
بالكريب البلدي المجلس
2018 لسنة  الثالثةالدورة العادية 

16/09/2018المنعقدة بتاريخ
جمليمحضر جلسة 

بمجلة  يتعلق2018  ماي09 في مؤرخ2018  لسنة29 عدد الساسي القانون بمقتضيات عمل
عدد تحت البلدي المجلس أعضاء السادة إلى الموجه الستدعاء على وبناءا  المحلية الجماعات

26/08/2018   بتاريخ1083
2018/ 16/09 الحأد  يوم2018 لسنة الثالثة العادية الدورة بالكريب البلدي المجلس عقد
رئيس السليطي لطفي السيد برئاسة بالكريب البلدية بقصر صباحأا التاسعة الساعة على

والسادة السيدات وهم أعضائه جميع وبحضور البلدية  :
الدريدي , فاطمة الرزقي ,راضية الفرشيشي , بسمة سعد , نهى البوبكري سناء
,حأمادي البوبكري ,رؤوف الدنداني الدين , بدر البوبكري , رهام البوبكري ,نادية

العرفاوي ,رضا الميساوي ,مختار الطالبي الجوادي,الناصر ,ايمن البوبكري
الجوادي شكري و السليطي ,الشريف الفرشيشي ,محمد  .
الجلسة كتابة للبلدية العام الكاتب الجبالي مكي السيد وامسك  ,

وخاصة بالحاضرين مستهلها في رحأب الجلسة البلدية رئيس السليطي لطفي السيد افتتح
أعضاء المجلس البلدي الملتحقين لول مرة بجلسات المجلس , وحيث توفر النصاب القانوني للجلسة

التالية للنقاط المتضمن العمال جدول استعرضعضو) 18بحضور جميع العضاء(  :

 
01-عرض تقارير اللجان      

02-2019المصادقة على مشروع ميزانية البلدية لسنة      

 والمصادقة على كراسأات الشروط2019- ضبط تاريخ بتات اسأتلزام السأواق السأبوعية للبلدية  لسنة 03

والترفيع في مدة اللزمة :

- النظر في تحويل اعتمادات :04

 بعض العائلت المعوزة من المعلوم على العقارات المبنية :إعفاء- 05

 نوادي الشباب الريفي :ء- النظر في دعم جمعية الشباب الناشط لحيا06

- النظر في مقترح ادراج مدينة الكريب مدينة دامجة :07

- تعيين رؤسأاء ومقرري اللجان المتبقية :08

 من مجلة الجماعات المحلية والتصرف في263- تفويض بعض  الصلحيات الى رئيس البلدية طبقا للفصل 09

المساعدات الجتماعية:

الجمهورية
التونسية

الشؤون وزارة
والبيئة المحلية
الكريب بلدية



- النظر في احداث مهرجان للطفولة :10

- النظر في احداث مجلس بلدي للطفال:11

التظاهرات الثقافية- اقتراح إحداث لجنة لوضع معايير والعلن عن المنافسة بين الجمعيات لتنظيم 12

 الكريب :ومهرجانات مدينة

- النظر في وضعية مشروع السوق البلدي :13

- إحداث لجنة لطرح المنقولت :14

- النظر في الترفيع في معاليم السأواق البلدية:15

- النظر في مطلب مواطن حول تسوية وضعية عقارية :16

- النظر في تسوية وضعية قطعة ارض كائنة ببرج المسعودي :17

- الموافقة على كراء مخزن ديوان الحبوب وتحويله الى سأوق بلدي :18

واقترح أن تكون تدخلت السادة أعضاء المجلس البلدي لمدة ثالثاة دقائق بمناسبة
مناقشة كل موضوع , ووافق على هذا المقترح أغلبية المطلقة للحاضرين وعددهم

 دقائق . وقبل النطلقا05اقترح الذي  وامتنع السيد الشريف السليطي عضوا 17
 الكلمة وكانت تدخلتهم كالتالي :العضاءفي تلوة تقارير اللجان اخذ بعض 

السيد حأمادي البوبكري : تحفظ على توزيع اللجان قبل إقرار النظام
الداخلي والمصادقة عليه .

اثار ذلك عرض السيد مختار الميساوي تقرير لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة
وهنا تم تسجيل التدخلت التالية :

 تكوين اللجان البلدية غير قانونيةأنالسيد شكري الجوادي : اعتبر 
واعترض عن تلوة تقارير هذه اللجان مشيرا انه تم رفع قضية في الغرض أمام

حأتى يعترف وبالتالي ضرورة  النتظار حأتى صدور قرار المحكمة يةالمحكمة الدار
وأصر على رأيه وأعلن انه سيضطر إلى مغادرة القاعة في صورةبتوزيع هذه اللجان 

مواصلة عرض تقارير اللجان ,
أجابه السيد رئيس البلدية بان من حأقه العتراض وسوف يتم تدوين اعتراضه بمحضر

على رأيه وغادر القاعة .  أصرهالجلسة لكن يجب عدم مغادرة القاعة لكن
وهنا تدخل السيد الناصر الطالبي حأيث دعاه الى عدم مغادرة القاعة وتسجيل

اعتراضه بمحضر الجلسة , وتدخلت كذلك السيدة راضية الرزقي حأول وجود لجان
تعمل وأخرى ل تعمل وهو خلل في عمل المجلس .

وأمام الختلف الواضح في الراء تدخل السيد رئيس البلدية وبين انه يرحأب بالجميع
ويده ممدودة اليهم للعمل من اجل مصلحة الكريب دون سواها غير انه ليس من

المقبول ان يغادر عضو الجلسة عند مناقشة موضوع معين ويعود عند مناقشة
موضوع آخر , وان اللجان المتبقية لم يتداول المجلس في تعيينها وبقيت على ذمة

قائمة سنابل الكريب , اثار ذلك تدخل السيد الشريف السليطي ليبين ان العمل
البلدي مبني على التطوع وليس من المنطق ان يتم استشارة جميع اعضاء المجلس

عند القيام بحملت نظافة , اثار ذلك تدخل السيد رئيس البلدية ودعا الى ضرورة
المحافظة على النظام وان التشكيك في اللجان هو تشكيك في كل المواضيع

المنبثقة عنها وانه لن يسمح بخروج الجلسة عن اطارها وان القضاء هو الفيصل في



العتراض على اي موضوع وان كل من يغادر الجلسة لن يعود اليها , وهنا طالب
 دقائق05 دقائق للتشاور وبعد مضي 05السيد الناصر الطالبي برفع الجلسة لمدة 

استأنفت الجلسة وعاد السيد شكري الجوادي الى الجلسة واعترض على حأضور
من مجلة218المواطنيين بالجلة فاجابه السيد رئيس البلدية بانه وعمل بالفصل 

الجماعات المحلية منة حأق كل مواطن الحضور شريطة عدم التدخل في النقاش
ولرئيس البلدية او لثلث العضاء اقتراح عقد جلسة سرية وهو ما لم يتم . 

 من مجلة الجماعات211 الفصل أنالسيد ايمن الجوادي : تحدث على 
المحلية قد حأدد طريقة توزيع اللجان باعتماد قاعدة التمثيل النسبي وقد تم احأترام

 لكل قائمة عدد اللجان الممكن الحصول عليها , كما بين انهوإسنادهذا الشرط 
 من نفس المجلة فان المجلس البلدي يعقد جلساته220بالرجوع الى الفصل 

بحضور أغلبية  أعضائه.
وبعد استيفاء تدخلت السادة النواب واصل السيد رئيس البلدية  تسيير الجلسة ودعا

الى مواصلة النظر في جدول العمال تباعا :

 
1   0-:عرض تقارير اللجان  

* تقرير لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة : 
تولى السيد مختار الميساوي رئيس لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة عرض

تقرير لجنته فاستعرض في مفتتح تقريره جملة الشكاليات المطروحأة
والتدخلت المنجزة كالتالي :

- تم تنظيم حأملة نظافة بعمادة الدخانية وتسريح بالوعات تصريف المياه
المستعملة .

تم تنظيف وتسريح بالوعات تصريف مياه المطار بشارع الحبيب بورقيبة -
بالكريب مع الشارة الى ضرورة التفكير في حأل جذري لشكالية تصريف مياه

المطار بهذا الشارع .
- تعمد المنتصبين بالسوقا السبوعية حأفر الطريق الوطنية لتركيز نصباتهم وهو

ما أضر بالطريق
ضرورة ايجاد حأل جذري للمصبات العشوائية وخاصة فضلت البناء والتفكير في ايجاد مصب – 

خاص بها 
تقترح اللجنة بالتوازي مع حأملت النظافة القيام بحملت تحسيسية وتوعوية -

للمواطنيين .
ايجاد مقر جديد للمستودع البلدي واستغلل مكانه في نشاط آخر.  -

- مزيد تركيز حأاويات نظافة مع وضع توقيت دوري لرفعها. 
- وضع روزنامة لحملت النظافة والعلم مسبقا بتاريخ تنفيذها بالتنسيق مع

مختلف مكونات المجتمع المدني.
- تنظيف المقابر والعمل على تسييجها بغراسة أشجار  في محيطها.

غراسة أشجار الرنج داخل الحأياء. -
العناية بالمناطق الخضراء وتعهدها بالسقي والتقليم . -
تنظيم دوريات مشتركة مع مصالح الصحة العمومية والشرطة البلدية لتفقد -

مختلف المحلت التجارية وخاصة المطاعم ومحلت بيع السماك.
-التفكير في اقتناء شاحأنة خاصة بنقل اللحوم.



* تدخلتا السادة أعضاء المكتب البلدي :
اقترح ضرورة تشريك المواطنيين في حأملت- السيد رؤوف البوبكري :

النظافة والجتماع بهم لتحسيسهم بضرورة المحافظة على نظافة الحي واللجوء
في آخر الجراءات الى رفع خطايا ضد المخالفين .

اقترح مطالبة المواطنيين بضرورة تنظيفالسيد الشريف السليطي :  -
مخلفات البناء والتربة المتواجدة امام أراضيهم بمناسبة الترخيص لهم في
ادخال الماء الصالح للشراب والنور الكهربائي مع تعيين عون بلدي لمراقبة

المتساكنيين المتعمدين القاء فواضل البناء وإبلغا الدارة بكل التجاوزات لتخاذ
الجراءات الضرورية ضدهم .

: تحدث عن وجود مجهود ملحوظ في مجال* السيد محمد الفرشيشي 
النظافة والعناية بالبيئة من خلل الحملت المنجزة في هذا الطار مؤكدا على
ضرورة ايلء عناية خاصة بمداخل المدينة والشوارع الرئيسية , اقترح ضرورة
مراجعة توقيت عمل فرقا النظافة وضرورة قيام السيد الكاتب العام للبلدية

بزيارات مراقبة للعملة , وجود سوء تصرف في الموارد البشرية وضرورة
تشريك المجتمع المدني في حأملت النظافة .

: تحدث السيد رئيس البلدية على أن غياب رئيسالسيد رئيس البلدية 
حأضيرة كفء اضر كثيرا بالعمل اليومي للبلدية , وبالتالي ل يمكن تحميل كامل

المسؤولية إلى الكاتب العام للبلدية ول يمكن تحميله أعمال تفوقا طاقته .
- تمت مطالبة الولية بتوفير عدد جديد من العملة لمعاضدة مجهود البلدية في

مجال النظافة وتمت برمجة جلسة مع السيد معتمد المنطقة لعادة توزيع عملة
الحضائر داخل المعتمدية .

- اكد على ضرورة غسل آليات النظافة وخاصة المجرورات بصفة يومية .
- أشار الى انه بمناسبة القيام بزيارة لمصبات النظافة تم الوقوف على وضع
كارثاي لهذه المصبات المتواجدة اغلبها في نقاط ماء وبأراضي فلحأية وأصبح
من الضروري التفكير في مكان بديل يستجيب لدنى شروط الصحة العامة .

: ايد موقف السيد رؤوف البوبكري مؤكدا على ان- السيد ايمن الجوادي 
التدخل على المدى الطويل يكون ذو فائدة أجدى , مع ضرورة مراجعة توزيع

العملة في اقرب الوقات وكذلك توقيت العمل , متسائل في ذات الوقت على
ان الموارد البشرية كافية للقيام بمختلف تدخلت البلدية اضافة الى المعدات

مع ضرورة توفير زي عمل واليات عمل خاصة بكل اختصاص .
: اشار كذلك الى وجود سوء توزيع لعمل الحضائر-السيد بدر الدين الدنداني 

داعيا الى ضرورة رسكلة عملة الحضائر واعادة توزيعها .
: قام السيد الكاتب اعام للبلدية بتقديم توضيح- السيد الكاتب العام للبلدية 

 فرقا نظافة تقوم02حأول طريقة عمل فرقا النظافة فأشار الى وجود عدد 
بعملية الكنس : 
 عملة يقومون بعملية الكنس من قرب وادي البتوار الى10* فريق أول يضم 

حأدود الكرة الرضية وتم التفاقا على اضافة المسافة المتبقية من الشارع
الرئيسي اي من مدخل المدينة من جهة  تونس الى مدخل المدينة من جهة

الكاف .



 عملة ويقوم بعملية الكنس من قرب مكتب10* فريق ثااني يضم كذلك عدد 
البريد مرورا  بشارع البيئة الى حأدود الكرة الرضية وتم التفاقا على اضافة

الحي التجاري ومن المستودع البلدي الى حأدود ادارة الحماية المدنية .
* وجود فريق ثاالث مخصص للقيام بحملت النظافة .

* وفريق رابع يعنى بتنظيف قنوات تصريف المياه المستعملة .
10* الى جانب عملة رفع الفضلت المنزلية بالحصة الليلية والمتكونة من عدد 

عملة .
هذا كما أشار السيد الكاتب العام للبلدية الى حأقيقة عملة تتقاعص في العمال

الموكولة اليها ويرجع ذلك بالساس الى إشكالية رئيس الحضيرة التي تحدث
عليها السيد رئيس البلدية كما أكد على تمتيع كل العملة بمنح زي الشغل .

* تقرير لجنة الشؤون الجاتماعية :
المقترحاتا : 

- التفكير في الترخيص لحأداث بعض الكشاك لذوي الحأتياجات الخصوصية .
- العمل على احأداث شراكات مع الجمعيات ذات الطابع الجتماعي والبلدية

- وجود حأالة اجتماعية تتعلق بالشاب فراس تتطلب التدخل العاجل 
- إعفاء العائلت المعوزة من المعلوم على العقارات المبنية 

- الترفيع في العتمادات المخصصة للعانات الجتماعية 
* تدخلتا السادة أعضاء المكتب البلدي :

السيد رئيس البلدية : 
- اقترح عقد اجتماع مع جمعية المعاقين للوقوف على الشكاليات المطروحأة

وإيجاد حألول لبعض المشاكل المتعلقة بها .
- اقترح تحويل اعتماد لدعم العانات المخصصة لبعض الحالت الجتماعية .

- ضرورة التفكير في تقديم اعانات بمناسبة العودة المدرسية 
- تقديم دعم لصلح بعض البناءات المتداعية للسقوط 

- التنسيق مع السادة العمد لتحديد الحالت الجتماعية الممكن اعانتها .
- السيد محمد الفرشيشي : 

رفض المقترح المتعلق بالترخص في انتصاب الكشاك خاصة وان ذلك من -
شانه ان يدعم ظاهرة النتصاب الفوضوي .

اقترح التدخل في الحالت الجتماعية مباشرة من طرف السيد رئيس البلدية -
دون الرجوع الى المجلس البلدي وتبقى هذه الصلحأية من الصلحأيات المفوضة
الى السيد رئيس البلدية باعتبار ان اغلب التدخلت الجتماعية تقتضي السرعة
في النجاز ول يمكن منطقيا انتظار انعقاد المجلس البلدي خلل ثالثاة اشهر .

- السيد رؤف البوبكري : 
اقترح امكانية تحويل اعتماد لفائدة بعض الحالت الجتماعية من العتمادات -

المخصصة لجمعية المعاقين 
 ضرورة التنسيق مع الدارة المحلية للشؤون- السيد الشريف السليطي :

الجتماعية للتنسيق في توزيع العانات .
: اقتراح دعم المدارس البتدائية بعدد من الدواتالسيدة سناء البوبكري 

المدرسية .



التفويض للسيد رئيس البلدية في  إعانة*المقترح المتفق عليه بالجاماع : 
الحالت الجتماعية دون الرجوع الى مصادقة المجلس البلدي وتحويل مبلغ

 د لفائدة العانات الجتماعية .5.000
* لجنة الشؤون الدارية وإسداء الخدماتا :

المقترحاتا :
تنقيح التنظيم الهيكلي للبلدية .- 

احأداث مكتب استقبال وتعيين عون استقبال بزي رسمي .
- احأداث مكتب علقات مع المواطن .

-اقتراح زي موحأد لعوان الحالة المدنية مع توفير مقاعد انتظار إضافية وموزع
قصاصات الولوية .

- تقريب الخدمات الدارية من المواطنيين .
- إحأداث صندوقا المقترحأات .

- تركيز كمرات مراقبة.
- وضع سجل ذهبي .

- فصل شبابيك الحالة المدنية بين المواطنيين .
* السيد رئيس البلدية :

- الشارة الى وجود قائمة كبيرة في العملة المتمتعين بمادة الحليب رغم وجود
عملة ل يمارسون أنشطة مخلة بالصحة وبالتالي ضروروة مراجعة هذه القائمة.

-غياب عملة من ذوي الختصاص مع ضرورة التفكير في دعم وتوفير عملة
مختصين .

- غياب مصلحة فنية بالبلدية وضرورة التفكير في انتداب اطار مختص في هذا
المجال .

- التساؤل عن وضعية ارشيف البلدية وضرورة وضع خطة عمل لتنظيمه .
- ضرورة مراجعة التنظيم الهيكلي للبلدية .

* السيد محمد الفرشيشي :
- ضرورة تخصيص مكتب مكلف بالتصرف في الشكاوى .

- اقتراح وضع العامل الفاضل البوبكري لتنظيم أرشيف البلدية .
* لجنة الشباب والرياضة :

المقترحاتا :
- تطوير صيغ الشراكة مع المؤسسات التربوية .

- دعم مشروع جمعية الشباب الناشط في إحأياء دور نوادي الشباب الريفي .
- اقتراح مدينة الكريب مدينة دامجة.   
- التنسيق مع المندوبية الجهوية للثقافة لتخصيص نادي الشباب المتنقل لفائدة 

شباب الرياف .
- تنظيم مهرجان للطفولة بمدينة الكريب بالشراكة مع المجتمع المدني

والمؤسسات التربوية .
- إحأداث مجلس بلدي للطفال .

- التساؤل عن طريقة استغلل الملعب البلدي .
- اقتراح انجاز ملعب حأي ببرج المسعودي .

- غياب قاعة متعددة الختصاصات .
- إحأداث مسلك صحي وتهيئة منتزه جبل بو كحيل .



- مزيد دعم الرياضة المدرسية .
- فتح فرع الرياضة المدرسية .

- دعم الجمعيات الرياضية .
- إمكانية تنظيم مهرجان ثاقافي رياضي .

* تدخلتا السادة أعضاء المكتب البلدي :
- السيد رئيس البلدية :

- دعا الى ضرورة إصلح الباب الرئيسي للملعب البلدي مع التأكيد على ضرورة
تقنين طريقة استغلله وضرورة الحصول على ترخيص من البلدية وخلص

معلوم مالي قبل الستغلل .
- اقترح مسح وتنظيف قطع الراضي المجاورة للملعب البلدي وتخصيصها

كملعب فرعية لتقليص الضغط على الملعب الرئيسي .
 : اقترح إعداد دراسة ذات نظرة مستقبلية طويلة- السيد رؤوف البوبكري

المدى لتهيئة الملعب البلدي يتم تنفيذها تدريجيا حأسب توفر العتمادات
المالية .

* لجنة الشغال :
المقترحاتا :

التدخل بالراضي التابعة للبلدية بعين الزين ووادي ناجية وحأمام السخون .- 
- ضرورة تهيئة الطريق المؤدي الى المصب النهائي للفضلت .

- تزويد بعض المناطق بالماء الصالح للشراب : الدرياسية ,الخنقة ,بوغبغوبة ,
وادي ناجية , اولد عبد ربه 

- تحسين مدخل المدينة من جهة سليانة 
- تهيئة الطريق الرابطة بين بوغبغوبة والدخانية 

- تهيئة المسلك الموجود قرب معمل مياه عزيز , مسلك العوجان , ومسلك
النقاع

- نقص في النور الكهربائي بوادي ناجية وامكانية التفكير في طاقة بديلة .
 لتر لستغللها في توزيع الماء بين مختلف المناطق .30.000شراء شاحأنة سعة 

ضرورة انتداب رئيس حأضيرة ومهندس وعون تقني . -
- صيانة الطرقات الموجودة: بحي عين غرس الله,قرب المستودع البلدي القديم

, قرب وادي البتوار, 
* لجنة المالية :

 2019- عرض تقرير تحليلي لمشروع ميزانية البلدية لسنة 
المقترحاتا :

مراجعة معاليم الذبح . -
- استخلص معاليم استغلل الرصفة ومعاليم الشهار , واستغلل الطريق العام

لتعاطي بعض المهن 
- استخلص معاليم الكرية .

مراجعة المنح المسندة للجمعيات . -
الترفيع في معاليم سوقا الدواب . -

- السراع في التفويت في الثااث والمنقولت التي زال النتفاع بها .
* تدخلتا السادة أعضاء المكتب البلدي :



:اقترح عقد اجتماع مع مختلف مكونات المجتمعالسيد رؤوف البوبكري 
المدني لبداء رئيهم في مسالة الترفيع في المعاليم البلدية .

: اقترح نقلة مأوى السيارات المتواجد قرب جامع ابوالسيد رئيس البلدية 
بكر الصديق الى الرض البيضاء الكائنة بجانب الملعب البلدي وخلص معلوم

 للشاحأنة الواحأدة في اليوم 1.000اليواء بحساب 
- اقترح نقلة المصب النهائي للفضلت الى مقطع الرمل المتواجد بين عين

الطبيعة والدخانية .
 عقود اكرية مع الجمعيات المتمتعة بمقر نشاط من البلديةإبرام- اقترح ضرورة 

وخلص المعلوم المستوجب .
02-2019الموافقة على ميزانية البلدية لسنة  :

قدم السيد بدر الدين الدنداني رئيس لجنة الشؤون المالية والقتصادية ومتابعة التصرف التقرير التحليلي        
منشور السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة عدد واسأتعرض 2019لمشروع ميزانية البلدية لسنة 

 حأول المصادقة على ميزانيات الجماعات المحلية لسنة2018 جوان 14 بتاريخ 03
بهالتقيد بالتوجهات والتوازنات العامة والخصوصية الواردة مشيرا انه تم  2019  :

 بـ2019تم تقدير جملة موارد العنوان الول لميزانية البلدية لسنة حأيث  
 وبنسبة تطور تقدر ب23.925.000 أي بزيادة قدرها 2.194.925.000

 ,2.171.000.000مقارنة بتقديرات السنة الفارطة  البالغة 1.09%
وتمثل أهم الموارد لميزانية البلدية الفصول التالية :

163.000.000- المعاليم على العقارات والنشطة:  
1337.500.000- مداخيل أشغال الملك البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه: 

560.000.000- المناب من المال المشترك:  
  و المتكونة1.324.638.396 بما قدره 2018و تقدر موارد العنوان الثاني لسنة 

أساسا من المشاريع الممولة  من صندوقا القروض ومساعدة الجماعات المحلية
 والمشاريع المتواصلة بعنوان سنة2019بعنوان المخطط البلدي التشاركي لسنة 

 من فواضل%20  من فواضل العنوان الول للسنة الفارطة و%80  و 2018
العنوان الول للسنة قبل الفارطة .

أما في ما يتعلق بنفقات العنوان الول فقد تم إعطاء الولوية لنفقات المصاريف
الوجوبية خاصة التأجير العمومي والضغط قدر المكان على المصاريف وذلك تقيدا
بما جاء منشور وزارة الشؤون المحلية والبيئة وخاصة في ما يتعلق بضرورة وضع
خطة لترشيد استهلك الطاقة ل سيما الكهرباء , احأكام التصرف في وسائل النقل

والعناية بالمستودع البلدي والتفويت في المنقولت التي زال النتفاع بها مع ايلء
المحجوزات ما تستحقه من حأفظ ومتابعة وتصفية وفقا للضيغ القانونية المعمول بها.

 أي1.721.000.000 بمبلغ  2019وبذلك قـدرت نفقات العنـوان الول لسنـة 
 مقارنة بنفقات العنوان الول للسنة الفارطة البالغة52.000.000بزيادة قدرها 

 وتتمثل اهم المصاريف في :1.669.000.000
923.714.493مصاريف التأجير:   -
510.000.000مصاريف تسيير المصالح: -
203.721.000التدخل العمومي :  -
54.464.507فوائد القروض المبرمة لدى صندوقا القروض : -

 موزعة كالتالي :1.798.563.396وتم تقدير نفقات العنوان الثاني بما قدره 



100.000.000مقر البلدية 
350.000.000تركيز شبكة قنوات المياه المستعملة بحي الستقلل 

2015مشروع مستمر عن سنة 
339.353.000اشغال الصيانة والتعهد 
50.000.000المنشات الرياضية 
331.000.000تهيئة السوقا البلدي 
542.132.000اعتمادات غير موزعة في انتظار عقد الجلسة التشاركية 

مع المواطنين والمجتمع المدني لتحديد المشاريع الممكن برمجتها بعنوان المخطط
 وسيتم توزيعها نهائيا خلل جلسة المصادقة على2019البلدي التشاركي لسنة 

الميزانية في دورة ديسمبر .
وتولى السيد الكاتب العام للبلدية تقديم تفسير مفصل للجداول المصاحأبة :

 : وعلى اثر ذلك فتح السيد رئيس البلدية باب النقاش فكانت التدخلت كالتالي

السيد رضا العرفاوي : اقترح إمكانية بعث مشروع الميزانية في المستقبل على البريد اللكتروني لكل *

, عضو , كما لحظ أن النفقات المقترحة بالعنوان الول ليست واقعية , واقترح انجاز مشاريع للطاقة البديلة

.  وضرورة غسل معدات رفع الفضلت المنزلية وتعقيمها بصفة دورية

. السيد حمادي البوبكري : طالب بتقديم قائمة في مجمل العقارات التي على ملك البلدية *

السيد محمد الفرشيشي :اقترح الترفيع في الفصل المتعلق بالمعلوم على العقارات المبنية خاصة وان *

 أد ودعا الى ضرورة العمل على اسأتخلصا هذه الديون بكل300الديون المتخلدة بعنوان هذا الفصل تتجاوز 

. الطرق القانونية الممكنة

السيد الناصر الطالبي : أفاد بان التجربة أثبتت بان الضغط على المواطن في خلصا المعلوم على العقارات*

المبنية لم تجدي نفعا وبالتالي العمل خاصة في مرحلة أولى على انتهاج طريقة لينة والتدرج في الضغط على



 د بعنوان45.000المطالبين بهذا المعلوم والتأكيد على الجانب التحسيسي كما رأى بان العتماد المقترح 

 هو اعتماد واقعي جدا , واقترح كذلك وضع2019المعلوم على العقارات المبنية بمشروع ميزانية سأنة 

 "les sabots . "بالنسبة للعربات المخالفة وبالتالي تدعيم الموارد الذاتية للبلدية

السيد بدر الدين الدنداني : اقترح  المحافظة على العتمادات المقترحة بالفصل المتعلق بالمعلوم على *

.  د والعمل على جباية المتخلدات بعنوان هذا المعلوم45.000العقارات المبنية والمقدرة ب 

السيد ايمن الجوادي : اقترح الترفيع في العتمادات المخصصة للتنوير العمومي خاصة امام اتساع الشبكة *

لشمل جميع المناطق الريفية , كما اقترح كذلك الترفيع في الملحة المرصودة لجمعية ترجي الكريب خاصة

وان الجمعية حققت الصعود في الموسأم الرياضي الفارط وهو ما يعني تضاعف نفقاتها بسبب التنقلت

. الجديدة والبعيدة

 أرقام وهو ما سأيمكننا من الضغط على مصاريف05السيد مختار الميساوي : اقترح تركيز هاتف ذو  *

. الهاتف , كما اقترح الترفيع في نفقات صيانة شبكة التنوير العمومي

 بالجماع2019وبعد اسأتيفاء جميع التدخلت صادق السادة أعضاء المجلس البلدي على ميزانية البلدية لسنة 

 عضوا على الترفيع في العتمادات المرصودة بعنوان منح للجمعيات الرياضية في12, كما صادق عدد 

 .  أعضاء عن التصويت لفائدة هذا المقترح06حين اعترض عدد 

 والمصادقة على كراسأات2019- ضبط تاريخ بتات اسأتلزام السأواق السأبوعية للبلدية  لسنة 03

الشروط والترفيع في مدة اللزمة :

           اقترح السيد رئيس البلدية التداول في هذا الموضوع في جلسة سأرية وصادق أعضاء المجلس البلدي

الحاضرون على هذا المقترح بالجماع ثم أحال الكلمة إلى السيد بدر الدين الدنداني رئيس اللجنة المالية

والقتصادية ومتابعة التصرف حيث أشار إلى انه  تم عرض هذا الموضوع على أنظار  المكتب البلدي المنعقد

 بقصر البلدية بالكريب حيث تم الموافقة  بالجماع على  تحديد موعد إجراء بتة25/08/2018يوم السبت 

 بمقر البلدية2018خلل شهر اكتوبر   2019 سأوق الدواب والسوق السأبوعية العامة لبلدية الكريب لسنة

, لسوق الدوابدينار1.150.000  ومبلغدينار للسوق السأبوعية العامة 160.000  قدره بسعر افتتاحي



 بسعر2018خللا شهر اكتوبر و تحديد موعد بتة السوق السأبوعية العامة وسأوق الدواب لحمام بياضة 

بالنسبة لسوق دينار 5.200بالنسبة للسوق السأبوعية العامة وبسعر افتتاحي قدره د  800افتتاحي قدره  

الدواب .

كما يعرض للتداولا المصادقة على كراسأات الشروط المرفقة بهذا التقرير.

 عن كل سأنة جديدة. %2كذلك الترفيع في مدة اللزمة من سأنة الى ثالثاة سأنوات مع زيادة بنسبة والمقترح 

: تدخلت السادة أعضاء المجلس البلدي

 سأنوات معتبرا أن هذا الجراء3السيد رضا العرفاوي : أبدى رفضه الترفيع في مدة اللزمة الى 

سأيحد من مبدأ المنافسة, وان فتح باب المنافسة لسأتلزام السوق كل سأنة سأيمكن البلدية  من مداخيل

إضافية كما بين ان تصرفات المستلزم مع التجار لم تشهد تحسنا مقارنة بالمستلزم السابق  , واعتبر أن

نسبة ضعيفة وغير واقعية  وسأانده في هذا المقترح السيد الناصر الطالبي الذي دعا%2النسبة المقترحة 

 سأنوات سأيجعل المستلزم يتهرب من الخلصا خاصة3الى ان تكون مدة اللزمة سأنة واحدة وان مقترح 

في السنة الخيرة وسأينجر عن هذا الجراء تراجع في ثمن اللزمة .

السيد الشريف السليطي : أشار إلى أن في كراء السوق كل سأنة يثير عديد المشاكل مع المستلزمين

وفي صورة كرائه لمدة ثلثة سأنوات سأوف يجنبنا في الحقيقة كل هذه المشاكل مع ضرورة دعوة المستلزم

نسبة ضعيفة.%2الى دفع ثمن اللزمة كامل مسبقا وان نسبة الزيادة المقترحة 

السيد محمد الفرشيشي : أشار إلى تسجيل  تلدد المستلزمين في خلصا معاليم اللزمة في السنوات

السابقة غير انه بوضع شرط ضرورة السأتظهار بضمان البنكي عند أول طلب لكامل مبلغ اللزمة منذ

 لم تسجل البلدية اي تخلف في تحصيل مبلغ اللزمة  .أما في ما يتعلق بالحد من شرط المنافسة2015سأنة 

بمناسأبة كراء السوق لمدة ثلثة سأنوات فانه سأيتم تضمين هذا الشرط بكراس الشروط وبإعلن البتة وهو

ما يعني ان كل المستلزمين سأوف يدخلون للمشاركة في البتة وهم عارفين أن مدة اللزمة ثلثة سأنوات ,

 ضعيفة.%2وهو تأكيدا على مبدأ المساواة بين جميع الطراف , مضيفا ان نسبة الزيادة المقترحة 

السيد مختار الميساوي : اقترح ان تستغل البلدية السوق السأبوعية مباشرة دون اللجوء الى

السأتلزام وانتداب عملة قاريين وبذلك نكون في غنى جملة المشاكل التي يمكن ان تنتج مع المستلزمين .

 نسبة ضعيفة جدا مشيرا إلى ان كراء%2السيد شكري الجوادي : أكد أن  نسبة الزيادة المقترحة 

السوق لمدة ثلثة سأنوات من شانه أن يحرم البلدية من أرباح هامة على غرار لزمة السنة الماضية والتي

 د , ودعا إلى ضرورة احترام مبدأ المنافسة , وان كراء السوق لسنة500.000تجاوزت الزيادة  فيها  

واحدة يسهل مراقبة السوق والمستلزم , مشيرا في ذات الوقت على وجود تحسن نسبي فى معاملت

المستلزم الحالي مع التجار مقارنة بسابقيه , وتبقى احسن فكرة لسأتغلل السوق هي السأتغلل المباشر



وهو خيار صعب التطبيق ,واقترح في الخير عقد جلسة مع اتحاد الفلحين واتحاد الصناعة والتجارة

للسأتئناس برأيهم في هذا الموضوع .

السيدة بسمة الفرشيشي : أكدت على ضرورة التنصيص بكراس الشروط على شروط أخلقية

لحماية المواطنيين من الممارسأات اللخلقية من طرف المستلزمين  .

السيد رئيس البلدية : أكد على أن فكرة السأتغلل المباشر للسوق تبقى أحسن فكرة غير أن هذا

المقترح يبقى آخر حل للبلدية  في صورة عدم اسأتلزام السوق السأبوعية , مشيرا في ذات الوقت على ان

الضمان البنكي يحمي البلدية ويجبر المستلزمين على خلصا كامل المبلغ دون اللجوء الى القضاء , وان

مقترح كراء السوق لمدة ثلثة سأنوات سأوف يمكننا في الحقيقة من خلق اسأتقرار في الموارد المالية

للميزانية , وان مبدأ المنافسة متوفر حيث سأيتم العلن عن السأتلزام ويحتوي نص العلن مسبقا على

مدة اللزمة . 

السيدة راضية الرزقي : دعمت مقترح السيد رضا العرفاوي  وتقترح كراء السوق لمدة سأنة واحدة

.

السيد حمادي البوبكري : اقترح كتابة لفتة بخط واضح وكبير للتعريفة المصادق عليها من طرف

البلدية .

ا اقترح السيد رئيس البلدية رفع الجلسة على ان تبقى مفتوحة وتستأنفالثالثة مساءوفي حدود الساعة 

 على الساعة الخامسة مساءا لجراء مشاورات مع اتحاد الصناعة17/09/2018أشغالها يوم الثنين 

والتجارة  واتحاد الفلحين واتحاد الشغل وبعض الجمعيات الخرى للسأتئناس برأيهم في مدة كراء

السوق السأبوعية ونسبة الزيادة بعنوان كل سأنة  .

 على الساعة الخامسة مساءا اسأتأنفت جلسة الدورة العادية الثالثة للمجلس17/09/2018    و بتاريخ 
البلدي بالكريب براسأة السيد لطفي السليطي رئيس البلدية وبحضور العضاء التي ذكرهم وهم السيدات

, فاطمة الرزقي ,راضية الفرشيشي , بسمة سعد , نهى البوبكري سناءوالسادة : 
البوبكري ,حأمادي البوبكري ,رؤوف الدنداني الدين , بدر البوبكري , نادية الدريدي

السليطي و شكري ,الشريف الفرشيشي ,محمد الميساوي ,مختار الجوادي ,ايمن
 عضو17 عضوا من 14الجوادي . وحأيث توفر النصاب القانوني للجلسة بحضور 

تمت مواصلة النقاش حأول الموضوع الثالث المتعلق بضبط تاريخ بتات استلزام
 والمصادقة على كراسات الشروط2019السواقا السبوعية للبلدية  لسنة 

وتحدث السيد رئيس البلدية عن الجلسة التي عقدت مع والترفيع في مدة اللزمة
المنظمات المحلية وبعض مكونات المجتمع المدني للستئناس برأيهم في هذا

الموضوع والذين وافقوا بالجماع على تسويغ السوقا السبوعية لمدة ثالثاة
سنوات باستثناء مجمع بو كحيل الذي اقترح سنتين كتجربة أولى  , ورأوا أن في



ذلك فائدة كبيرة لستقرار السوقا من ناحأية واستقرار لميزانية البلدية من ناحأية
ثاانية .

الجماعخذ القرارات بالتوافق وتم أواقترح السيد حأمادي البوبكري المواصلة في 
 سنوات غير انه تم تسجيل اختلف3 لمدة السبوعية السواقاعلى استلزام 

 على كل سنة%  03حأول النسبة وبعد التداول تم التوافق على اعتماد نسبة ب 
 تفعيل البند المتعلق بالتنظيف فيإلىجديدة , كما دعا السيد بدر الدين الدنداني 

السوقا , واجمع الحاضرون على الترفيع في المدة التي سيقدم بها المستلزم
 يوما .15 أيام من تاريخ البتة إلى 05الضمان البنكي من 

- النظر في تحويل اعتماداتا :04 

 بقصر البلدية بالكريب25/08/2018تبعا لجتماع المكتب البلدي المنعقد يوم السبت 
المعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة على تحويل اعتماد بميزانية البلدية

 :2018لسنة 
 د لفائدة جمعية الترجي الرياضي بالكريب 25.000مبلغ 
 : د5.000منح استثنائية 
 الفقرة06-605 الى الفصل 04 الفقرة 06-614د من الفصل 170تحويل مبلغ 

 وذلك قصد اقتناء بطاقة مصادقة الكترونية لتركيز منظومة الشراءات على02
الخط .

تدخلتا السادة أعضاء المجلس البلدي : 
السيد شكري الجوادي : رأى انه من الضروري الترفيع في العتمادات

 أ د وتخصيص نسبة هامة منها للعانات30المخصصة للعانات الستثنائية إلى حأدود 
المدرسية مشيرا في ذات السياقا ان العديد من التلميذ تعذر عليهم اقتناء أدوات

مدرسية لمزاولة تعليمهم في أحأسن الظروف.  
السيد الشريف السليطي : أشار إلى أن العتمادات المدرجة بالفصل المتعلق

بالعانات الستثنائية ل تخص فقط العانات المدرسية خاصة في ضل وجود عديد
الحالت الجتماعية الخرى التي تقتضي منا التدخل العاجل ويبقى كذلك المبلغ

 أ د غير كافي .05المقترح للتحويل 
 أد هو تحويل اعتماد05السيد بدر الدين الدنداني : أوضح ان العتماد المقترح 

سيتم إضافته إلى العتمادات الصلية بالميزانية وان المبلغ المقترحأة من طرف
السادة العضاء يمكن الحديث عنها بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الجديدة ,

خاصة وان الدور الساسي للبلدية يتمثل في إشغال التنظيف والعناية بالبيئة وتوفير
العتمادات اللزمة لنجاز مختلف المشاريع  المناطة بعهدتها .

السيدة نهى سعد : المبلغ المقترح للتحويل يبقى مبلغ ضعيف والمقترح هو
الترفيع فيه .

السيد ايمن الجوادي : المبلغ المقترح للتحويل يبقى مبلغ ضعيف مشيرا في
ذات السياقا إلى أن البلدية صحيح ان لها طابع اجتماعي غير انه ل يجب في الحقيقة
كذلك ان تعوض الدور الساسي للدارات والمؤسسات الخرى في الضطلع بمهامها

الصلية , ويجب كذلك التنسيق في توزيع هذه العتمادات مع إدارة الشؤون
 أد.20 أد إلى 5الجتماعية , والمقترح هو الترفيع في هذا التنقيح من 



السيد محمد الفرشيشي : أشار إلى أن العتمادات التي يتم التصرف فيها الن
 وهي اعتمادات قديمة قد تمت المصادقة عليها2018هي اعتمادات ميزانية سنة 

ويمكن إدراج العتمادات المقترحأة بمناسبة المصادقة على الميزانية الجديدة .
 أد يبقى مبلغ قليل05السيد رؤوف البوبكري : المبلغ المقترح للتحويل 

 أد من العتمادات المخصصة لجمعية المعاقين وذلك لوجود9والمقترح تحويل مبلغ 
حأالت اجتماعية قاسية جدا تقتضي من البلدية التدخل العاجل .

السيد رئيس البلدية : أشار السيد رئيس البلدية إلى وجود عديد الحالت
 د وهي10.000الجتماعية القاسية التي تقتضي التدخل العاجل , واقترح تحويل مبلغ 
العتمادات المخصصة لجمعية المعاقين لفائدة التدخلت الستثنائية .

هذا وبعد استيفاء جميع التدخلت والقتراحأات وافق السادة أعضاء المجلس البلدي
أد5بالجماع على هذه التحويلت والترفيع في التحويل لفائدة العانات الستثنائية من 

أ د  تبعا للجدول التالي :10إلى 

العنوان الول :
بالزيادةبالنقص

المبلغبيان النفقاتف-ففقرةالفصلالمبلغبيان النفقاتف-ففقرةالفصل
منح للجمعيات -03.30208

والمنظمات ذات 
صبغة اجتماعية

10.000.000منح استثنائية-10.000.00003.30241

المنح الخصوصية-01.10102
القارة 

تدخلت لفائدة -11.100.00003.30512
الجمعيات الرياضية

25.000.000

المنحة المرتبطة-01.10103
بالوظيفة 

7.000.000

6.900.000المنح العائلية-01.101013
35.000.000الجملة:                                        35.000.000الجملة:                                    

العنوان الثاني :

بالزيادةبالنقص
المبلغبيان النفقاتف-ففقرةالفصلالمبلغبيان النفقاتف-ففقرةالفصل

إحأداث وتهيئة المصبات-06.61404
المراقبة ومراكز التحويل

170.000نظم تبادل المعلومات-170.00006.60502

170.000الجملة :                               170.000الجملة:                               

 بعض العائلت المعوزة من المعلوم على العقارات المبنية :إعفاء- 05

 عائلة من المعلوم على العقارات المبنية , وبعد19المعروض على أنظار المجلس البلدي النظر في إعفاء عدد 

التداول والنقاش قرر السادة العضاء تأجيل النظر في هذا الموضوع الى الدورة العادية الرابعة باعتبار

ضرورة التنصيص على السنوات المقترحة للعفاء بالنسبة لكل عائلة والمبلغ المقترح للعفاء .

 نوادي الشباب الريفي :لحإياء- النظر في دعم جمعية الشباب الناشط 06

المعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة على اقتراح  لجنة الطفولة والشباب
 بقصر25/0/2018والرياضة بمناسبة اجتماع المكتب البلدي المنعقد يوم السبت 



البلدية بالكريب على دعم جمعية الشباب الناشط لحأياء نوادي الشباب بالرياف
وخاصة نادي الشباب الريفي بالدخانية .

 المجلس البلدي :أعضاءتدخلتا السادة 

* السيدة راضية الرزقي : اقترحت أن تقوم البلدية بصيانة هذا النادي على نفقتها وان تكون الولوية لمن سأيتم

توضيفهم به من أهالي منطقة الدخانية .

السيدة نهى سأعد : أكدت على أن هذا الموضوع تم اقتراحه بمناسأبة عقد جلسة مع مكونات المجتمع المدني وهو

موضوع في علقة بدعم النوادي الريفية وليس له أية علقة بموضوع التشغيل .

* السيد محمد الفرشيشي : رأى بأنه ل يمكن الحديث عن دعم في غياب ملف مكتمل يوجد به برنامج واضح

وجدي وأيده في هذا المقترح السيد الناصر الطالبي مشيرا أن الجمعية المقترح دعمها ليست محايدة ولها أنشطة

سأياسأية إلى جانب أنشطتها العادية .

* السيد ايمن الجوادي : أوضح بان قانون الجمعيات أجاز لها إلى جانب النشطة الجتماعية أن تكون لها أنشطة

في المجالت السياسأية  , وانه عندما نتحدث عن دعم للجمعية معينة ل يجب الحديث عن شخص منخرط بها بل

يجب الحديث علن نشاطاتها مضيفا انه ليمكن دعم جمعية ما في ضل غياب برنامج واضح وفي غياب ترخيص

من مندوبية الثقافة .

وبعد اسأتيفاء جميع التدخلت عرض السيد رئيس البلدية هذا الموضوع على مصادقة المجلس البلدي , فكانت

 أعضاء وامتنع عضو08 أعضاء ورفض المصادقة عليه عدد 04النتيجة بان وافق على هذا الموضوع عدد 

عن التصويت وبذلك ترفض المصادقة على هذا الموضوع .  

 :- النظر في مقترح إدراج مدينة الكريب مدينة دامجة07
المعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة على اقتراح  لجنة الطفولة والشباب والرياضة بمناسأبة اجتماع

 بقصر البلدية بالكريب على إدراج مدينة الكريب مدينة دامجة25/08/2018المكتب البلدي المنعقد يوم السبت 
قرر السادة أعضاء المجلس البلدي بالجماع  تأجيل النظر في هذا الموضوع إلى حين تقديم فكرة واضحة وملف

مكتمل .

 :- تعيين رؤسأاء ومقرري اللجان المتبقية08
 لجان06تم بمناسأبة جلسة تنصيب المجلس البلدي بالكريب تشكيل اللجان البلدية وتوزيعها على القائمات لعدد 

 لجان تم إرجاؤها إلى حين حضور ممثلي  قائمة سأنابل الكريب وعضو عن قائمة نداء تونس ,03وبقيت 
والمعروض على أنظار المجلس البلدي تعيين رؤسأاء ومقرري اللجان المتبقية .

 المجلس البلدي :أعضاءتدخلتا السادة 

* السيد حمادي البوبكري : اقترح تأجيل هذا الموضوع إلى حين البت في القضية التي تم رفعها من طرف قائمة
سأنابل الكريب اعتراضا على طريقة تكوين اللجان, وأيده في هذا المقترح السيد شكري الجوادي .

 * السيد بدر الدين الدنداني : اقترح تعيين هذه اللجان بمناسأبة انعقاد الدورة العادية الرابعة للمجلس البلدي كاخر
اجل  سأواء تم صدور الحكم أو في ضل تأجيله . 

السيد محمد الفرشيشي : رأى انه من الضروري النظر في تعيين بقية هذه اللجان خلل هذه الجلسة .



وبعد التداول والنقاش وافق السادة العضاء بالجماع على تأجيل النظر في هذه النقطة إلى الدورة العادية
الرابعة مع تكليف أعضاء من المجلس البلدي وقتيا للشتغال بهذه اللجان إلى حين تعيينها .

 من مجلة الجماعات المحلية والتصرف263الصلحإيات إلى رئيس البلدية طبقا للفصل  - تفويض بعض 09
في المساعدات الجتماعية:

 من مجلة263المعروض على أنظار المجلس البلدي تفويض الصلحيات المنصوصا عليها بالفصل 
الجماعات المحلية :

* ضبط وتغيير اسأتعمال الملكا البلدية التي هي في تصرف المصالح البلدية طبقا لقرارات المجلس ,
*ا لتفاوض قصد القتراض والقيام بالجراءات القانونية والترتيبية اللزمة للغرض في حدود ما يضبطه

المجلس البلدي , 
* قبول التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو شرط ,

* ممارسأة الحقوق التي يمنحها القانون للبلدية في مختلف المجالت بما في ذلك حق الشفعة ,
* إبرام مشاريع الصلح , على أن يتم عرضها على مصادقة المكتب البلدي ,

 من هذا القانون ,42* التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد علقات شراكة وتعاون طبقا للفصل 
على رئيس البلدية أن يعرض على المجلس البلدي خلل دوراته العادية تقريرا حول كل ما قام به طبقا لحكام

هذا الفصل .

كما تم التفاق التفويض إلى رئيس البلدية التصرف المباشر في العانات الجتماعية دون الرجوع إلى
المجلس البلدي وذلك نظرا لما تتسم به بعض الحالت الجتماعية من التدخل السريع على أن يعرض رئيس

البلدية على أنظار المجلس البلدي تقريرا مفصل لمختلف العانات التي تم إسأنادها  .
 عضو بالموافقة على هذا المقترح وصوت بالرفض عضوا واحدا وامتنع12وبعد التداول والنقاش صوت 

عضوين عن التصويت .

- النظر في إحإداث مهرجان للطفولة :10
المعروض على أنظار المجلس البلدي النظر في اقتراح لجنة الطفولة والشباب والرياضة  بمناسأبة اجتماع

 بقصر البلدية بالكريب على التفكير في إحداث مهرجان25/08/2018المكتب البلدي المنعقد يوم السبت 
 للطفولة بمدينة الكريب   .

وبعد التداول والنقاش تم إرجاء النظر في هذا الموضوع إلى الدورة العادية الرابعة إلى حين تقديم ملف
 مكتمل حول هذا الموضوع .



:- النظر في إحإداث مجلس بلدي للطفال11
المعروض على أنظار المجلس البلدي النظر في اقتراح  لجنة الطفولة والشباب والرياضة بمناسأبة اجتماع

 بقصر البلدية بالكريب على إحداث مجلس بلدي للطفال25/08/2018المكتب البلدي المنعقد يوم السبت 
وتحديد معايير اختيار العضاء   .

وبعد التداول والنقاش تم إرجاء النظر في هذا الموضوع إلى الدورة العادية الرابعة إلى حين تقديم ملف
 مكتمل حول هذا الموضوع .

- اقتراح إحإداث لجنة لوضع معايير والعلن عن المنافسة بين الجمعيات لتنظيم التظاهرات الثقافية12
:والمهرجانات بمدينة الكريب 

 بقصر البلدية بالكريب المعروض على أنظار25/08/2018تبعا لجتماع المكتب البلدي المنعقد يوم السبت 
المجلس البلدي المصادقة على مقترح إحداث لجنة لوضع معايير والعلن عن المنافسة بين الجمعيات لتنظيم

التظاهرات الثقافية والمهرجانات بمدينة الكريب والتنسيق في ذلك مع الولية والمندوبية الجهوية للثقافة .
وبعد التداول والنقاش وافق السادة أعضاء المجلس البلدي بالجماع على إحداث هذه اللجنة مع التأكيد على أن

تنظيم التظاهرات الثقافية أو تنظيم المهرجانات يتم إسأنادها من خلل برنامج عمل يقدم مسبقا إلى البلدية
وتنظر اللجنة المزمع إحداثها في هذا البرنامج وتبت فيه وذلك في إطار ترشيد المال العمومي .

 
- النظر في وضعية مشروع السوق البلدي :13

المعروض على أنظار المجلس البلدي النظر في  تعديل البرنامج الوظيفي لمشروع السوق البلدي وذلك
 د والتفكير331.000.000بالتخلي عن البرنامج الحالي المتمثل في تغطيته وتحسين الواجهة الخارجية بمبلغ 

في بناء سأوق بلدي عصري يتسع لجميع التجار المتواجدين بالشارع الرئيسي .
وبعد التداول والنقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي بالجماع على هذا المقترح . 

- إحإداث لجنة لطرح المنقولت :14
أمام كثرة المعدات التي زال النتفاع بها بالمستودع البلدي أصبحت تمثل عائقا كبيرا ليواء المعدات البلدية

1992 ماي 30 بتاريخ 33فالمعروض على أنظار المجلس البلدي وعمل بمنشور السيد وزير الداخلية عدد 
تتولى جرد الثاث والمعدات التي زال النتفاع بها , تحديد السعر الفتتاحي إحداث لجنة لطرح المنقولت 

وعرض نتائج أعمالها على المجلس البلدي للقضاء بطرحها والعلن على عرضها للبيع .وبعد التداول
والنقاش وافق السادة أعضاء المجلس البلدي بالجماع على تكوين لجنة طرح المنقولت تتركب من السادة :

*مختار الميساوي مستشار بلدي : رئيس اللجنة 
*بدر الدين الدنداني مستشار بلدي: عضو
*محمد الفرشيشي : مستشار بلدي عضو
 *راضية الرزقي مستشار بلدي: عضو 

*ممثل عن الدارة الجهوية لملكا الدولة والشؤون العقارية :عضو
*ممثل عن الدارة الجهوية للنقل : عضو

*ممثل عن الدارة الجهوية للتجهيز والسأكان : عضو

- النظر في الترفيع في معاليم السأواق البلدية:15
بضبط  المتعلق2016  جوان13 في  المؤرخ2016  لسنة805 عدد الحكومي المر بأحأكام عمل

وترك التعريفات بعض ضبط والذي استخلصها في المحلية للجماعات المرخص المعاليم تعريفة
من تختلف القتصادية الحركية أن باعتبار تعريفتها تحديد صلوحأية البلدية للمجالس الخر البعض

, أخرى إلى جهة



بالسواقا للوقوف الخاصة المعاليم تنقيح موضوع البلدي المجلس أنظار على المعروض     
خاصة للبلدية السبوعية السوقا كراء قيمة على الحفاظ من البلدية تتمكن حأتى وذلك البلدية

التالي: للجدول تبعا البلدية لميزانية الول للعنوان موارد أهم يمثل وانه

التعريفة الجديدة المصادق التعريفة المعمول بها حإاليابيان المعاليمع/ر 
عليها من طرف المجلس البلدي

 د10,000 د8.000دواب ذات حجم كبير01
 د3,000 د3.000دواب وحيوانات أخرى02
 د0,200 د0,500الدواجن والرانب03
 د0,500 د0,500السمك : الكغ الواحد04
 د0,500 د0,500الفحم والحطب : القنطار الواحد05
 د0,500 د0,500الجلود بجميع انواعها : الجلد الواحد06
 د0,500 د0,500الصوف الخام :الجزة الواحدة07
 د0,500 د0,500الزيتون للقنطار الواحد08

وبعد التداول والنقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي بالجماع على هذا الموضوع .

- النظر في مطلب مواطن حإول تسوية وضعية عقارية :16
المعروض على أنظار المجلس البلدي مطلب تقدم به المواطن حسين رويس بطلب الى البلدية قصد إبرام عقد

بيع في خصوصا المقسم البلدي المسند اليه في أواخر السبعينات بحي الجامع والذي شيد فوقه منزله .
 مليم ولم يقم المواطن المذكور بتسديده إلى حد هذا التاريخ800وحيث حدد سأعر المتر مربع للمقسم آنذاكا ب 

ما انجر عنه حرمان البلدية من موارد مالية هامة في إبانها. 
وبعد التداول والنقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي بالجماع على التفويت في هذا المقسم للمواطن

 ( عشرة دنانير ) للمتر المربع الواحد.10,000المذكور أعله  بحساب 

- النظر في تسوية وضعية قطعة ارض كائنة ببرج المسعودي :17
المعروض على أنظار المجلس البلدي  تسوية وضعية قطعة ارض كائنة ببرج المسعودي , وبعد التداول

والنقاش اتفق أعضاء المجلس البلدي بالجماع على ضرورة درس هذه الوضعية مع مصالح أملكا الدولة
والشؤون العقارية ثم عرضها على أنظار المجلس البلدي للتداول في شانها .

- النظر في تسويغ الفضاء التابع لديوان الحبوب :18

المعروض على أنظار المجلس البلدي الموافقة على تسويغ الفضاء التابع لديوان الحبوب والكائن بشارع البيئة

الكريب لسأتغلله كفضاء لنتصاب الباعة والتجار المنتصبين بصفة عشوائة و فوضاوية بالشارع الرئيسي

 .% 05 د مع زيادة سأنوية بقيمة 12.000بمعلوم كراء سأنوي قدره 

وبعد التداول والنقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي بالجماع على هذا الموضوع .

ورفعت الجلسة في حدود الساعة التاسعة ليل .
16/09/2018: في الكريب

 البلدية رئيس

السليــــطي لطفي




