الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية أريانة
خلية شؤون المجلس والمكتب واللجان
والتنسيق بين الدوائر البلدية

محضر جلسة المجلس البلدي
في دورته العادية الرابعة لسنة 9102
المنعقدة يوم األحد  71نوفمبر 9172

انعقدت الدورة العادية الرابعة للمجلس البلدي بأريانة يوم األحد  71نوفمبر  9172بقاعة

االجتماعات بمنتزه بئر بلحسن باريانة على الساعة التاسعة والنصف صباحا برئاسة السيد محمد
العربي فاضل موسى رئيس البلدية وبحضور السيد عادل الوسالتي الكاتب العام للبلدية وذلك
بناء على البالغات الصادرة بالصحف اليومية وبوسائل اإلعالم المسموعة والتي وقع تعليقها بجميع
المقرات التابعة للبلدية ،وكذلك بناء على الدعوة االسمية الموجهة لكافة أعضاء المجلس البلدي في
اآلجال القانونية تحت عدد  7315بتاريخ  60نوفمبر .9632
" وبعد  ،أتشرف باستدعائكم لحضور اجتماع المجلس البلدي في دورته
العادية الرابعة لسنة  9102والذي سيلتئم يوم األحد  01نوفمبر  9102على
الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن اريانة
وذلك للنظر في :
 -0المصادقة على مشروع ميزانية البلدية لسنة 9191
 -9كشف االستخالصات البلدية
 -3متابعة مديونية البلدية
 -4متابعة المشاريع االستثمارية
 -5الحصاد الشهري لنشاط رئيس البلدية"
وحضر الجلسة كل من السادة والسيدات :
نهال بن عمر

المساعدة األولى لرئيس البلدية

محمد الهادي كشريد

المساعد الثاني لرئيس البلدية

مريم العطاوي

المساعدة الثالثة لرئيس البلدية
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فاطمة ابراهم

رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف

سنية الصغير

رئيسة لجنة شؤون المراة واالسرة

عثمان المهدي الصيادي

رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة

أنيس معزون

رئيس لجنة الفنون والثقافة

المنصف سليطي

رئيس لجنة صيانة وتثمين التراث ودعم النشاط السياحي والصناعات

التقليدية

سهام بوعزة

رئيسة لجنة الشؤون االدارية واسداء الخدمات

سعيدة بن عمارة

رئيسة لجنة الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي االعاقة

احمد حشانة

رئيس لجنة االعالم والتواصل والتقييم

الناصر الجندوبي

رئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة

محمد حميد

رئيس الدائرة البلدية باريانة المدينة

محمد الحبيب العوني

رئيس الدائرة البلدية باريانة العليا

جبران الجليدي

رئيس الدائرة البلدية برياض النصر

آمنة الزهروني

رئيسة الدائرة البلدية بالمنازه

عزوز محمد

مستشار بلدي

نادية بن يوسف

مستشار بلدي

نعيمة الزريبي

مستشار بلدي

مصطفى الكبير

مستشار بلدي

عبد السالم المانسي

مستشار بلدي

وتغيب بعذرالسيد و السيدة:
فتحي ثابت

عزة بوترعة

مستشار بلدي

مستشار بلدي

وتغيب دون عذر السادة والسيدات :
علياء التومي

رئيسة لجنة النظافة والصحة والبيئة

سلوى التومي

رئيسة لجنة األشغال والتهيئة العمرانية

الهام بن صالح

رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة ومقاومة الفساد
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ماهر القليبي

رئيس لجنة التعاون الالمركزي

خالد الجربي

مستشار بلدي

هيفاء الحلواني

مستشار بلدي

محمود بلحاج

مستشار بلدي

ليث شويخ

مستشار بلدي

سميرة المازني

مستشار بلدي

جالل بن تقية

مستشار بلدي

عزيزة الفيتوري

مستشار بلدي

روضة الحزامي

مستشار بلدي

وحضر عن اإلدارة البلدية السادة والسيدات
مديرة تنمية الموارد والشؤون االقتصادية
سنية شعيب
حميدة العرفاوي

مديرة الشؤون المالية

لطفي الدشراوي

مدير النظافة والمعدات

توفيق بلهاني

كاهية مدير نظم المعلومات وتكنولوجيا واالتصال

الناصر محمود

كاهية مدير خلية المتابعة واالعالمة والعالقات الخارجية

عبد الفتاح علية

رئيس مصلحة التنوير العمومي

و بحضور عدد من ممثلي المجتمع المدني و المواطنين
أشار السيد رئيس البلدية إلى انه عمال بمقتضيات الفصل  972من القانون األساسي لمجلة

الجماعات المحلية "يتولى الكاتب العام للبلدية كتابة المجلس البلدي وفي صورة غياب أو عدم
وجود كاتب عام للبلدية يمكن لرئيس المجلس في بداية كل جلسة أن يعين أحد أعضائه ليقوم
بالكتابة ،ويقوم بمساعدته أحد موظفي البلدية" .وتبعا لذلك يتولى السيد عادل الوسالتي الكاتب

العام للبلدية كتابة الجلسة وتساعده في ذلك السيدة ام الخير بلغيث رئيسة مصلحة شؤون
المجلس والمكتب واللجان.

Page 3

الدورة العادية الرابعة لسنة 9102

وبعد التأكد من توفر النصاب القانوني افتتح السيد رئيس البلدية الجلسة مرحبا بكافة
الحاضرين من السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي و اإلطارات البلدية والمواطنين وممثلي
المجتمع المدني على مواكبتهم أشغال المجلس البلدي في دورته العادية الرابعة لسنة  9172مشيرا
الى انه قبل الشروع في النظر في جدول أعمال الجلسة تم التدارس على مستوى المكتب البلدي في
وضعية سوق الجملة للخضر والغالل باريانة على ضوء طلب العروض األول غير المثمر الستلزام
السوق وارتأت تأجيل الموضوع الى بعد إعادة اإلعالن عن طلب العروض للمرة الثانية حتى يتم
اإلعداد لسبل القرار المجدي للبث في المسالة من طرف المجلس البلدي في مجلسه القادم  ،كما
أضاف إلى ا نه تم النظر في معلوم المساهمة في انجاز مأوي جماعية لوسائل النقل الوارد بمجلة
الجباية المحلية وفي إطار معنى الفصل  127من مجلة الجماعات المحلية الذي يتيح ضبط
المعاليم للبلديات قصد التسوية ومقاومة ظاهرة تقلص المأوي الحاصل بمناسبة تغيير صبغة المحالت
السكنية لمحالت تجارية  ،وموردا لفائدة البلدية إما بتطبيق ما جاء به المشرع او خصه بمداولة
مجلس بلدي تضبط المعلوم المحين حالة بحالة وقد عهد به الى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية
ومتابعة التصرف للدرس وتقديمه للمجلس البلدي .كما نظر في ضبط تركيبة لجنة وقتية تعنى بالبت
في بناء قصر البلدية وهو إشكال مطروح يجب مناقشته والحسم فيه باعتبار االعتمادات المجمدة
المخصصة للمشروع منذ سنة  9111والمجال مفتوح أمام جميع األعضاء لالنضمام.
وأشار إلى انه اإلجابة على المداخالت المتعلقة بتسالالت المواطنين خالل الجلسة التمهيدية
المنعقدة بتاريخ  92أكتوبر  9172تمت في االبان ويمكن الرجوع إلى المحضر المنشور على موقع
الواب للبلدية او النسخة الورقية بمكتب المجلس.
الموضـوع عدد  :10مشروع ميزانية البلدية لسنة 0101

أحال السيد رئيس البلدية الكلمة الى السيدة فاطمة ابراهم رئيسة لجنة الشؤون المالية
واالقتصادية ومتابعة التصرف التي تولت تقديم تقرير تحليلي في قراءة لميزانية البلدية بأثر رجعي منذ
سنة  0202الى سنة  0202والمرفق ضمن هذا المحضر.
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وتبعا للفصل  071من القانون األساسي عدد  02لسنة  0202من م.ج.م  ،أشارت
السيدة رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف انه بعد إدراج المالحظات
والمقترحات المضمنة بالتقرير الذي أعده السيد امين المال الجهوي بتاريخ  01نوفمبر 0202
حول مشروع ميزانية البلدية لسنة  0202قصد المحافظة على التوازنات المالية  ،تم ضبط مشروع
ميزانية بلدية أريانة لسنة  0202حسب أهم التوجهات والجوانب الفنية التالية:
المالحظـ ــات

البيـ ــان

اإلعتمادات المقترحة

موارد العنوان األول

0101090101

نفقات العنوان األول

9002020111

موارد العنوان الثاني

008280111

تضاف إليها اإلعتمادات المنقولة

نفقات العنوان الثاني

0001100101

تضاف إليها اإلعتمادات المنقولة

 .Iالعنوان االول :

 -0موارد العنوان األول :
تم تحديد تقديرات موارد العنوان األول في حدود 1202700272دينار أي بنسبة زيادة مقارنة
بسنة  0202تقدر ب .% 2
وقـد تم ضبط هذا النسق باعتبار بعض الجوانب الفنية والتوجهات التالية:
 تكثيف الجهود بغاية تطوير النسق االعتيادي لالستخالص ضمن منظومة الجباية المحلية
وذلك من خالل توفير آليات متابعة اإلستخالصات وتحسين المردودية.
 ضبط إعتمادات الموارد بكل دقة بالرجوع إلى النتائج المالية المحققة للسنة الجارية لتجنب
تضخيم التقديرات .
 ترسيم الفوائض المنتظر نقلها إلى التصرف الموالي دون األخذ بعين االعتبار المداخيل الظرفية
والموارد االستثنائية .
التنسيق مع القابض البلدي لتحسين مردود مختلف الموارد وتطهير المبالغ المجمدة
بالمصالح الخارجة عن الميزانية ومواصلة اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية في الغرض .
ويبين الكشف الموالي تطور التقديرات بالنسبة لكل األصناف مقارنة بسنة :0202
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بالدينار
البي ـان

الصنف

النسبة بإعتبار مشروع ميزانية
9191
الميزانية

األول

المعاليم على العقارات واألنشطة

%55

الثاني

مداخيل إشغال الملك العمومي
البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه

%2

الثالث

ميزانية
سنة9102

0500020222 0001020222
000200222

001200222

نسبة التطور
%700
%200

مداخيل الموجبات والرخص
اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء
خدمات

%02

002120222

000010222

%00

الرابع

المداخيل الجبائيةاإلعتيادية األخرى

%0

0520222

0520222

%2

الخام

مداخيل الملك البلدي اإلعتيادية

%0

0750222

2020222

%72

05

700010272

001020222

%00

س
السادس المداخيل المالية اإلعتيادية
المجم ـوع

%011

900.100111 0101090101

%800

 -0نفقات العنوان األول:

بلغت جملة تقديرات نفقات العنوان األول لسنة  0220مبلغا قدره  0002020222د أي
بزيادة % 02مقارنة بسنة  0202ويرجع هذا االرتفاع أساسا لإلنتدابات المبرمجة والمقدرة ب
000220222دينارا.
حيث تقدر كتلة األجور 12.500.000د خالل سنة  2002مقارنة بـ  0205110020د لسنة
 0202أي بنسبة زيادة تقدر ب .% 02

وتمثل كتلة األجور %52من نفقات العنوان األول في حين التتجاوز نسبة  % 00من تقديرات
الموارد المنتظر تحقيقها سنة .0202
وقـد تم األخذ بعين االعتبار في ضبط هذه التقديرات التوجهات التالية:
 ترسيم النفقات حسب األهمية من خالل إدراج المصاريف الوجوبية والحد من الضغوطات
المسلطة على الميزانية وذلك من خالل :
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اإليفاء بتعهدات البلدية الملتزم بها من ذلك خالص مستحقات صندوق القروض (فوائد القروض
بمبلغ جملي قدره 9210111دينار :منه9110111دينارقسط  9191و210111دينار فوائد القروض التي
سيتم خالص أصل الدين دفعة واحدة خالل سنة .)0202
رصد اعتمادات بمبلغ جملي قدره 008010111دينار لتسوية مستحقات المؤسسات العمومية
كالشركة التونسية للكهرباء والغاز(0.0110111دينارا) والشركة الوطنية لتوزيع واستهالك
المياه(010111دينارا) والشركة الوطنية لالتصاالت ( 010111دينارا) .

ضبط برنامج االنتدابات الجديدة حسب الحاجيات الفعلية (مع مراعاة ارتفاع كتلة األجور) والنقص
في بعض االختصاصات وتبلغ تكلفتها الجملية

 000220222د .

تخصيص اعتمادات لتنظيم ملتقيات للتكوين  020222 :دينارا.
فتح إعتمادات لعمليات اإلرشاد وإعالم العموم :

0520222دينارا.

تخصيص اعتمادات تقدر ب7220222دينارا إلبرام اتفاقية مع مكتب التشغيل لتشغيل أصحاب
الشهائد للقيام باألشغال التالية 0220222 :د العتناء بالتنوير العمومي و 1220222د لإلعتناء
بالطرقات واألرصفة و 0220222د المناولة في قطاع العناية بالمناطق الخضراء .
مواصلة صفقات المناولة في قطاع النظافة 005220222 :دينارا مع توسيع مناطق التدخل.
مواصلة صفقات المناولة في قطاع العناية بالمناطق الخضراء  0520222:دينارا.
مواصلة تعهد وصيانة المشاريع الرياضية المنجزة للمحافظة عليها.
تخصيص 2550222د لتعهد وصيانة األثاث والمعدات الخصوصية ووسائل النقل.
مواصلة تدعيم الجمعيات والمنظمات الشبابية والرياضية والثقافية واالجتماعية والبيئية  7250222دينارا.

تخصيص إعتمادات بعنوان تسوية الديون المتخلدة بذمة البلدية لفائدة الخواص والمؤسسات
العمومية  0220222دينار.
ويظهر الجدول الموالي تطور تقديرات النفقات مقارنة بالسنة الحالية حسب األقسام:
بالدينار
القسـم
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القسم األول :التأجير

0005220222

0205110020

002000102

%0207

0200010222

201000722

002000002

%00

002000222

002120512

0000000

%007

القسم الخامس :فوائد الدين

0250222

0000222

200222

%12

المجم ــوع

9002020111

9102920111

002210111

%02

القسم الثاني :وسائل المصالح
القسم الثالث :التدخل العمومي

 - IIالعنوان الثاني
 -0موارد العنوان الثاني:
بلغت جملة تقديرات موارد العنوان الثاني لسنة 2020مبلغا قدر 03.051.070دينارا
حيث تم ضبط حجمها باعتماد توقعات نتائج سنة(2019والتي ستحدد نهائيا بعد غلق حسابات
السنة) إضافةلتقديرات الموارد والنفقات بالعنوان األول لسنة  0202وخاصة تعبئة الموارد الذاتية
لفائدة العنوان الثاني (مساهمة العنوان األول في نفقات العنوان الثاني) التي تقدر ب 500510272
دينار خالل سنة . 0202
و تتوزع موارد العنوان الثاني كالتالي:
% 81من فواضل العنوان األول لسنة 9102

008200111

% 91من فواضل العنوان األول لسنة 9108

000020111

مساعدات

..10111

المدخر من المناب من المال المشترك

2110111

المجمــوع

008280111

وتضاف إلى هذه الموارد:
المدخر من العنوان األول لسنة ( 9191الفارق بين موارد

9191ونفقات )9191

100100101

 -0نفقات العنوان الثاني:
تم تحديد نفقات العنوان الثاني في حدود  0102500272دينارا وتتوزع على النحو التالي :
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 رصد خالص أصل القروض المبرمة مع صندوق القروض ومساعدة الجماعات
المحلية 1200222:دينارا.
 رصد اإلعتمادات التكميلية للمشاريع الجارية 100720272:د منها :
 إعتمادات تكميلية للمشاريع الجديدة والتي تم اإلعالن عن طلب عروضها. ترسيم اعتمادات البرنامج اإلستثماري التشاركي لسنة 202220222 : 0202د .
خالصة مقترح مشروع الميزانية سنة : 9696
بالدينــار
البي ـ ــان

مـوارد العنـوان األول
موارد العنوان الثانـي
مجمـوع الميزانيـة

مقترحات سنة 9696
30 072 070
(*) 7 898 000

مقترحات سنة 9696

البي ـ ــان

نفقــات العنـوان األول

24 919 000

نفقــات العنـوان الثاني
(**)

13 051 070

مجمـوع الميزانيـة

37 970 070

37 970 070

(*) تضاف إليها اإلعتمادات المنقولة والتي يتم ضبطها في
موفى سنة 9172

* المــــــــوارد *
البي ـ ــان

تقديرات

الموارد االمنجزة

الموارد المتوقعة

مقترحات
()9

0
150 000

سنة 9632

إلى غاية

9632-62-60

9632-39-13

المعلوم على العقارات المبنية

2 500 000

1 313 394

2 000 000

2 500 000

المعلوم على األراضي غير المبنية

1 100 000

705 524

1 210 000

1 250 000
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المالحظــا
ت

المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعيةأو
التجارية
المقابيض اإلعتيادية للمعلوم على المؤسسات ذات

11 000 000

5 847 819

1 000 000 12 000 000 11 500 000

الصبغة الصناعية أو التجارية
المبالغ المتأتية من صندوق التعاون

500 000

69 213

500 000

500 000

0

المعلوم على النزل

100 000

95 902

100 000

100 000

0

معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع
المشروبات

10 000

4 246

10 000

10 000

0

15 210 000

8 036 098

مجموع الصنف األول

1 150 000 16 360 000 15 320 000

مداخيل أسواق المستلزمة

40 000

مداخيل لزمة معلوم اإلشهار

1 000 000

المعلوم على رقم معامالت وكالء البيع ومزودي
سوق الجملة

11 000

780

معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام

600 000

366 602

600 000

معلوم أشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء

120 000

73 616

120 000

130 000

معلوم عن االشغال تحت الطريق العام

15 000

14 551

18 000

20 000

5 000

معلوم اإلشهار

600 000

412 756

600 000

600 000

0

مداخيل مختلفة

5 000

1 847

5 000

5 000

0

2 391 000

874 521

2 394 000

2 406 000

15 000

معلوم التعريف باإلمضاء

265 000

155 307

265 000

270 000

5 000

معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل

85 000

45 904

85 000

85 000

0

معلوم تسليم بطاقات الحالة المدنية

160 000

114 788

160 000

180 000

20 000

معلوم تسليم الشهائد والحجج األخرى

5 000

1 083

2 000

5 000

0

معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض
المهن

40 000

معلوم رخص الحفالت المنظمة بمناسبة األفراح
العائلية

5 000

مجموع الصنف الثاني
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40 000

40 000

0

1 000 000

1 000 000

0

11 000

11 000

0

600 000

0
10 000

-40 000
400

5 000

5 000

0
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معلوم رخص الحفالت العمومية

15 000

6 950

15 000

15 000

معلوم رخص فتح المقاهي والمحالت الشبيهة بعد
السعات القانونية

0
0

معلوم رخص البناء

300 000

200 525

300 000

320 000

20 000

معلوم رخص جوالن سيارات األجرة والسيارات
المجهزة بعداد

35 000

7 248

30 000

30 000

-5 000

معاليم رخص نصب أالت توزيع الوقود في الطريق
العام

5 000

5 000

5 000

0

معاليم رخص الدفن او إخراج الجثث

3 000

3 000

3 000

0

معاليم رخص أخرى مسندة بمقتضى التراتيب
الجاري بها العمل

2 357
174 000

معاليم اإليواء بمستودع الحجز

300 000

15 550

200 000

300 000

0

المقابيض اإلعتيادية للمعلوم االضافي على سعر
التيار الكهربائي

1 000 000

517 101

900 000

1 300 000

300 000

معاليم مقابل رفع الفضالت المتأتية من نشاط
والمحالت التجارية أو الصناعية أو المهنية

400 000

25 173

100 000

400 000

0

معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات

5 000

14 311

20 000

20 000

15 000

2 623 000

1 280 697

2 090 000

2 938 000

315 000

150 000

327 000

350 000

150 000

0

150 000

327 000

350 000

150 000

0

110 000

45 702

110 000

110 000

0

مجموع الصنف الثالث
المساهمة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل
مجموع الصنف الرابع
مداخيل رياض األطفال
مداخيل المالعب والقاعات الرياضية
مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري

700 000

470 478

700 000

700 000

0

مداخيل كراء قاعات العروض واألفراح

10 000

29 375

70 000

50 000

40 000

مداخيل األكرية األخرى

100 000

26 850

30 000

100 000

0
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محاصيل بيع عقارات

188

محاصيل بيوعات أخرى

0

14 040

15 000

15 000

15 000

920 000

586 633

925 000

975 000

55 000

تحويالت الدولة بعنوان التسيير

6 300 000

6 525 518

6 525 518

7 178 070

878 070

مداخيل المخالفات لتراتيب حفظ الصحة

40 000

24 191

40 000

45 000

5 000

مداخيل المخالفات للتراتيب العمرانية

5 000

مجموع الصنف الخامس

-5 000

مقابيض أخرى

18 141

إسترجاع مصاريف إصالح الطرقات واألرصفة

120

إسترجاع مصاريف مقابل أشغال وخدمات أخرى

5 000

8 628

19 000
0
10 000

10 000

مبالغ بعنوان مصاريف ادارة وتصرف واستخالص
لفائدة الغير

5 000
0

المنجرة عن إنجاز الصفقات
خطايا التأخير
ّ
العمومية

5 000

900

2 000

5 000

0

مقابيض مختلفة

5 000

28 904

30 000

5 000

0

6 360 000

6 606 402

6 626 518

7 243 070

883 070

مجموع الصنف السادس
مجموع العنوان األول

17 711 351 27 654 000

9% 2 418 070 30 072 070 27 705 518

نقل الفواضل

منح التجهيز :

منح مسندة من صندوق
القروض ومساعدة
الجماعات المحلية /
موارد السنة

665 000

منح ومساهمات لتمويل
مشاريع مشتركة
منح ومساهمات داخلية
أخرى
مجموع الصنف السابع

665 000

نقل الفواضل
المبالغ المقامة من الفوائض غير المستعملة من
العنوان األول للسنة األخيرة %21
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الفواضل غير المستعملة من العنوان األول للسنة
السابقة للسنة األخيرة والمؤمنة بالعمليات الخارجة
عن الميزانية %91
المناب من مدخر المال
المشترك :

1 439 000

نقل الفواضل
موارد السنة

900 000

نقل الفواضل

موارد أخرى مختلفة

موارد السنة

مجموع الصنف الثـامن

7 233 000

نقل الفواضل

اإلقتـراض

موارد السنة
مجموع الصنف التـاسع

الموارد المتأتية من
اإلعتمادات المحالة

نقل الفواضل
موارد السنة

جملة موارد العنوان الثاني
مجموع موارد ميزانية البلدية

0

0

7 898 000

27 654 000

17 711 351

37 970 070

* تضاف اإلعتمادات المنقولة في نهاية السنة ويتم ضبط نقل الفواضل
وإعتمادات المشاريع المتواصلة.

المداوالت
باب الموارد
السيدة سنية الصغير :تساءلت حول ضعف التحقيقات المنجزة في فصل المبالغ المتأتية من
صندوق التعاون المقدرة بحوالي  11أد إلى غاية شهر سبتمبر  9172من مجموع تقديرات المرسمة
بالفصل والمقدرة ب ـ 011أد .
السيدة حميدة العرفاوي :أوضحت أنه تم دفع القسط الثاني لكنه لم يتم تنزيله بمنظومة أدب.
السيد الناصر الجندوبي  :قدم مالحظات تتعلق بتحديد الموارد المتوقعة انجازها والمقدرة بـ
 7971أد بفصل المعلوم على األراضي غير المبنية بصفة دقيقة و الموارد المنجزة بفصل المعلوم على
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الدورة العادية الرابعة لسنة 9102

النزل والمقدرة ب ـ 20.219أد إلى غاية شهر سبتمبر والموارد المتوقعة الى موفى السنة هل تمثل
التحقيقات الفعلية أم هو ترفيع في الرقم.
السيدة سنية شعيب  :أوضحت ان الموارد المنجزة بفصل المعلوم على األراضي غير المبينة إلى غاية
موفى شهر أكتوبر تقدر ب ـ 299أد تضاف إليه المبالغ المستخلصة خارج الميزان وتقدر بـ 22أد والمبالغ
المبينة بالمشروع هي موارد متوقعة الى غاية موفى السنة يتم احتسابها على أساس التحقيقات المنجزة
الى غاية شهر سبتمبر .
السيد المنصف السليطي  :أشار الى ضرورة تحيين الموارد المنجزة والمقدمة بمشروع الميزانية الى
غاية موفى شهر أكتوبر عوضا عن شهر سبتمبر وتساءل حول الموارد المتوقعة الى غاية موفى السنة
بفصل المعلوم على العقارات المبنية بنقص يقدر ب ـ011أد.
السيدة سنية شعيب  :أفادت أنه تم إرفاق مشروع الميزانية بكشف في االستخالصات محين الى
غاية موفى شهر أكتوبر والمحافظة على المشروع المقدم كما تم بيانه بالمكتب البلدي وإحالته الى أمين
المال الجهوي .أما بالنسبة لتقديرات المعلوم على العقارات المبنية لسنة  9172فقد كان من المتوقع
تحقيقها باعتبار صدور العفو الجبائي.
السيد الجليدي جبران  :يستغرب عدم حضور القابض البلدي جلسة مناقشة مشروع الميزانية وعدم
تحقيق التقديرات لفصل المعلوم على العقارات المبنية في ظل السنة االستثنائية للعفو الجبائي ويعتبره
تقصيرا مع إعادة اقتراح نفس التقديرات للسنة الموالية .و يتساءل حول التقديرات الحقيقية القصوى التي
يمكن الوصول إليها بفصل المعلوم على العقارات المبنية ورسمها كهدف للمدة النيابية المتبقية وتوفير
اإلمكانيات الالزمة لتحقيقها عوضا عن الترفيع البسيط في مقترحات الفصل.
السيدة فاطمة ابراهم :أيدت ان يتم رسم التقديرات القصوى على امتداد فترة النيابة والبحث في
تحقيقها عوض عن الصيغة السنوية ودعوة القابض البلدي لضبط إستراتيجية لتحصيلها مع توفير
اإلمكانيات الالزمة لذلك.
السيد الناصر الجندوبي  :أشار إلى اإلبقاء على مقترح فصل المعلوم على العقارات المبنية لسنة
 9191المقدر ب ـ 9011أد للمحافظة على صورة البلدية مع العمل على تحقيقه.
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السيد رئيس البلدية :أشار إلى انه من المفروض ان يتم تضمين جميع العقارات المبنية بالمنطقة
ضمن الزمام والمعلوم الموظف عليها لكن الواقع ليس ذلك حيث توجد نسبة من العقارات ليس لها
وجود جبائي ضمن الزمام ولتحقيق الترفيع في نسق االستخالصات يجب إحصائهم وضبط مخطط
لثالث سنوات لذلك.
السيدة سنية شعيب  :أوضحت ان مجال العقارات المبنية يرتكز على قسمين يتعلق القسم األول
باالحصاء والقسم الثاني باالستخالص حيث ان في عملية اإلحصاء تتولى البلدية إعداد الزمام وتثقيله
لدى القابض البلدي أما في عملية االستخالص فهي إجراءات يتولى القابض البلدي القيام بها
لتحصيلها .مع اإلشارة إلى ان زمام المعلوم على العقارات المبنية يتضمن  19ألف فصل وان بقايا
التثقيالت الى غاية موفى شهر سبتمبر  9172تقارب  2مليون دينار غير مستخلصة يضاف إليها
تقديرات السنة وهو ما يبين ضعف مجهود القباضة البلدية في االستخالص مع العلم ان العفو الجبائي
لم يأتي أكله في األشهر األولى من السنة وقد تم معاضدة مجهودات القباضة البلدية في توزيع
االعالمات ودعوة المواطنين لالنتفاع بالعفو الجبائي لذلك شهد الفصل انتعاشة خالل هذه األشهر
وارتفاعا في نسق االستخالص.
السيد احمد حشانة  :أشار إلى أن العفو الجبائي يتسبب في عزوف المتساكنن عن القيام بواجبهم
الجبائي بصورة سنوية وهذا غير محبذ لتأثيره على انضباط الدافعين لألداء.
السيد المنصف السليطي  :أشار إلى أنه من المستحسن تقديم بعض التفاصيل ضمن التقرير المقدم
يوضح مجهود المجلس البلدي لتحصيل الموارد ومستوى التطور في األداء قبل تنصيب المجلس وبعده
واالمكانيات المتوفرة لتحقيق األهداف حتى يتسنى تحليل المعطيات لتقديم اإلضافة ودعم المجهودات
لتحسين نسق االستخالص وضبط مخطط ثالثي للمشاريع االستثمارية .
السيدة فاطمة ابراهم  :أشارت إلى أنها ستتولى تقديم تقرير تحليلي مالي وفني يتعلق بالموارد
والنفقات للمشاريع االستثمارية خالل شهر جانفي  9191وعرضه على أنظار المجلس البلدي .
السيد رئيس البلدية :أوضح أنه بصورة عامة عملية الترفيع في تقديرات الفصل يترتب عنها توفير
اإلمكانيات البشرية الالزمة للقابض البلدي الستخالصها ولكن من الناحية العملية اإلمكانيات محدودة
إضافة الى ضرورة توفر معطى اإلحصاء.
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السيدة سنية شعيب  :أشارت إلى ضرورة ضبط األهداف بمشروع الميزانية وبذل مجهود إضافي
لتحصيله .
السيد الناصر الجندوبي  :تطرق الى مسألة الموارد المتوقعة بالفصلين المعلوم على العقارات المبنية
الذي تم التخفيض فيه وفصل المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية او التجارية الذي تم الترفيع
فيه وإقترح أن يتم القيام بالعكس في الموارد المتوقعة للمحافظة على سمعة البلدية .
السيدة سنية شعيب  :أوضحت أنه تم تحقيق بفصل المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة
الصناعية او التجارية اعتمادات تقدر ب ـ 2.109أد .
السيدة فاطمة ابراهم  :أوضحت أنه تبعا للجلسات المنعقدة مع مكتب الترقيم المالي  PBRتم
اإلشارة إلى أن تقديم صياغة الميزانية يتم بصورة دقيقة في االعتمادات المبوبة.
السيد الجليدي جبران  :تساءل حول الموارد المنجزة بفصل المعلوم على العقارات المبنية لسنة
 9172للمقارنة بين سنة العفو الجبائي والسنة العادية .
السيدة سنية شعيب  :أفادت بان الموارد المنجزة لسنة  9172كانت تقدرب ـ7.221أد.
السيد المنصف السليطي  :تساءل حول الموارد المنجزة لسنة  9172والموارد المتوقعة لسنة
 9172بفصل المعلوم على العقارات المبنية لضبط مقترح سنة .9191
السيد رئيس البلدية :أوضح فلسفة القابض البلدي في تحصيل موارد الميزانية وتماشيا مع
اإلمكانيات المتاحة وهو ما يثير ضرورة توفير اإلمكانيات البشرية للقابض البلدي لتحصيل
االستخالصات .مبينا انه في سنة جبائية تمتاز بالعفو تم تبويب تقديرات الفصل بالترفيع من الطبيعي ان
السنة الموالية العادية ال تكون بنفس التبويب ومتسائال حول إمكانية التخفيض في تبويب الفصل او
اإلبقاء على المقترح وبذل مجهودات إضافي لتحصيله.
السيدة نعيمة الزريبي :أشارت إلى ان األهداف السنوية للميزانية هو تحقيق تقديرات الموارد حتى
يتسنى تنفيذ المشاريع والبرامج متسائلة حول إمكانية تحفيز الموظفين من خالل توظيف منح حسب
ضوابط على غرار المؤسسات الخاصة لتحصيل االستخالصات.
السيد الناصر الجندوبي  :تساءل حول مداخيل لزمة اإلشهار.
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السيدة سنية شعيب  :أوضحت أنه تم إعداد كراس الشروط الخاصة بلزمة اإلشهار وإحالة الملف
إلى وزارة أمالك الدولة وقد تولت معاينة المواقع المقترحة لإلشهار وفي انتظار ضبط السعر االفتتاحي
لطلب العروض .
السيد رئيس البلدية  :أوضح انه تم في هذا الصدد عقد جلسة عمل مع شركة "  "MIPللتباحث
في الديون المتخلدة بذمتها بعد اتخاذ قرار بلدي في إزالة العالمات االشهارية .
السيد المنصف السليطي  :طلب توضيح حول فصل مداخيل لزمة اإلشهار وفصل ومعلوم اإلشهار
.
السيدة سنية شعيب  :أوضحت ان الموارد المنجزة بفصل المعلوم اإلشهار بلغت  079أد وهي
تمثل القرارات المسندة لإلشهار باألمالك الخاصة أما بالنسبة للزمة اإلشهار فهي تهم اإلشهار بالملك
العام .
السيد الناصر الجندوبي  :تطرق إلى فصل معلوم مقابل رفع الفضالت المتأتية من نشاط المحالت
التجارية أو الصناعية أو المهنية وان الموارد المنجزة إلى غاية شهر سبتمبر تعتبر ضعيفة وهو ما يتطلب
توفير اإلمكانيات البشرية الالزمة لتحصيل التقديرات المبوبة بالفصل .
السيدة فاطمة ابراهم  :أوضحت أن التقديرات الواقعية تفوق التقديرات المبوبة بالفصل وذلك في
صورة تعميم إبرام االتفاقية مع جميع المحالت في إطار مخطط لثالث سنوات ونظرا للظروف األخيرة
من الفيضانات لم تتمكن اإلدارة المعنية من توظيف جميع المجهودات لتحصيل موارد الفصل  ،وأيدت
ضرورة توفير اإلمكانيات الالزمة لتحقيق التقديرات الواقعية للفصول في مخطط لثالث سنوات .
السيد الجليدي جبران  :أكد على طلبه بمد الدوائر البلدية بقائمة المحالت المبرمة لالتفاقية رفع
الفضالت مؤكدا على دورها في دفع انجاز هذه العملية ومشيرا الى توفير عون مكلف بالشؤون
االقتصادية بكل دائرة بلدية .
السيدة سعيدة عمارة  :تساءلت عن تضمن فصل معلوم األشغال الوقتي للطريق العام معلوم
االستخالص على األكشاك والمقاهي وطالبت بتوضيح حول نسق استخالصها .
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السيد أحمد حشانة  :بين أنه سابقا بكل دائرة يتم توفير عون بلدي مكلف بالشؤون االقتصادية
وهذا ما يجب لتسير العمل  .أكد على ضرورة مراقبة ومتابعة استخالص المعاليم الموظفة على األكشاك
وسوق ليبيا.
السيد رئيس البلدية  :أوضح أن العناية بموضوع مراقبة ومتابعة استخالص األكشاك متوفرة وهو
عكس ما يتضح من الموارد المنجزة .
السيدة فاطمة ابراهم  :أشارت انه تم تدارس إشكالية األكشاك على مستوى لجنة الشؤون
االقتصادية وتم إصدار اعالمات لتسوية الوضعية قبل إتباع اإلجراءات القانونية لإلزالة .
السيد رئيس البلدية  :أفاد أن جميع المعطيات حول األكشاك والمقاهي متوفرة لدى الدوائر البلدية
وستساهم بدورها في متابعة االستخالصات .
السيد لطفي الدشراوي  :أشار إلى أن بلدية اريانة حديثة العهد في توظيف معلوم رفع الفضالت
بمقابل  .وقد تم صياغة منهجية جديدة لتحقيق تقديرات الفصل .
السيد المنصف السليطي  :طالب بتفسير حول الموارد المتوقعة اقل من التقديرات المبوبة
والمقترحات مثال فصل معاليم اإليواء بمستودع الحجز ومعاليم مقابل رفع الفضالت .
السيدة فاطمة ابراهم  :أفادت ان مرد الموارد المنجزة او المتوقعة اقل من التقديرات تعود في بعض
األحيان الى اتخاذ قرارات تؤثر في عملية تحصيلها مثال إيقاف العمل بالرافعات .
السيدة سنية شعيب  :أوضحت ان مداخيل مستودع الحجز تنقسم إلى قسمين من مداخيل
للبيوعات المتأتية من الحجز ومداخيل الرافعة البلدية إضافة إلى وجود قسط من الموارد المتأتية من
الحجز بدائرة المنازه لم تتم إحالتها .
السيد رئيس البلدية  :تطرق الى مسألة استغالل الرافعة البلدية بالدوائر البلدية بين معارض ومؤيد
وانتهاء العقد مع وكالة التصرف لبلدية تونس والتوجه نحو مرحلة جديدة من االستغالل المباشر والرقابة
للمأوى البلدية مما أعطى دفعا في تحقيق موارد تفوق ما كانت عليه إضافة الى برمجة اقتناء رافعات
جديدة.
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السيدة نهال بن عمر  :تطرقت الى ان النقص الحاصل في تحقيق الموارد ال يعود باألساس لعدم
استغالل الرافعة بدائرة المنازه إضافة الى انه تم برمجة اقتناء كباالت لدعم المجهودات .والى غاية هذا
التاريخ لم يتم العمل بواسطتها .
السيد رئيس البلدية  :أوضح ان المسالة تمت مراجعتها بصورة ضافية واستقر الرأي على إعادة
العمل بالكباالت عوضا عن الرافعة التي ستتولى التدخل برفع السيارات المتسببة في تعطيل حركة المرور
.وفي انتظار دخول قرار معلوم االستخالص على الكباالت حيز النفاذ سيتم العمل بها .وقد شهدنا
تحسنا نوعيا ونسبيا في االستخالص على المآوي البلدية عن طريق االستغالل المباشر وهو ما لم نلمسه
مع الوكالة البلدية للتصرف التي سجلنا لها عدة تجاوزات .
بمنطقة المنازه :
المآوي  :من شهر جويلية الى شهر أكتوبر  9172تقدر المداخيل ب ـ 02.922أد مقارنة لنفس
الفترة بعنوان سنة ( )9172تقدر المداخيل ب ـ 2.211أد.
الموزاعات االلية للتذاكر لوقوف السيارات  :انطلقت العملية منذ شهر سبتمبر الى غاية شهر
أكتوبر  9172وحققت  2.991أد مقابل القسط المتحصل عليه سابقا والمقدر بـ 9.211أد.
السيد الجليدي جبران  :تساءل حول توفر االستعدادات الالزمة للعمل بالكباالت من توفير شاحنة
للكباالت ووكيل المقابيض.
السيدة آمنة الزهروني  :تساءلت حول التأخير في انطالق استعمال الكباالت مع اإلشارة الى عدم
تحقيق مداخيل بالمأوي السفلى لدائرة المنازه رغم استغالله من طرف بعض الخواص.
السيد رئيس البلدية  :أشار إلى انه تم التأخير في استعمال الكباالت إلى حين دخول قرار المعلوم
الجديد حيز النفاذ إضافة إلى توفر االستعدادات الالزمة للعمل بها .
السيدة سنية شعيب  :أوضحت بان المعلوم على وقوف السيارات بالمأوي واألماكن المهيأة حدد
بحساب اليوم ولم يتم تحديدها بحساب االشتراكات الشهرية وقد تم مطالبة المنتفعين بالوقوف بالمأوي
بخالص كامل المعلوم .
السيدة نهال بن عمر  :أكدت على ضرورة استغالل المأوي واالنتفاع بموارد إضافية للبلدية خاصة
وانه يكون شاغرا في أوقات الذروة .
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السيد الهادي كشريد  :أكد على ضرورة اإلعالم بتوفر المأوي السفلي بدائرة المنازه الستغالله .
السيدة فاطمة ابراهم  :أشارت الى تهيئة المأوي وتخصيص االعتمادات لفائدتها تحتكم على بعض
النقائص وتتطلب التنسيق بين اإلدارات .
السيد احمد حشانة  :تطرق الى انعدام توفر المأوي بمنطقة دائرة اريانة المدينة خاصة بالحي
اإلداري وضرورة معالجة المسالة مع االستعداد الستعمال الكباالت .
السيدة نهال بن عمر  :أشارت الى الوضعية السيئة لقاعة منتزه بئر بلحسن والتأخير في تجهيزها منذ
ديسمبر .9172

التصوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت
باب موارد العنوان االول والثاني
عدد االعضاء الحاضرون  : 93وهم السادة والسيدات  :رئيس البلدية – نهال بن عمر – مريم
العطاوي – الهادي كشريد –أنيس معزون – سعيدة عمارة – نادية بن يوسف – احمد حشانة –
محمد حميد – الجليدي جبران – سهام بوعزة – امنة الزهروني -محمد عزوز – الحبيب العوني –
سنية الصغير –فاطمة ابراهم  -عثمان المهدي الصيادي  -المنصف السليطي – عبد السالم المانسي
– الناصر الجندوبي – نعيمة الزريبي .
عدد االعضاء الموافقون 35 :
عدد االعضاء المحتفظون  : 63 :السيد عثمان المهدي الصيادي
عدد االعضاء المعترضون  61 :السادة  :المنصف السليطي
عبد السالم المانسي
الناصر الجندوبي .
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جملة النفقات
البي ـ ــان

تقديرات 9632

المتوقع انجازها

تقديرات ميزانية

(بعد التحيين)

الى موفى السنة

سنة 9696

المالحظات

المالية 9632
1 101

1 102

تأجير األعوان القارين
تأجير األعوان غير
القارين

جملة القسم األول

10 383 681
9 996 000

12 500 000

150 000

10 533 681

9 996 000

12 500 000

02.201-01

األكرية واآلداءات

150 000

118 000

380 000

02.201-02

إستهالك الماء

70 000

60 000

70 000

02.201-03

إستهالك الكهرباء
والغاز

1 569 000

1 400 000

1 700 000

02.201-04-1

اإلتصاالت الهاتفية

18 200

18 000

20 000

02.201-04-2

تراسل المعطيات

50 000

40 000

20 000

02.201-04-3

خدمات هاتفية
مخصصة لرئيس
البلدية

02.201-05

إقتناء أثاث المصالح
اإلدارية
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1 800

1 800

3 000

200 000

200 000

200 000

19%
031أد كراء قديم051 +أد
كراء مقر إليواء المصالح
اإلدارية
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02.201-06-1

شراء الوقود لوسائل
النقل

750 000

02.201-06-3

حصص الوقود لفائدة
اإلطارات المكلفة
بخطط وظيفية

42 000

02.201-06-4

شراء الوقود لمعدات
خصوصية

30 000

02.201-06-5

750 000

37 000

0

850 000

65 000

30 000

حصص الوقود
المخصصة لرئيس
البلدية

13 000

0

25 000

02.201-07-1

المراسالت اإلدارية

10 000

10 000

10 000

02.201-07-2

نفقات البريد األخرى

2 000

500

2 000

02.201-08-1

إقتناء معدات
التصرف اإلداري

15 000

15 000

20 000

02.201-09-1

تأمين وسائل النقل

90 000

100 000

150 000

02.201-09-3

تأمين البنايات

30 000

30 000

30 000

02.201-10-1

اإلعتناء بالبناءات

32 500

32 500

100 000

85 000

85 000

90 000

02.201-10-3

تعهد وصيانة
المعدات واألثاث

26 000

26 000

50 000

02.201-10-4

تعهد وصيانة معدات
خصوصية

600 000

02.201-11

02.201-13

02.201-10-2

تعهد وصيانة وسائل
النقل

600 000

استهالك لمدة 31شهرابتداءا
من جوان 0102

800 000

مصاريف تنظيف
المقرات اإلدارية

15 000

15 000

15 000

لوازم المكاتب

70 000

70 000

100 000
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المطبوعات

90 000

90 000

100 000

الوثائق المكتوبة

5 000

5 000

5 000

02.201-16

الصحف والمجالت

12 000

14 000

20 000

02.201-18

تعليق ونشر
اإلعالنات

35 000

60 000

80 000

02.201-19-1

مصاريف اللوازم
والمعدات اإلعالمية

90 000

90 000

120 000

02.201-19-2

شراء المنظومات

15 000

15 000

30 000

02.201-19-3

نفقات الصيانة
للمعدات اإلعالمية

22 500

22 500

50 000

02.201-20-1

إستغالل منظومة "
أدب"

7 000

02.201-14

02.201-15-1

إستغالل منظومة "

7 000

8 000

8 000

8 000

10 000

02.201-20-3

استغالل منظومة "
رشاد "

500

500

1 000

02.201-20-4

إستغالل منظومة "
مدنية "

6 000

6 000

7 000

02.201-20-5

إستغالل منظومة
التصرف في موارد
الميزانية

3 500

02.201-20-6

02.201-20-7

02.201-20-2

02.201-20-8

إنصاف"

3 500

4 000

منظومة التصرف في
مكتب الضبط
"سيجاك"

0

0

2 000

منظومة التصرف في
المخزون

0

0

3 000

0

0

3 000

منظومة التصرف في
المنقوالت
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منظومة التصرف في
العربات

0

0

3 000

8 000

8 000

15 000

مصاريف اإلقامة

10 000

10 000

10 000

مصاريف المهمات

17 000

17 000

20 000

144 000

140 000

160 000

02.201-24-1

المنحة اليومية للتنقل

500

500

500

02.201-24-2

المنحة الكيلومترية
للتنقل

500

500

500

إرجاع مصاريف نقل
األشخاص

7 000

7 000

10 000

02.201-28-1

ملتقيات للتكوين

50 000

50 000

60 000

02.201-28-2

تربصات تكوين

40 000

40 000

40 000

02.201-28-3

التكوين المستمر

5 000

5 000

10 000

02.201-28-4

التكوين في اإلعالمية

10 000

10 000

10 000

02.201-30-1

نفقات التداوي

10 000

2 000

10 000

5 000

5 000

5 000

150 000

150 000

250 000

30 000

30 000

40 000

02.201-20-9

02.201-21-1

02.201-21-2

02.201-22

02.201-23-2

02.201-25

02.201-30-2

02.201-32

02.201-36-1

مصاريف
اإلستقباالت

إكساء العملة وأعوان
اإلستقبال

نفقات األدوية
والمواد الصيدلية
عمليات اإلرشاد و
إعالم العموم
الحفالت العمومية
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02.201-38-1

أتعاب وإختبار
ومصاريف أخرى

45 000

45 000

50 000

02.201-39

معاليم التسجيل

15 000

2 000

15 000

02.201-40-1

معاليم الجوالن

20 000

20 000

25 000

02.201-42

طبع ونشر الوثائق
والمجالت

40 000

40 000

40 000

02.201-43

مصاريف إعداد
األمثلة

5 000

5 000

5 000

02.201-45

تعويضات مختلفة

20 000

10 000

20 000

02.201-47-1

نقل المعدات
واألثاث

5 000

0

5 000

02.201-47-3

إختبار والمراقبة
والتحاليل

5 000

5 000

6 000

02.201-47-5

إتفاقيات مع األطباء

10 000

10 000

25 000

متخلدات تجاه
الشركة القومية لتوزيع

26 564

02.201-80-2

26 564

البترول
02.201-80-3

متخلدات تجاه
الشركة التونسية

159 923

159 923

للكهرباء والغاز

02.201-80-4

02.201-80-5

متخلدات تجاه
الشركة القومية
إلستغالل وتوزيع
المياه
متخلدات تجاه
الديوان الوطني
إلتصاالت
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02.201-80-6

متخلدات تجاه
المطبعة الرسمية
للبالد التونسية

02.201-80-13

متخلدات تجاه
الوكالة الوطنية
للتصرف في النفايات

84 286

02.201-80-14

متخلدات تجاه
الوكالة البلدية
للخدمات البيئية

54 807

02.201-80-20

متخلدات تجاه
مؤسسات عمومية
أخرى

20 862

20 862

02.201-80-21

متخلدات تجاه
الخواص

273 299

273 299

200 000

200 000

100 000

6 164 780

5 891 080

6 708 000

02.202-30-1

شراء العقاقير

25 000

25 000

30 000

02.202-30-2

اإلعتناء بالمعدات
الصغيرة وتجديدها

20 000

20 000

130 000

02.202-30-3

كراء المعدات

12 000

12 000

30 000

02.202-30-4

نفقات إستغالل
المصب المراقب
ومراكز التحويل

02.201-99

نفقات التصرف
األخرى

جملة الفصل 69.963

02.202-31-1

02.202-32

تنظيف المدينة عن
طريق المناولة
اإلعتناء بالتنوير
العمومي
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0

0

84 286

54 807

145 000

145 000

180 000

1 000 000

600 000

1 500 000

250 000

250 000

300 000

مقترح ادارة النظافة 011أد+
31أد حفظ الصحة

011أد :اتفاقية مع مكتب
التشغيل لتشغيل أصحاب
الشهائد العليا 011أد
fourniture
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اإلعتناء بالطرقات
واألرصفة

200 000

200 000

350 000

02.202-34-2

شراء معدات صغيرة
وصيانتها

15 000

10 000

50 000

02.202-36-1

اإلعتناء بحركة المرور
وتنظيمها

100 000

100 000

100 000

02.202-36-2

شراء معدات صغيرة

10 000

10 000

30 000

02.202-40-1

اإلعتناء بالنافورات

0

0

30 000

02.202-44-1

نفقات اإلعتناء
بالحدائق والنباتات
وشراء معدات صغيرة

110 000

02.202-44-2

اإلعتناء عن طريق
المناولة

02.202-34-1

02.202-46

02.202-99

صيانة المنشآت
والتجهيزات الرياضية
نفقات أخرى
إلستغالل وصيانة

110 000

150 000

240 000

240 000

006666

50 000

50 000

120 000

0

0

311أد :اتفاقية مع مكتب
التشغيل لتشغيل أصحاب
الشهائد 51 +أد
fourniture

011أد :اتفاقية مع مكتب
التشغيل لتشغيل أصحاب
الشهائد العليا 051أد صفقة
الغراسات

5 000

التجهيزات العمومية
جملة الفصل 69.969

03.300-15

منحةتكميلية ظرفية
لفائدة أعوان الدولة
والمؤسسات العمومية

جملة الفصل 61.166

03.302-08

منح الجمعيات
والمنظمات ذات
الصبغة اإلجتماعية
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2 177 000

1 772 000

3 455 000

147 539

147 539

0

147 539

147 539

0

200 000

200 000

250 000
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المساهمة بعنوان
التنفيل

120 000

120 000

200 000

270 000

270 000

300 000

الجراية العمرية

10 000

10 000

10 000

03.302-21-1

مصاريف دفن الفقراء

2 000

2 000

5 000

03.302-22-1

مقاومة الحشرات
والحيوانات الشاردة

15 000

15 000

15 000

03.302-22-2

حمالت التطهير
والمحافظة على البيئة

15 000

15 000

50 000

18 000

0

15 000

2 000

2 000

2 000

85 000

85 000

34 000

03.302-25

مصاريف الوقاية
الصحية

77 000

77 000

80 000

03.302-40

جوائز ومكافآت

9 000

9 000

10 000

03.302-41

منح إستثنائية

19 000

19 000

60 000

جملة الفصل 61.169

842 000

824 000

1 031 000

03.302-10-1

03.302-10-2

03.302-20

03.302-23-1

03.302-23-2

03.302-24

03.303-04

03.303-21

المساهمة بعنوان
تعديل الجرايات

نفقات صيانة
المحالت الدينية
شراء لوازم
برنامج المغادرة
الطوعية

المساهمة لفائدة
مركز التكوين ودعم
الالمركزية

10 000

10 000

10 000

جوائز مدرسية

10 000

10 000

10 000
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03.303-99

تدخالت أخرى
جملة الفصل
61.161

0

0

50 000

20 000

20 000

70 000

المساهمة لفائدة
3 304

الودادية بعنوان خدمة
تذاكر األكل لألعوان

جملة الفصل 61.160

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

منح لفائدة اللجان
03.305-07

03.305-10

والجمعيات والفرق
الثقافية
تدخالت لفائدة
الشباب

180 000

180 000

180 000

5 000

5 000

0

تدخالت لفائدة
الطفولة (تنظيم
03.305-11

مصائف لفائدة
أطفال المنطقة
البلدية +عروض
تنشيطية وتثقيفية)

03.305-12

تدخالت لفائدة
الجمعيات الرياضية

03.305-99

تدخالت أخرى

جملة الفصل 61.167

03.306-99

تدخالت أخرى بيئية
في المجال

20 000

20 000

20 000

300 000

300 000

300 000

0

0

35 000

505 000

505 000

535 000

10 000

10 000

منح في مجال المطالعة والمسرح
والموسيقى عروض تنشيطية وتثقيفية
لألطفال إلى حين تقديم برنامج واضح

10 000

االقتصادي
جملة الفصل 61.160
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03.310-2

التعاون مع الجامعة
الوطنية للمدن
التونسية والمساهمة

15 000

15 000

15 000

فيها
جملة الفصل 61.136

15 000

15 000

15 000

فوائد القروض المبرمة
05.500-03

لدى صندوق
القروض ومساعدة
الجماعات المحلية
جملة نفقات
العنوان األول

214 000

214 000

295 000

20 929 000

19 694 619

24 919 000

19%

المداوالت
باب النفقات :
السيد الهادي كشريد  :تساءل حول الترفيع الحاصل في تقديرات ميزانية سنة  9191للقسم األول
من النفقات وحول إدراج أجراء مسدي الخدمات ضمن نفقات التأجير للبلدية .
السيدة حميدة العرفاوي  :أوضحت الترفيع في نفقات التأجير تتوزع الى أجور الموظفين والعملة
وتكلفة االنتدابات بعنوان سنة  9172و . 9191
السيد الجيليدي جبران  :أشار الى ان تبويب تكلفة االنتدابات الجديدة ضمن مشروع الميزانية
مؤشر ايجابي يحسب للمجلس البلدي .
السيد أنيس معزون  :أكد على حسن توزيع األعوان الجدد .
Page 30

الدورة العادية الرابعة لسنة 9102

السيد الناصر الجندوبي  :تساءل حول الترفيع في فصل حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة
بخطط وظيفية بعنوان سنة  9191وفصل تعهد وصيانة معدات خصوصية وفصل صيانة المعدات
اإلعالمية وفصل تامين وسائل النقل .
السيدة حميدة العرفاوي  :أوضحت انه تم ضبط قائمة اسمية للمنتفعين بحصص الوقود لفائدة
اإلطارات البلدية حسب الخطة مع األخذ بعين االعتبار االقتناءات الجديدة للسيارات وارتفاع سعر
الوقود.
السيدة سعيدة عمارة  :تساءلت حول تبويب حصص الوقود المخصص لرئيس البلدية الذي تنازل
عن استعمال السيارة االدارية .
السيدة حميدة العرفاوي  :أوضحت أنه تم تبويب حصص الوقود المخصصة لرئيس البلدية الى حين
إيجاد صيغة لنقلة االعتمادات المرصودة الى صندوق سيتم إحداثه .
السيد رئيس البلدية  :أوضح أنه جاد في التعهد الذي قطعه بالتخلي عن السيارة اإلدارية والمنح
المخصصة له إضافة الى عدم تمتعه بمصاريف التنقل واإلقامة بالخارج حيث كانت دعوات موجهة له
من الطرف األجنبي .أما بالنسبة لمصاريف التنقل لبعض أعضاء المجلس البلدي بالخارج فكانت بناء
على التكليف لتمثيل البلدية في المنتديات والملتقيات .
السيدة سعيدة عمارة  :تساءلت حول الترفيع بفصل اتفاقيات مع األطباء.
السيدة فاطمة ابراهم  :أوضحت أنه تم إبرام اتفاقية مع الطبيب البيطري .
السيد أنيس معزون  :يحترز على االعتمادات المرسمة بفصل عمليات اإلرشاد وإعالم العموم لفائدة
( )boite comحيث اطلع على العرض المقدم من طرف الشركة ويعتبر ان الكلفة مشطة جدا مقارنة
بما سيتم تقديمه من خدمات .
السيد الجليدي جبران  :تساءل حول وجود المبدأ من عدمه للمجلس البلدي في تعيين مكتب
خاص لالتصال والتواصل مع المواطنين إلنجاح السياسة االتصالية حيث تعتبر االعتمادات المخصصة
األقل مقارنة بأسعار السوق .
السيد احمد حشانة  :أوضح اقتناء المجلس البلدي في إنجاح السياسة االتصالية بالبلدية وقد
تدارست اللجنة الموضوع في عدة جلسات مع المكتب الخاص الذي تحصل على العرض وتم االتفاق
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على تعديل بعض النقاط بكراس الشروط مع اإلشارة الى غياب السادة رلساء اللجان رغم توجيه الدعوة
في عدة مناسبات  ،مذكرا انه سيتم عقد جلسة جديدة مع مكتب االتصال والتواصل لمناقشة كراس
الشروط بعد التعديل والدعوة مفتوحة للسادة ألعضاء للحضور .
السيدة فاطمة ابراهم  :تطرقت إلى مسألة سياسة االتصال والتواصل بالبلدية لتثمين المجهودات
المبذولة وضرورة إنجاحها من خالل تعيين مكتب خاص لالتصال والتواصل حيث ان المتوفر ال يفي
بالغرض متسائلة حول غياب مكتب االتصال الذي تم تعيينه مؤخرا لمواكبة أشغال المجلس البلدي .
السيد الهادي كشريد  :أوضح أن مكتب االتصال الذي تم تعينه مؤخرا لمرافقة البرنامج االستثماري
لسنة  9191وسيتم تقييم التجربة في نهاية المسار التشاركي .
السيدة نهال بن عمر  :أفادت بوجود قسمين في اعتمادات الفصل لعمليات اإلرشاد وإعالم العموم
القسم األول يتعلق بمكتب االتصال الذي يرافق البرنامج االستثماري ويتولى تغطية الجلسات التشاركية
وقسم ثان يتعلق بمكتب االتصال الذي يتولى تغطية جميع األنشطة والتظاهرات البلدية.مشيرة الى انه
على اثر طلب العروض لم يشارك في العرض سوى عدد قليل .

السيد رئيس البلدية  :أوضح ان السياسة االتصالية للبلدية تعتبر ضعيفة والمجهودات المبذولة غير
كافية لذلك تم التوجه الى تخصيص اعتمادات لتعيين مكتب خاص النجاج هذه السياسة االتصالية
وطبقا لقانون الصفقات تم تعيين المكتب األقل سعرا ومثمنا تدارس اللجنة في عديد المناسبات لكراس
الشروط التي يمكن إعادة مراجعتها اذ تبين محدوديتها.
السيدة نادية بن يوسف  :تساءلت حول الترفيع في فصل الصحف والمجالت وفصل الحفالت
العمومية وإعادة تخصيص نفس االعتمادات بفصل طبع ونشر الوثائق والمجالت مع اإلشارة الى عدم
توفر مجلة خاصة بالبلدية .
السيدة حميدة العرفاوي  :أوضحت انه تم الترفيع في التزود بعدد الصحف تبعا للتسميات الجديدة
لإلطارات البلدية لذلك تم الترفيع في اعتمادات الفصل  .أما بالنسبة لفصل نشر الوثائق والمجالت
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ونظرا لوجود دراسة بصدد االعتداد لمجلة البلدية تم تبويب نفس االعتمادات أما في ما يخص فصل
الحفالت العمومية فهي تتعلق بأدوات الزينة لالحتفال باألعياد الرسمية والوطنية .
السيدة نهال بن عمر  :أشارت إلى ان الفصل نشر الوثائق والمجالت يتعلق بكتيب " نعرف بلدتي
".
السيدة نعيمة الزريبي  :تطرقت الى برامج التكوين ودعم القدرات لفائدة اإلطارات وأعضاء المجلس
البلدي التي تم المصادقة عليها بمشروع ميزانية سنة  9172وإعادة تبويب نفس االعتمادات بالفصل
بعنوان سنة  9191فحين انه لم يتم تنفيذ البرامج السابقة .
السيدة حميد العرفاوي  :أوضحت انه يتم تجميع الطلبات وإعداد استشارة في الغرض.
السيد عادل الوسالتي  :أشار إلى انه تم اإلعالن عن طلب العروض الستشارة مكاتب التكوين وتم
فرز العروض.
السيد الجليدي جبران  :تساءل حول الفارق بين فصول نفقات األدوية والمواد الصيدلية وشراء
العقاقير ومصاريف الوقاية الصحية ومالحظا ان الشاحنات البلدية تفتقد لصندوق المواد الصيدلية.
السيدة حميدة العرفاوي  :أوضحت ان فصل شراء العقاقير يتعلق باألدوية لمقاومة الحشرات
ومصاريف الوقاية الصحية يتعلق باقتناء مادة الحليب للعملة .
السيدة فاطمة ابراهم  :تطرقت الى مخرجات ملتقى اريانة المدينة المستدامة وتولي البلدية
المساهمة في عملية التشغيل والمساندة الفنية للجيل الجديد من الباعثين وذلك النجاز بعض المشاريع
البلدية كالعناية بالتنوير العمومي والطرقات والحدائق بسقف اعتمادات ال يتجاوز  911أد في إطار إبرام
اتفاقية تنفيذية مع وزارة التكوين المهني والتشغيل .
السيدة سنية الصغير  :تساءلت حول الترفيع في فصل االعتناء عن طريق المناولة .
السيد عادل الوسالتي  :أوضح أنه تبعا النخراط البلدية في المساهمة في تشغيل أصحاب
الشهادات العليا إضافة الى صفقة الغراسات ثم الترفيع في اعتمادات الفصل وقد تم تقديم بطاقة وصفية
للمشروع .
السيد رئيس البلدية  :أوضح أنه تم إعداد بطاقات وصفية للمشاريع االستثمارية وهي عملية تم
الدعوة إليها لضبط البرنامج االستثماري.
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السيد أنيس معزون  :تساءل حول الترفيع في فصل تنظيف المدينة عن طريق المناولة .
السيد لطفي الدشراوي  :أشار إلى أنها مناولة تتعلق بالكنس والصفقة ستشمل الدوائر البلدية األربعة
بالمنطقة البلدية وتم تجزئة الصفقة الى أربعة أقساط .
السيد الجليلدي جبران  :تساءل حول برنامج المغاردة الطوعية .
السيدة حميدة العرفاوي  :أوضحت أنه تم رصد اعتمادات بالفصل لورود الموافقة على قسم من
القائمة المعدة .
السيد الناصر الجندوبي  :تساءل حول االعتمادات المرصودة بفصل تدخالت أخرى .
السيدة مريم العطاوي  :أفادت بان االعتمادات المرصودة لتغطية تظاهرات تربوية بالمنطقة البلدية .
السيد أنيس معزون  :تطرق الى ضرورة الترفيع في منح الجمعيات الثقافية والرياضة لمساهمتها في
تنشيط المدينة .
السيد عثمان المهدي الصيادي  :أشار إلى انه تم تقديم المقترح للترفيع في منح الجمعيات
الرياضية لكن لم يؤخذ بعين االعتبار .
السيد رئيس البلدية  :أشار الى أنه سيتم إجراء تحويل االعتمادات لدعم الجمعيات الرياضية
والثقافية وذلك لدورها في الحياة الثقافية والرياضية بالمنطقة البلدية .
السيد توفيق بلهاني  :أفاد انه بخصوص االعتمادات المخصصة لنفقات الصيانة للمعدات اإلعالمية
تتعلق بربط المقرات اإلدارية  FIBRE OPTIQUEلتراسل المعطيات ونظرا النطالق المشروع
يتطلب الصيانة إضافة الى صيانة شبكة الحواسيب األرضية بدائرة اريانة المدينة
التصويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت
باب نفقات العنوان االول
عدد االعضاء الحاضرون  : 96رئيس البلدية – نهال بن عمر – مريم العطاوي – الهادي كشريد
–أنيس معزون – سعيدة عمارة– احمد حشانة  -الناصر الجندوبي – مصطفى الكبير  -عثمان
المهدي الصيادي – محمد الحبيب العوني  -محمد حميد – الجليدي جبران – سهام بوعزة – امنة
الزهروني -محمد عزوز– سنية الصغير – فاطمة ابراهم – نعيمة الزريبي -نادية بن يوسف .
عدد االعضاء الموافقون 32 :
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عدد االعضاء المعترضون  3 :السيد مصطفى الكبير

* نفقـات العنـوان الثانــي*
الكلف ــة

التبويب المالي

بي ــان المش ــروع

06600-0020

تكملة لدراسات مختلفة

265 500

06603-00002

تكملة لمشروع بناء فضاء المواطن

260 000

260 000

06603-0006

تكملة لدائرة النصر

70 000

70 000

70 000

06606-0001

اقتناء شاحنة قنص الكالب السائبة

96 684

96 684

96 684

06606-0002

اقتناء كباالت

25 000

25 000

25 000

344 259

344 259

344 259

06614-0006

هدم بنايا متادعية للسقوط

16 500

16 500

16 500

06614-0006

تهيئة أنهج المدينة العتيقة

28 000

28 000

28 000

06614-0006

تكملة مشاريع قرب 9171

1 864 127

1 864 127

1 864 127

06616-0004

تكملة لقاعة كرة السلة األمير

100 000

100 000

100 000

06616-0004

تكملة لتهيئة حجرات المالبس

30 000

30 000

30 000

06616-0006

تكملة لمركب الطفولة

570 000

570 000

570 000

8 901

نفقات التنمية غير الموزعة

9 000 000

8 335 000

10 950/01

ترجيع أصل الدين

381 000

381 000

06610-0001

تكملة لبرنامج التنوير العمومي
9170

مجموع نفقات العنوان الثاني
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تمويل ذاتـي

التعهـد

الدفـع
265 500

265 500
260 000

381 000
4150171

12 386 070 13 051 070

مساعدات غير
موظفة

665 000

665 000
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السيدة فاطمة ابراهم  :أشارت الى ان النفقات الغير الموزعة والمتمثلة في البرنامج االستثماري سيتم
المصادقة عليها بعد استكمال الجلسات التشاركية.
التصويت
باب نفقات العنوان الثاني
عدد االعضاء الحاضرون  : 96رئيس البلدية – نهال بن عمر – مريم العطاوي – الهادي كشريد
–أنيس معزون – سعيدة عمارة– احمد حشانة  -الناصر الجندوبي – مصطفى الكبير  -عثمان
المهدي الصيادي – محمد الحبيب العوني  -محمد حميد – الجليدي جبران – سهام بوعزة – امنة
الزهروني -محمد عزوز– سنية الصغير – فاطمة ابراهم – نعيمة الزريبي -نادية بن يوسف .
عدد االعضاء الموافقون 96 :
قرار المجلس البلدي
صادق أعضاء المجلس البلدي باألغلبية كما تم بيانه على مشروع ميزانية البلدية لسنة  0101تبعا
لمقتضيات الفصل  073من مجلة الجماعات المحلية وذلك على النحو التالي :

خالصة موارد ميزانية البلدية

المبلــغ (د)

بيـــــان المـــــوارد
األول
مــوارد العنــوان ّ
األول :المـــداخيـــل الجبــائيـــة اإلعتيـــاديــــة
الجـــزء ّ
األول :المعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة .............................
الصنـف ّ

0001020222

الصنف الثاني :مداخيـل إشغال الملـك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه..

000200222

الصنف الثالث :مداخيل الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات ...

002120222

الصنف الرابع :المداخيـل الجبائيـة اإلعتيـاديـة األخـرى .....................................

0520222
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جملة الجزء األول

9008100111

الجــزء الثاني :المـداخيــل غيـر الجبـائيــة اإلعتيـاديــة
الصنـف الخامس :مداخيـل الملـك البلـدي اإلعتيـاديـة ........................................

2750222

الصنف السـادس :المداخيـــل المــاليـــة اإلعتيــاديــة ........................................

700010272

جملـة الجــزء الثانـي

809080101

األول
جملـة مــوارد العـنــوان ّ

0101090101

مــوارد العنـوان الثانـي
صصــة للتنميــة
الجـــزء الثالـث :المــوارد الذاتيــة والمخ ّ
الصنـف السـابـع :منـــــــــح التجهـيــــــــــز 0050222 ..................................................
الصنـف الثـامــن :مدّخرات وموارد مختلفـة ..................................................

700110222

جملـة الجــزء الثالـث

008280111

الجـــزء الرابــع :مــــــــــوارد اإلقتـــــــــراض
الصنـف التـاسـع :مــــوارد اإلقتـــراض الداخلــي ............................................
الصنـف العاشــر :مــــوارد اإلقتـــراض الخارجي ...........................................
ّ
الموظفـة ..............................
الصنـف الحادي عشر :مـوارد اإلقتـراض الخارجي
جملـة الجــزء الرابـع
الجـــزء الخـامـس :المـوارد المتأتّيـة من اإلعتمـادات المحالة
الصنـف الثاني عشر :الموارد المتأتّيـة من اإلعتمـادات المحالة..............................
جملـة الجــزء
الخـامـس
جملـة مــوارد العنـوان الثـاني
مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة

008280111
0002010101

خـالصــة نفقــات ميــزانيــة البلديــة
بيـــــان النفقــــات

المبلــغ (د)

األول
نفقــات العنــوان ّ
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التصــــرف
األول :نفـقــــات
الجـــزء ّ
ّ
األول :التـأجيــر العمـومي ............................................................
القســـم ّ

0005220222

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

0200010222

القســم الثالث :التد ّخـــل العمـومـي 002000222 ............................................................
ّ
الموزعة- ....................................
التصـرف الطارئـة وغير
القســم الرابع :نفقـات
ّ
األول
جملـة الجــزء ّ

900.900111

الجــزء الثاني :فــوائــد الـديــن
القســم الخامس :فـوائـــد الديـــــن ............................................................
جملـة الجــزء الثانـي
األول
جملـة نفقــات العنــوان ّ

0250222
9210111
9002020111

نفقــات العنـوان الثانـي
الجــزء الثالـث :نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة
القســم السادس :اإلستثمـارات المبـاشــرة 100720272 ....................................................
القســم السـابـع :التمـويـــــــل العمـومـــي ....................................................
ّ
الموزعة...................................
القســم الثـامــن :نفقــات التنميــة الطارئـة وغير

202220222

ّ
موظفـة .....................
القســم التـاسـع :نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية
جملـة الجــزء الثالـث

090.010101

الجــزء الرابع :تسديـد أصــل الديـــن
القســم العـاشـر :تسديـد أصـل الديـن 1200222 ..........................................................
جملـة الجــزء الرابـع

0800111

الجــزء الخامـس :النفقــات المســدّدة من اإلعتمـادات المحالـة
القســم الحادي عشـر :النفقـات المســدّدة من اإلعتمـادات المحالـة ........................
جملـة الجــزء الخامـس
جملـة نفقــات العنــوان الثـاني
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مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة

0002010101

السيد رئيس البلدية  :دعا السادة أعضاء المجلس البلدي لالطالع على الكشوفات المرفقة
بملف المجلس.
وعلى هامش االجتماع أحال السيد رئيس البلدية الكلمة الى السيدة مديرة مدرسة طريق
بنزرت التي أكدت على ضرورة اإلسراع في انجاز المشروع المقترح لحماية المدرسة من الجهة
الخلفية من الفياضانات وسيول األمطار واألتربة .
وإجابة على تدخلها أشار السيد رئيس البلدية انه عقد اجتماعا مع السيد وزير التربية والتعليم
منذ أسبوعين وتطرق إلى االعتمادات التي خصصتها البلدية لفائدة المؤسسات التربوية  .وفي إطار
الصالحيات المشتركة تم تقديم مشروع اتفاقية شراكة سيتم دراسته وانجازه .أما في ما يخص المسالة
المطروحة سيتم إياللها العناية الالزمة -.
وفي الختام جدد السيد رئيس البلدية شكره للجميع على مواكبة اشغال المجلس البلدي
في دورته الرابعة لسنة .9632
ورفعت الجلسة على الساعة الثانية و  01دقائق .
الكاتب العام للبلدية
عادل الوسالتي
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رئيس بلدية اريانة

محمد العربي فاضل موسى
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