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  1975  ماي  14المؤرخ في    75لسنة    33عمال بمقتضيات القانون األساسي للبلديات عدد  

المؤرخ    2006لسنة    48وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد  

 .  2006جويلية    17في 

المتعلق بمجلة  2018ماي   08المؤرخ في   2018لسنة   29وعلي القانون عدد األساسي عدد

 الجماعات المحلية. 

المتعلق بتسمية    2017أوت    16المؤرخ في    2017لسنة    938وعمال بمقتضيات األمر عدد  

  نيابات خصوصية لبعض البلديات بتراب الجمهورية .

المتعلق بإحداث بلدية بوشمة وعلى    2016ماي    26بتاريخ    600على لألمر عدد  ستنادا  وإ

المتعلق    2018ماي    17المؤرخ في    2018لسنة    142قرار الهيئة العليا لالنتخابات عدد  

النهائية النتخابات   بالنتائج  البلدي بالتصريح  للمجلس  االنتخابية  الجلسة  بوشمة وعلى  بلدية 

بتاريخ   رئيس    2019أفريل    28المنعقدة  السيد  طرف  من  الموجهة  االستدعاءات  وعلى 

ماي    28بتاريخ    2021-205البلدية إلى السادة أعضاء المجلس البلدي والمسجلة تحت عدد  

  16.30على الساعة    2021وان  ج  01لعقد الدورة العادية الثانية وذلك يوم الثالثاء   2021

لعدم حصول النصاب القانوني  و    2021  جوان  04،و التي تأجلت الي يوم الجمعة   البلدية

المذكورين  نعقدت  إ االعضاء  وبحضور  بوشمة  بلدية  رئيس  فرحاتي  أبولبابة  السيد  برئاسة 

 ببطاقة الحضور المصاحبة : 

 وحضر عن البلدية السيد بركات بلطيف مقرر المجلس. 



لسنة  و  الثانية  العادية  الدورة  أشغال  البلدية  رئيس  فرحاتي  أبولبابة  السيد    2021افتتح 

المدرجة   النقاط  محاور  تقرير  تالوة  تمت  ثم  الدعوة  تلبيتهم  لهم  شاكرا  بالحضور  مرحبا 

 بجدول األعمال ، بعدها انتقل إلى النقطة األولى منه :   

 .  2019المصادقة على ختم الحساب المالي لسنة النظر في  -1

  النقاط التالية : الكلمة السيد سمير فرحاتي رئيس لجنة المالية التي استعرض تناول

الفصل   العمومية وخاصة  المحاسبة  والقانون األساسي   282تطبيقا ألحكام مجلة  منها، 

من مجلة   194و الفصل عددمنه،    33المتعلق بميزانية الجماعات المحلية وخاصة الفصل  

للتداول    2020نعرض على أنظاركم الحساب المالي لبلدية بوشمة لسنة  الجماعات المحلية ،

 والمصادقة عليه .

 

:العنو  األول  تقديرات موارد العنوان األول من ميزانية المجلس البلدي لسنة  بلغت      ان 

دينارا وهو ما    916822.145دينارا تم تحقيق ما قدره :    911169.000ما قيمته    2020

 من جملة تقديرات الميزانية .    %100.6يمثل نسبة  

قيمته   ما  تحقيقها دينارا في حدود    735161.892  تم صرف  تم  التي  الدفع  اعتمادات 

 دينارا . 181660.253بما قيمته وقد أسفرت نتيجة الصرف عن فواضل 

تقديرات موارد العنوان الثاني من ميزانية المجلس البلدي لسنة بلغت   :  الثاني  العنوان  

قيمته    2020 قدره     400609.000ما  ما  تحقيق  تم  وقد  هذه من      484461.291دينارا 

قيمته   التقديرا ما  صرف  تم  كما  غاية    د  160362.131ت  إلى  الثاني  العنوان   31داخل 

 دينارا. 324099.160وقد اسفرت نتيجة الصرف عن فواضل بقيمة    2020ديسمبر 

 

 : العنوان األول : ) خالصة المقابيض ( •
 

 المق ابيض المنجزة  تقديرات الميزانية بيان األبواب 
 288.460.806 300.700.000   على العقارات واألنشطة   : المعاليماألول الصنف 

 10.672.574 30.000.000 الصنف الثاني : مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي  

 111.537.043 126.200.000 الصنف الثالث : مداخيل الموجبات والرخص االدارية  

 0 0 االعتيادية األخرى   الصنف الرابع : المداخيل الجبائية 

 500.000 1.500.000 الصنف الخامس :مداخيل الملك البلدي االعتيادية  

 505.651.722 452.769.000 الصنف السادس : المداخيل الجبائية االعتيادية  

 916.822.145 911.169.000 الجملة  

 

 : ( المصاريف  العنوان األول : ) خالصة •



 

االعتمادات المأمور   االعتمادات النهائية بالميزانيةالمرسم   بيان االقسام 
 بصرفها

 462.914.524 487.254.000 487.254.000 القسم األول : التأجير العمومي

 241.779.654 351.304.000 310.640.000 القسم الثاني : وسائل المصالح 

 30.467.714 72.611.000 72.611.000 القسم الثالث : التدخل العمومي

القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة  
 وغير الموزعة  

40.664.000 0 0 

 0 0 0 القسم الخامس : فوائد الدين  

 735.161.892 911.169.000 911.169.000 الجملة  

 

 

 : : ) خالصة المقابيض ( الثانيالعنوان   •
 

 المق ابيض المنجزة  تقديرات الميزانية بيان األبواب 
 191.000.000 146.000.000 الصنف السابع :منح التجهيز 

 293.461.291 254.609.000 مدخرات وموارد مختلفة  : الثامن الصنف 

 484.461.291 400.609.000 الجملة  

 

 : (  المصاريف : ) خالصة الثانيالعنوان   •

المأمور    االعتمادات االعتمادات النهائية المرسم بالميزانية بيان االقسام 
 بصرفها

 160.362.131 481.690.072 394.838.000 االستثمارات المباشرة :  السادس القسم 

القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة و  
 الغير موزعة 

5.777.000 2.7771.219 0 

 160.099.160 484.461.291 400.609.000 الجملة  

 

 :    2020خالصة الحساب المالي لسنة   -

 دينارا  1.401.283.436جملة المقابيض النهائية :  •

 دينارا  895.524.023جملة المصاريف النهائية :  •

سنة   • اختتام  حد  إلى  استعمال  بدون  الباقية  األول  العنوان  العتمادات  النهائي  المبلغ 

  2020صرف سنة  لت   %  80والتي يرخص في نقلها إلى التصرف الموالي )    2020

 دينارا . 181.660.253( :   2021لترصف سنة  %20و 



سنة   • اختتام  حد  إلى  استعمال  بدون  الباقية  الثاني  العنوان  العتمادات  النهائي  المبلغ 

   324.099.160:  2021والتي يرخص في نقلها إلى المال االحتياطي لسنة    2020

من القانون األساسي للبلديات والذي ينص على    37وتطبيقا لمقتضيات الفصل      

أنه "  عند مناقشة الحساب المالي للبلدية ينتخب المجلس رئيسا للجلسة ، ولرئيس  

البلدية في هذه الصورة وإن لم يعد مباشرا لخطته أن يحضر المناقشات وعليه  

س البلدية القاعة وتم انتخاب السيد مغادرة الجلسة عند اإلقتراع" وعليه غادر رئي 

سمير فرحاتي رئيسا للجلسة وصادق األعضاء باالجماع على ختم الحساب المالي 

2020لسنة   

 القرار: المصادقة علي القرار باإلجماع. 

طن عوضا عن آلة جرف صغيرة   3.5النظر في إمكانية إقتناء شاحنة قالبة سعة  -2-

(chargeuse-miniمبرمجة ضمن البرن) 2021امج اإلستثماري السنوي لسنة : 

 

تقدم السيد رئيس بلدية بوشمة بمقترح تعويض إقتناء آلة الجرف الصغيرة المبرمجة ضمن  -

بشاحنة    2021لسنة  المشاريع اإلدارية ضمن البرنامج اإلستثماري السنوي لبلدية بوشمة

تم إحداث تغييرات     2020سنة  إقتنتها البلديةطن وذلك لكون الشاحنة التي  3.5قالبة سعة 

عليها لتصبح شاحنة ضاغطة ضمن إتفاقية مساعدة تقدمت بها شركة او. ام .في النمساوية  

بلدي المنتصبة بالمنطقة بالشراكة مع جمعية إرادة و مواطنة و التي عرضت علي المجلس ال

،و أيضا لألهمية البالغة لوجود شاحنة قالبة ضمن   2021أفريل   05بتاريخ و صادق عليها 

أسطول معدات النظافة خاصة وان البلدية ستتحصل علي ألة جرف كبيرة ضمن الصفقة 

 اإلطارية المجمعة الخاصة بالبرنامج المحلي للتنمية لفائدة البلديات المحدثة . 

السيد خالد فرحاتي عضو المجلس البلدي بخصوص التنسيق  وكان هنالك تدخل من طرف 

بين البلدية و المجتمع المدني و المواطنين عند تركيز الحاويات كبيرة الحجم التي ستتحصل  

عليها البلدية ضمن نفس االتفاقية وذلك إلنجاح عملية رفع الفضالت وعدم حصول مشاكل  

 مع المتساكنين حول أماكن وضع الحاويات. 

 : المصادقة علي القرار بإجماع األعضاء . القرار

 

 :   2021عرض المخطط التقديري للصفقات ببلدية بوشمة لسنة -3-



 

علي أنظار المجلس   2021تم تقديم المخطط التقديري للصفقات الخاص ببلدية بوشمة لسنة  -

  البلدي و مزيد النقاش خاصة حول الجدول الزمني لمراحل تنفيذ المشاريع ضمن البرنامج

المحلي للتنمية الممول من طرف الـإ تحاد األوروبي عن طريق صندوق القروض و  

 مساعدة الجاماعت المحلية وهو كاآلتي : 

 

 

 

 

 القرار : المصادقة باإلجماع . 

 

 -4- إستقبال هيئة مهرجان بوشمة : 

حضر جلسة الدورة العادية الثانية هيئة جمعية مهرجان بوشمة يتقدمهم رئيس الجمعية  -

ودار الحديث حول العمل علي إنجاح النسخة القادمة من دورة المهرجان هذا الصيف 



،وبعض التضاهرات األخرى من بينها يوم سينمائي سيقام ببطحاء أحمد عبد الملك و قد أكد  

م رئيس المجلس علي مواصلة دعم بلدية بوشمة لجمعية  أعضاء المجلس و علي راسه

المهرجان و كل األنشطة الثقافية بالمنطقة البلدية و أكد السيد سمير فرحاتي مساعد رئيس  

بداء الرأي  نامج الجمعية  علي المجلس لمزيد التنسيق وإبرعلي ضرورة تقديم البلدية 

 لضمان نجاح العمل المشترك . 

  

س المجلس بالشكر لجميع الحاضرين و رفعت الجلسة في حدود الساعة  تقدم رئي في األخير 

 السابعة مساًء.

 

 

 رئيس المجلس البلدي ببوشمة 

 أبولبابة فرحاتي

 

 


