
 

 

 النيابة الخصوصية لبلدية الكريب

2017الدورة العادية األولى لسنة   

13/03/2017المنعقدة بتاريخ   

 محضر جلسة جملي

 وعــمــــى جميــع 1975 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنـــة 33عمال بمقتضيات القانون األساســـــي لمبمديات عدد      
 438النصوص التي نقحتو أو تممتو وبناءا عمى االستدعاء الموجو إلى السادة أعضاء النيابة الخصوصية تحت عدد 

.09/03/2017بتاريخ 439وعدد   

 عمى الساعة 2017/ 13/03 االثنين يوم 2017  عقدت النيابة الخصوصية لبمدية الكريب الدورة العادية األولى لسنة 
الثالثة والنصف بعد الزوال بقصر البمدية بالكريب برئاسة السيد محمد الفرشيشي رئيس النيابة الخصوصية وبحضور 

:أعضائيا السادة   

عضو ورئيس لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة : بمقاسم الموليي -    

عضو ورئيس لجنة الشؤون االقتصادية: يوسف الخياري -   

عضو ورئيس لجنة األشغال والتييئة العمرانية: الحسين الجبالي -   

عضو ورئيس لجنة العمل التطوعي ولجنة التعاون والعالقات الخارجية: رمزي الجبالي -   

:وتغيب عن الجمسة السادة  

عضو ورئيس لجنة الشباب الرياضة والثقافة: منصف العرقوبي -   

عضوة ورئيسة لجنة الشؤون االجتماعية واألسرة: ىاجر الشنوفي -   

عضو ورئيس لجنة الشؤون اإلدارية والمالية: قيس المدوري -   

, وامسك السيد مكي الجبالي الكاتب العام لمبمدية كتابة الجمسة   

     افتتح السيد محمد الفرشيشي الجمسة رحب في مستيميا بالحاضرين واستعرض جدول األعمال المتضمن لمنقاط 
: التالية   

سية تون ة ال جمهوري  ال

بيئة محلية وال شؤون ال  وزارة ال

ة ة سليان  والي

كريب ة ال لدي  ب



 

.2017توزيع المبالغ المقامة من المال االحتياطي لسنة  (01  

المصادقة عمى مشروع اقتناء معدات نظافة وطرقات في اطار الصفقة المجمعة( 02  

النظر في طمب مراجعة جزئية لمثال التهيئة االعمرانية  03  

حول كراء الممعب البمدي بالكريب  (04  

: مسائل مختمفة  (05  

  النظر في قضية تغطية اجتماعية –أ 

النظر في طمب المساهمة في بناء صومعة جامع ابو بكر الصديق بالكريب- ب  

النظر طمب دعم مالي لجمعية المعوقين-ت  

النظر في طمب دعم مالي لجمعية المكتبة والكتاب بالكريب- ج  

النظر في طمب بناء كشك بالكريب-ح  

 

:2017توزيع المبالغ المقامة من المال االحتياطي لسنة  (01  

 وذلك بناءا عمى النتائج 2017المعروض عمى أنظار المجمس البمدي موضوع توزيع المبالغ المقامة من المال االحتياطي لسنة 
 أنجزتو االدخار الفعمي الذي أساس والثاني وتعتبر ىذه المبالغ األول بعنوانييا 2016 عمميات تنفيذ ميزانية سنة أفرزتياالتي 

.البمدية في نياية سنة التصرف   

 بحيث تتم مقاربة المبالغ المحتسبة والتثبت من صحتيا من خالل اإلنفاقوقد وقع تحديد ىذه المبالغ عند انتياء عمميات 
وتبعا لذلك فقد تم تحديد مبمغ المال , الوثائق الممسوكة من طرف قابض المالية محتسب البمدية والشيادة المقدمة من طرفو 

: عمى النحو التالي 2017االحتياطي لسنة   

 34.208.346( 20%   : )  2015المدخر من المال االحتياطي لسنة        * 

106.585.374 ( 80% : )  2016فواضل العنوان االول لسنة     *   

140.793.720:                             الجملة   

335.972.976 :4و3الجزء  : 2016فواضل العنوان الثاني لسنة *   



 

260.311.122:                                             الجزء الخامس   

596.284.098:                                            الجملة   

737.077.818:                                            الجملة العامة   

 108.208.346 مبمغ إدراج الميزانية حيث تم إعداد بمناسبة األول فواضل العنوان  ما تم تقديره منوقد تم توزيع
تسديد اصل دين صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحمية واقتناء وسائل النقل  العنوان الثاني بعنوان نفقاتضمن 

اي بفارق زيادة 140.793.720وحسب الشيادة المسممة من طرف السيد قابض المالية بالكريب فان الفواضل تقدر بمبمغ 
:والمقترح توزيعو كالتالي 32.585.374قدره   

2.682.216: ديون الخواص *   

3.459.996: ديون شركة عجيل *   

1.498.700: ديون الماء *   

.1 تمويل ذاتي لمشروع تييئة حي الجامع حي عبد ربو 24.944.462و برمجة مبمغ *  

 من العنوان األول  المتعمق بنفقات التصرف غير الموزعة 04.401والمقترح كذلك تحويل االعتماد المدرج بالفصل 
 بالعنوان الثاني وذلك قصد تخصيصيا كتمويل ذاتي لمشروع 03 الفقرة 06.613 إلى الفصل 50.000.000والمقدر ب

.1تييئة حي الجامع حي عبد ربو   

 بالفصل 200.000وبمناسبة اعتزام المجمس البمدي كراء الممعب البمدي بالكريب فالمقترح إضافة اعتماد وقدره 
, المتعمق بمداخيل المالعب والقاعات الرياضية 51.03  

. محال من طرف الصندوق بعنوان دراسات لمشروع تييئة حي النصر حي الصنوبر 19.040.000و ادراج مبمغ   

نوان الثاني فيعاد توزيعيا وجوبا في نفس الفصول المرسمة بيا خالل ع من فواضل الالمتأتي في ما يتعمق بالقسط أما
 والموزعة بالعنوان األخيرة لمسنة السابقة لمسنة األول من بقايا فواضل العنوان أساساالسنة الفارطة وتتكون ىذه الفواضل 

  من طرف صندوق القروض لفائدة البمدية ولمإحالتياالثاني والتي لم يتم صرفيا بعد وكذلك بقايا مبالغ القروض التي تمت 
 من االعتمادات المحالة والتي تم كذلك رصدىا ولم يقع صرفيا في شتى المتأتيةوفواضل الجزء الخامس , يقع استعماليا 

.المجاالت المخصصة ليا   

   

: ىذا التوزيع ر الجداول المصاحبة لتفسيوتأتي   



 

:المـــــوارد   

:العنوان االول  

االعتمادات المرخص  التنقيح االعتمادات النهائية
 فيها بالميزانية

 الفصل الفقرة بيان الموارد
 بالزيادة بالنقص

200.000  - 200.000 مداخيل المالعب  - 
 والقاعات الرياضية 

- 51-03  

7.640.912  - 7.640.912 موارد منقولة من  - 
 فواضل الع األول

- 60.02  

7.840.912 -  المجموع - 7.840.912 
1.839.340.912 - :المجموع العام لموارد العنوان األول  1.831.500.000 7.840.912   

:العنوان الثاني   

:الجزء الثالث  

االعتمادات  التنقيح االعتمادات النهائية

 المرخص فيها
فقرة   المواردبيان  

 فرعية
 الفصل الفقرة

 بالزيادة بالنقص
 70.01 01 001 نقل فواضل 138.650.080 48.818.603 - 187.468.683

 70.01 01 002 موارد السنة 101.000.000 19.040.000 - 120.040.000

 70.01 04 001 نقل فواضل 32.930.000 - 19.872.160 13.057.840

 80.01 01 - نقل فواضل 138.129.303 - 2.766.727 135.362.576

المبالغ المقامة من الفواضل غير  74.000.000 24.944.462 - 98.944.462
  للسنة األخيرة1المستعملة من ع

- 02 80.01 

الفوائض غير المستعملة من  34.208.346 - - 34.208.346

 للسنة السابقة للسنة 1ع
 األخيرة

- 03 80.01 

 جملة الجزء الثالث 518.917.729 92.803.065 22.638.887 589.081.907

:الجزء الرابع   

االعتمادات  التنقيح االعتمادات النهائية
 المرخص فيها

فقرة   المواردبيان  
 فرعية

 الفصل الفقرة
 بالزيادة بالنقص

 90.01 01 - نقل فواضل 83.877 - - 83.877

 90.01 02 - موارد السنة 80.000.000  - 80.000.000
 جملة الجزء الرابع 80.083.877 - - 80.083.877

:الجزء الخامس   

االعتمادات  التنقيح االعتمادات النهائية
 المرخص فيها

 الباب الفصل الفقرة  المواردبيان
 بالزيادة بالنقص

 الثاني 00300 - نقل فواضل 2.310.898 - - 2.310.898



 

 العشرون 00300 - نقل فواضل 2.612.880 - - 2.612.880

بناء وتهيئة الهياكل  215.873.279 1.652.797 - 217.526.076
 الرياضية

السادس  06737 -
 والعشرون

بناء وتهيئة مراكز  37.849.868 - - 37.849.868
الشباب  

السادس  06735 -

 والثالثون

 التسعون 00510 - مساهمات مالية مختلفة 11.400 - - 11.400
 جملة الجزء الخامس 258.658.325 1.652.797 - 260.311.122

 جملة موارد العنوان الثاني 857.659.931 94.455.862 22.638.887 929.476.906

 المجموع العام لموارد الميزانية 2.689.159.931 102.296.774 22.638.887 2.768.817.818

 

:النفقـــــات  

:العنوان االول  

االعتمادات  التنقيح االعتمادات النهائية
 المرخص فيها

فقرة  بيان النفقات 
 فرعية

 الفصل الفقرة
 بالزيادة بالنقص

3.459.996 - متخلدات تجاه الشركة  - 3.459.996 
 الوطنية لتوزيع البترول

002 80 02.201 

متخلدات تجاه الشركة  - 1.498.700 - 1.498.700

الوطنية الستغالل وتوزيع 
 المياه

004 80 02.201 

 02.201 80 021 متخلدات تجاه الخواض - 2.682.216 - 2.682.216

نفقات التصرف غير  50.000.000 - 50.000.000 -

 الموزعة

- - 04.401 

:المجموع  50.000.000 7.640.912 50.000.000 30.863.511  

:المجموع العام لنفقات العنوان األول  1.688.687.000 7.640.912 50.000.000 1.646.327.912  

:العنوان الثاني  

:الجزء الثالث  

االعتمادات  التنقيح االعتمادات النهائية
 المرخص فيها

فقرة  بيان النفقات
 فرعية

 الفصل الفقرة
 بالزيادة بالنقص

 06.600 20 - دراسات أخرى 10.625.730 19.040.000 4.844.120 24.821.610

 06.603 01 - قصر البلدية 149.044 - - 149.044

اقتناء معدات النظافة  83.877 - - 83.877
 والطرقات

- 01 06.606 

 06.608 - - اقتناء وسائل النقل 51.241.892 - - 51.241.892

 06.613 02 - تعبيد الطرقات 11.230.086 - - 11.230.086

 06.613 03 - أشغال الصيانة والتعهد 203.996.080 103.412.298 - 307.408.378

إحداث وتهيئة المصبات  17.745.500 - - 17.745.500
 المراقبة ومراكز التحويل

- 04 06.614 



 

 06.615 02 - تهيئة المنتزهات - 2.756.000 - 2.756.000

 06.615 04 - تهيئة المساحات الخضراء 107.840 - - 107.840

بناء وتهيئة المنشات  36.529.089 - - 36.529.089
 الرياضية

- 04 06.616 

بناء وتهيئة االسواق  331.000.000 - - 331.000.000
واالحياء والمحالت 

 التجارية

- 01 06.617 

:جملة الجزء الثالث 662.709.138 125.208.298 4.844.120 783.073.316  

:الجزء الرابع  

االعتمادات  التنقيح االعتمادات النهائية
 المرخص فيها

فقرة  بيان النفقات 
 فرعية

 الفصل الفقرة
 بالزيادة بالنقص

 10.950 01 - تسديد اصل دين الصندوق 79.105.468 - - 79.105.468

:جملة الجزء الرابع  79.105.468 - - 79.105.468  

:الجزء الخامس  

االعتمادات  التنقيح االعتمادات النهائية

 المرخص فيها
 الباب الفصل الفقرة  النفقاتبيان

 بالزيادة بالنقص
 الثاني 00300 - نقل فواضل 2.310.898 - - 2.310.898

 العشرون 00300 - نقل فواضل 2.612.880 - - 2.612.880

بناء وتهيئة الهياكل  215.873.279 1.652.797 - 217.526.076
 الرياضية

السادس  06737 -

 والعشرون

بناء وتهيئة مراكز  37.849.868 - - 37.849.868
الشباب  

السادس  06735 -
 والثالثون

 التسعون 00510 - مساهمات مالية مختلفة 11.400 - - 11.400

 جملة الجزء الخامس 258.658.325 1.652.797 - 260.311.122

 جملة نفقات العنوان الثاني 1.000.472.931 126.861.095 4.844.120 1.122.489.906

 المجموع العام لنفقات الميزانية 2.689.159.931 134.502.007 54.844.120 2.768.817.818

.وبعد التداول والنقاش صادق السادة أعضاء النيابة الخصوصية باإلجماع عمى ىذا التعديل   

:المصادقة عمى مشروع اقتناء معدات نظافة وطرقات في إطار الصفقة المجمعة  (02  

المعروض عمى المجمس البمدي مكتوب السيد المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحمية الوارد عمينا 
 حول الموافقة المدئية عمى اقتناء معدات النظافة والطرقات والتي اقترحت البمدية 378 تحت عدد 27/01/2017بتاريخ 

 حاوية سعة 20, شاحنة مجيزة بسمم : اقتناءىا في إطار صفقة مجمعة في شكل قروض من الصندوق والمتمثمة في 
:   لتر وذلك حسب الخطة التمويمية التالية 360 حاوية سعة 50, لتر 770  

 %100: قرض -          



 

        وبعد التداول والنقاش صادق السادة أعضاء النيابة الخصوصية باإلجماع عمى ىذا الموضوع مع اجراء 
 حاوية سعة 90 لتر وتعويضيا ب 770 حاوية سعة 20تعديل في المعدات المقترحة يتمثل في إلغاء اقتناء 

. لتر 360  

:النظر في طمب مراجعة جزئية لمثال التهيئة االعمرانية  (03  

 حول طمب تعويضيم لمنطقة خضراء تم تخصيصيا 05/09/2014تبعا لمطمب تقدم بو ورثة الباىي عبد ربو بتاريخ 
 م م تمت مراسمة السيد وزير التجييز واإلسكان والتييئة 17500عند مراجعة مثال التييئة العمرانية والبالغ مساحتيا 

أفادت , الترابية تحت إشراف السيد والي سميانة حول إمكانية إلغاء المنطقة الخضراء المشار إلييا من مثال التييئة 
 أن مراجعة مثال التييئة العمرانية لبمدية الكريب يستوجب اخذ رأي كل 2016 مارس 24مصالح الوزارة المعنية بتاريخ 

حيث قامت "وأفادت وزارة البيئة انو , من مصالح وزارة البيئة والمجمس البمدي بخصوص تغيير صبغة المنطقة المعنية 
 مترا 12 متر من قطعة األرض كمنطقة حماية لوادي البريدعة وكذلك طريق عمومي عمى عرض 25البمدية باقتطاع 

وباعتبار أن البمدية غير قادرة عمى التعويض لممعنيين باألمر فإننا ال نرى مانعا من إلغاء المنطقة الخضراء المذكورة من 
تباع اإلجراءات المعمول بيا بخصوص استكمال  مثال التييئة العمرانية شريطة موافقة المجمس البمدي عمى ذلك كتابيا وا 

".مسار مراجعة مثال التييئة العمرانية   

 وبعد إطالع أعضاء النيابة الخصوصية عمى مثال التييئة العمرانية والتقسيم المعد من طرف ورثة الباىي عبد ربو وىم

والمصادق عميو من اإلدارة  (فريدة عبد ربو , الشاذلي عبد ربو , غالية عبد ربو , الزىرة الماجري ,محمد عمي عبد ربو ) 
 والذي بمقتضاه ترك المقسم ىذه المنطقة كمنطقة 53 تحت عدد 20/10/2006الجيوية لمتجييز واإلسكان بسميانة في 

وعميو قرر أعضاء المجمس البمدي , خضراء بالتقسيم وبالتالي يفقد حقو في التعويض وأصبحت ممكا بمديا خالصا 
باإلجماع رفض المطمب المقدم من طرف ورثة الباىي عبد ربو في مراجعة جزئية لمثال التييئة العمرانية قصد تعويضيم 

. لمنطقة خضراء  

:كراء الممعب البمدي بالكريب  (04  

       أفاد السيد رئيس النيابة الخصوصية لبمدية الكريب أن أشغال الممعب البمدي بالكريب أشرفت عمى النياية حيث 
تمت تييئة حجرات المالبس وبناء الصور الداخمي والخارجي وأشغال التعشيب االصطناعي في المرحة األخيرة من 

, االنجاز  

     وفي إطار الحرص عمى تنمية الموارد المالية لمبمدية المعروض أنظار المجمس البمدي إمكانية كرائو لمجمعيات 
وبعد التداول والنقاش قرر السادة أعضاء المجمس البمدي بأغمبية األصوات كراء الممعب البمدي بالكريب  , الرياضية 

.د 200د  عن كل مباراة واعترض المستشار السيد يوسف الخياري واقترح معموم كراء بمبمغ 150بمبمغ   



 

 

: مسائل مختمفة  (05  

: النظر في قضية تغطية اجتماعية –أ   

 عبد الرحمان بن صالح الجبالي ضد بمدية الكريب 593     المعروض عمى أنظار المجمس البمدي موضوع القضية عدد 
حيث تفيد وقائع القضية أن المدعي عبد الرحمان الجبالي قد عمل ببمدية الكريب عمى حساب الحضائر الظرفية في مجال 

 وبان البمدية لم تكن تدفع مستحقاتو في التغطية 2010 إلى غاية سنة 1977رفع الفواضل المنزلية بداية من سنة 
وحيث أجابت البمدية بان المدعي قد عمل عمى حساب الحضائر الظرفية بأشغال ظرفية وىو ما يعني عدم , االجتماعية 

وحيث أن المحكمة االبتدائية بسميانة  ,  استرسالو في العمل إضافة إلى ذلك فيو ال يخضع ألنظمة الضمان االجتماعي 
,  لقاء المساىمات المستوجبة 15.431.699دائرة الضمان االجتماعي قضت بإلزام بمدية المكان بان تؤدي لمعارض مبمغ 

وبعرض الموضوع عمى أنظار المجمس البمدي وبعد التداول والنقاش رفض جميع األعضاء الحاضرين دفع البمدية ليذا 
.المبمغ خاصة وان عمال الحضائر الظرفية العاممين بالبمدية يقدرون بالعشرات ويستحيل دفع مثل ىذه المبالغ ليم   

:النظر في طمب المساهمة في بناء صومعة جامع ابو بكر الصديق بالكريب- ب  

المعروض عمى انظار المجمس البمدي مطمب تقدمت بو لجنة اتمام اشغال بناء جامع ابو بكر الصديق بالكريب ترغب 
وبعد التداول والنقاش وافق , من خاللو النظر في امكانية دعم الييئة بكمية من مواد بناء التمام بناء صومعة الجامع 

:السادة اعضاء المجمس البمدي عمى دعم الييئة بكمية مواد البناء التالية   

  100 عدد 12حديد  * 

  100 عدد 14حديد * 

100 عدد 10حديد *   

  كغ800 = 06حديد *

:النظر طمب دعم مالي لجمعية المعوقين-ت  

المعروض عمى انظار المجمس البمدي مطمب تقدمت بو جمعية المعوقين بالكريب لمحصول عمى دعم مالي نظرا لمظرف 
وبعد التداول والنقاش وافق السادة اعضاء المجمس البمدي عمى دعم ىذه الجمعية , االجتماعية التي تمر بيا الجمعية 

.د800بمبمغ مالي وقدره   



 

:النظر في طمب دعم مالي لجمعية أحباء المكتبة والكتاب بالكريب- ج  

المعروض عمى أنظار المجمس البمدي مطمب تقدمت بو جمعية أحباء المكتبة والكتاب بالكريب لمحصول عمى دعم مالي 
وبعد التداول والنقاش وافق السادة أعضاء المجمس البمدي عمى دعم ىذه , إلثراء األنشطة الثقافية في المناطق الريفية  

. د مع دعوة الجمعية إلى ضرورة إتمام ممفيا المالي 300الجمعية بمبمغ مالي وقدره   

:النظر في طمب بناء كشك بالكريب-ح  

المعروض عمى أنظار المجمس البمدي مطمب تقدم بو المواطن الحسين الشيحي يذكر فيو انو عاطل عن العمل ويعاني 
من إعاقة ذىنية وظرفو االجتماعية صعبة لمغاية وليس لو مورد رزق يرغب من خاله الترخيص لو في بنا كشك بجانب 

وبعد التداول والنقاش رفض المجمس البمدي الموافقة عمى , المدخل المؤدي الى سوق الدواب الستغاللو في نشاط تجاري 
ىذا الطمب خاصة وان المجمس البمدي كان قد منع انتصاب األكشاك بكامل المنطقة البمدية بالكريب ضمن مداولتو 

.12/12/2012المؤرخة في    

.ورفعت الجمسة في حدود الساعة السادسة بعد الزوال  

:الكريب في   

 رئيس النيابة الخصوصية

 محمد الفرشيشي


