
 

 

 النيابة الخصوصية لبلدية الكريب

2018الدورة العادٌة األولى لسنة   

16/02/2018المنعقدة بتارٌخ   

 محضر جلسة جملً

 وعــمــــى جميــع 1975 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنـــة 33عمال بمقتضيات القانون األساســـــي لمبمديات عدد      
 264النصوص التي نقحتو أو تممتو وبناءا عمى االستدعاء الموجو إلى السادة أعضاء النيابة الخصوصية تحت عدد 

2018 فيفري 12بتاريخ  

عمى الساعة  2018 فيفري 12 الجمعة يوم 2018  عقدت النيابة الخصوصية لبمدية الكريب الدورة العادية األولى لسنة 
رئيس النيابة الخصوصية وبحضور أعضائيا العجمي جعوان الثالثة بعد الزوال بقصر البمدية بالكريب برئاسة السيد 

:السادة   

مستشار بمدي: ابراىيم البوبكري*   

مستشار بمدي: عادل العرقوبي *   

مستشار بمدي: رؤوف البوبكري *   

,ومحمد عمي العبيدي عمر النمري وتغيب عن الجمسة المستشارين السيدين   

, وامسك السيد مكي الجبالي الكاتب العام لمبمدية كتابة الجمسة   

الجمسة رحب في مستيميا بالحاضرين واستعرض جدول األعمال المتضمن لمنقاط العجمي جعوان      افتتح السيد 
: التالية   

2018توزٌع المبالغ المقامة من المال االحتٌاطً لسنة  و2018تعدٌل مٌزانٌة البلدٌة لسنة ( 01  

تنقيح قرار ضبط مجموع األعوان( 02  

سية تون ة ال جمهوري  ال

بيئة محلية وال شؤون ال  وزارة ال

كريب ة ال لدي  ب



: مسائل مختلفة  (03  

2018توزٌع المبالغ المقامة من المال االحتٌاطً لسنة  و2018تعدٌل مٌزانٌة البلدٌة لسنة ( 01  

:2018تعدٌل مٌزانٌة البلدٌة لسنة  (01  

 األول وذلك عمى مستوى موارد العنوان 2018 المجمس البمدي تنقيح ميزانية البمدية لسنة أنظارالمعروض عمى 
 المتعمقة موارد منقولة من فواضل العنوان األول والمقدرة 60-02بحذف االعتمادات المدرجة بالفصل 

دراجيا 45.000.000 :  حسب الجدول التالي  المتعمق بالمناب من المال المشترك60-01 ضمن الفصل وا   

   

:2018 وتوزٌع المبالغ المقامة من المال االحتٌاطً لسنة (02  

 

 وذلك بناءا عمى النتائج 2018المعروض عمى أنظار المجمس البمدي موضوع توزيع المبالغ المقامة من المال االحتياطي لسنة 
 أنجزتو االدخار الفعمي الذي أساس والثاني وتعتبر ىذه المبالغ األول بعنوانييا 2017 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 
والمصالح المالية لمبمدية حيث الشيادة المقدمة من طرفو حسب الوثائق الممسوكة من طرف قابض المالية محتسب البمدية 

 2018وتبعا لذلك فقد تم تحديد مبمغ المال االحتياطي لسنة ,   214.192.594 ب2017قدرت فواضل العنوان األول لسنة
:عمى النحو التالي   

 
 26.646.344( 20%   : )  2016المدخر من المال االحتٌاطً لسنة        * 

االعتمادات المرخص  التنقيح االعتمادات النهائية
 فيها بالميزانية

 الفصل الفقرة بيان الموارد
 بالزيادة بالنقص

545.000.000   45.000.000  500.000.000 المناب من المال المشترك   - 01-60  

- 45.000.000  - 45.000.000 موارد منقولة من  
األولفواضل الع   

- 60.02  

545.000.000 -  المجموع 545.000.000 45.000.000 

:المجموع العام لموارد العنوان االول  2.171.000.000 45.000.000 45.000.000 2.171.000.000  



171.354.075 ( 80% : )  2017فواضل العنوان األول لسنة     *   

198.000.419:                             الجملة   

  408.778.003 :4و3الجزء  : 2017فواضل العنوان الثانً لسنة * 

72.832.989:                                             الجزء الخامس   

481.610.992:                                            الجملة    

679.611.411:                                            الجملة العامة   

 

 فالمقترح 2018ميزانية البمدية لسنة  إعداد بمناسبة من ىذا المال االحتياطي 108.358.666 مبمغ  تم توزيعحيثو
: كالتالي 89.641.753توزيع المبمغ المتبقي والمقدر ب   

 

  لخالص مؤسسة دار االنوار2.051.878: ديون الخواص * 

470.000: دين لفائدة المركز الوطني لالعالمية*   

49.400: ديون الماء *   

113.258: دين لفائدة المطبعة الرسمية لمجميورية التونسية *   

  لفائدة ودادية اعوان و عممة بمدية الكريب25.000.000برمجة مبمغ * 

:لتمويل بعض المشاريع الصغيرة ضمن العنوان الثاني وىي كالتالي .61.957و برمجة مبمغ *  

16.207.280: بناء وتييئة سوق الدواب -   

35.000.000: بناء وتييئة المسمخ البمدي -   

10.749.937:صيانة وتعيد الطرقات -   

فيعاد توزيعيا وجوبا في نفس  05, 04 , 03األجزاء نوان الثاني ع من فواضل الالمتأتي في ما يتعمق بالقسط أما
.الفصول المرسمة بيا خالل السنة الفارطة   

: ىذا التوزيع ر الجداول المصاحبة لتفسيوتأتي    

 

 



 

:المـــــوارد   

:العنوان االول  

:العنوان الثانً   

 

:الجزء الثالث  

 

االعتمادات  التنقٌح االعتمادات النهائية

 المرخص فٌها
فقرة   المواردبيان  

 فرعٌة
 الفصل الفقرة

 بالزيادة بالنقص
 70.01 01 001 نقل فواضل 101.000.000 156.047.754 - 257.047.754

 80.01 01 - نقل فواضل - 138.588.532 - 138.588.532

المبالغ المقامة من الفواضل غٌر  40.683.186 102.986.353 - 143.669.539
  للسنة األخٌرة1المستعملة من ع

- 02 80.01 

الفوائض غٌر المستعملة من  67.675.480 - 41.029.136 26.646.344

 للسنة السابقة للسنة 1ع
 األخٌرة

- 03 80.01 

 المجموع  209.358.666 397.622.639 41.029.136 565.952.169

 جملة الجزء الثالث 424.416.506 397.622.639 41.029.136 781.010.009

:الجزء الرابع   

 

االعتمادات  التنقٌح االعتمادات النهائية
 المرخص فٌها

فقرة   المواردبيان  
 فرعٌة

 الفصل الفقرة
 بالزيادة بالنقص

 90.01 01 - نقل فواضل - 83.877 - 83.877
 جملة الجزء الرابع 360.000.000 83.877 - 360.083.877

االعتمادات المرخص  التنقيح االعتمادات النهائية
 فيها بالميزانية

 الفصل الفقرة بيان الموارد
 بالزيادة بالنقص

27.684.536  - 27.684.536 موارد منقولة من  - 
األولفواضل الع   

- 60.02  

27.684.536 -  المجموع 27.684.536 27.684.536 

2.198.684.536 - :المجموع العام لموارد العنوان االول  2.171.000.000 27.684.536   



:الجزء الخامس   

 

االعتمادات  التنقٌح االعتمادات النهائية
 المرخص فٌها

 الباب الفصل الفقرة  المواردبيان
 بالزيادة بالنقص

 الثانً 00300 - نقل فواضل 2.310.898 - - 2.310.898

 العشرون 00300 - نقل فواضل 2.612.880 - - 2.612.880

بناء وتهٌئة الهٌاكل  - 276.866.740 - 276.866.740
 الرٌاضٌة

السادس  06737 -
 والعشرون

بناء وتهٌئة مراكز  - 61.031.071 - 61.031.071
الشباب  

السادس  06735 -

 والثالثون

 التسعون 00510 - مساهمات مالٌة مختلفة 11.400 - - 11.400
 المجموع 4.935.178 337.897.811  342.832.989

 جملة الجزء الخامس 4.935.178 337.897.811 - 342.832.989

 جملة موارد العنوان الثانً 789.351.684 735.604.327 41.029.136 1.483.926.875

 المجموع العام لموارد المٌزانٌة 2.960.351.684 763.288.863 41.029.136 3.682.611.411

 

:النفقـــــات  

 

:العنوان االول  

االعتمادات  التنقٌح االعتمادات النهائية

 المرخص فٌها
فقرة  بيان النفقات 

 فرعٌة
 الفصل الفقرة

 بالزيادة بالنقص

متخلدات تجاه الشركة  - 49.400 - 49.400
الوطنٌة الستغالل 

 وتوزٌع المٌاه

004 80 02.201 

متخلدات تجاه المطبعة  - 113.258 - 113.258
 الرسمٌة للبالد التونسٌة

006 80 02.201 

متخلدات تجاه مؤسسات  - 470.000  470.000

 عمومٌة اخرى

020 80 02.201 

 02.201 80 021 متخلدات تجاه الخواض - 2.051.878 - 2.051.878

منح للجمعٌات  10.000.000 25.000.000 - 35.000.000
والمنظمات ذات الصبغة 

 االجتماعٌة

- 08 03.302 

:المجموع  10.000.000 27.684.536 - 27.684.536  

:المجموع العام لنفقات العنوان األول  1.669.000.000 27.684.536 - 1.696.684.536  

 

:العنوان الثانً  



 

:الجزء الثالث  

االعتمادات  التنقٌح االعتمادات النهائية

 المرخص فٌها
فقرة  بيان النفقات

 فرعٌة
 الفصل الفقرة

 بالزيادة بالنقص
 06.600 20 - دراسات أخرى - 12.226.145 - 12.226.145

 06.603 01 - قصر البلدٌة 100.000.000 149.044 - 100.149.044

اقتناء معدات النظافة  - 83.877 - 83.877
طرقات  وال

- 01 06.606 

 06.608 - - اقتناء وسائل النقل - 51.241.892 - 51.241.892

 06.613 02 - تعبٌد الطرقات - 7.011.206 - 7.011.206

 06.613 03 - أشغال الصٌانة والتعهد 334.020.000 229.941.203 - 563.961.203

إحداث وتهٌئة المصبات  12.930.000 4.815.500 - 17.745.500

المراقبة ومراكز 
 التحوٌل

- 04 06.614 

بناء وتهٌئة المنشات  50.000.000 585 - 50.000.585

 الرٌاضٌة

- 04 06.616 

بناء وتهٌئة األسواق  331.000.000 16.207.280 - 347.207.280
واالحٌاء والمحالت 

 التجارٌة

- 01 06.617 

 06.617 04 - بناء وتهٌئة المسالخ - 35.000.000  35.000.000
 المجموع 827.950.000 356.676.732 - 1.184.626.732

:جملة الجزء الثالث 1.103.057.840 356.676.732 - 1.459.734.572  

:الجزء الرابع  

 

االعتمادات  التنقٌح االعتمادات النهائية

 المرخص فٌها
فقرة  بيان النفقات 

 فرعٌة
 الفصل الفقرة

 بالزيادة بالنقص
 10.950 01 - تسدٌد اصل دٌن الصندوق 83.358.666 648 - 83.359.314

:جملة الجزء الرابع  83.358.666 648 - 83.359.314  

 

 

 

 

 

 

 



 

:الجزء الخامس  

 

االعتمادات  التنقٌح االعتمادات النهائية
 المرخص فٌها

 الباب الفصل الفقرة  النفقاتبيان
 بالزيادة بالنقص

 الثانً 00300 - نقل فواضل 2.310.898 - - 2.310.898

 العشرون 00300 - نقل فواضل 2.612.880 - - 2.612.880

بناء وتهٌئة الهٌاكل  - 276.866.740 - 276.866.740
 الرٌاضٌة

السادس  06737 -
 والعشرون

بناء وتهٌئة مراكز  - 61.031.071 - 61.031.071
الشباب  

السادس  06735 -
 والثالثون

 التسعون 00510 - مساهمات مالٌة مختلفة 11.400 - - 11.400

 جملة الجزء الخامس 4.935.178 337.897.811 - 342.832.989

 جملة نفقات العنوان الثانً 1.291.351.684 694.575.191  1.985.926.875

 المجموع العام لنفقات المٌزانٌة 2.960.351.684 722.259.727 - 3.682.611.411

 

 .وبعد التداول والنقاش صداق أعضاء النٌابة الخصوصٌة باإلجماع على هذا التعدٌل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :تنقٌح قرار ضبط مجموع األعوان- 02

المعروض على أنظار المجلس البلدي تنقٌح قرار ضبط مجموع األعوان وذلك فً إطار فتح باب 

 :الشغورات لترقٌة أعوان وعملة البلدٌة حسب بٌانات الجدول التاًل 

 :السلك اإلداري المشترك  -1

المصادق  الخطط
 علٌها

 المالحظات الخطط الشاغرة الخطط المشغولة

  01 - 01 متصرف رئٌس

  02 01 03 متصرف مستشار

  04 02 06 متصرف

  04 03 07 ملحق إدارة

  04 05 09 كاتب تصرف

   1 - 1 كاتب راقن

  4 3 7 مستكتب ادارة

  1 - 1 راقن

  - - - راقن مساعد

  1 2 3 عون استقبال

 :السلك المشترك  لمهندسً اإلدارات العمومٌة -02

  المالحظات الخطط الشاغرة الخطط المشغولة المصادق علٌها الخطط

  01 - 01 مهندس رئٌس

  02 - 02 مهندس أول 

  - 1 1 مهندس أشغال 

 



 

 

 

 :السلك التقنً المشترك  لإلدارات العمومٌة  -3

 المالحظات الخطط الشاغرة الخطط المشغولة المصادق علٌها الخطط

  1 - 1 تقنً رئٌس

  1 - 2 تقنً أول

  - 1 1 تقنً 

  1 - 1 مساعد تقنً

  1 - 1 تقنً عون

  

 :السلك المشترك لمحللً وتقنً اإلعالمٌة  -4

 المالحظات الخطط الشاغرة الخطط المشغولة المصادق علٌها الخطط

  01 - 01 محلل أول

  01 - 01 محلل

  00 01 01 واضع برامج

  01 - 1 تقنً مخبر إعالمٌة 

  01 - 01 مٌكانوغرافً

 :سلك منشطً تطبٌق رٌاض األطفال  -5

 المالحظات الخطط الشاغرة الخطط المشغولة المصادق علٌها الخطط

منشط تطبٌق رٌاض 

 األطفال

01 01 00  



 :سلك منشطً رٌاض األطفال  -6

المصادق  الخطط

 علٌها

الخطط 

 المشغولة

 المالحظات الخطط الشاغرة

  01 00 01 منشط رٌاض األطفال

 :سلك العملـــة -7

 المالحظات الشاغرة المشغولة المصادق علٌها الصنف الوحدة

 

1 

  03 - 03 األول

    03 - 03 الثانً

  11 09 20 الثالث

 

2 

  02 10 12 الرابع

    14 04 18 الخامس

  08 07 15 السادس

    06 04 10 السابع

 

3 

  03 01 04 الثامن

  02 - 02 التاسع 

 .وبعد التداول والنقاش صداق أعضاء النٌابة الخصوصٌة باإلجماع على هذا التنقٌح 

:  مسائل مختلفة 03  

النظر في طلب مساهمة السلط الجهوية والمحلية في تنفيذ مشروع تطوير دور الخدمات االدارية وتعميمها- أ  

       المعروض عمى أنظار المجمس البمدي مكتوب السيد والي سميانة حول مساىمة السمط الجيوية والمحمية 
 28في تنفيذ مشروع تطوير دور الخدمات اإلدارية وتعميميا وذلك في إطار تفعيل منشور رئاسة الحكومة عدد 

 الذي تم خاللو دعوة السمط 04/07/2017وتنفيذا لقرار المجمس الوزاري المؤرخ في 28/10/2017المؤرخ في 
الجيوية والمحمية الى اتخاذ كافة االجراءات الضرورية لممساىمة بصفة فعالة في تنفيذ مشروع تطوير دور 



الخدمات اإلدارية وتعميميا وخاصة في ما يتعمق بالحرص عمى توفير المقرات الالزمة بصفة مجانية وتييئتيا 
.وتامين الموارد البشرية ذات الصمة باالستقبال والحراسة والتنظيف   

وبعد التداول والنقاش وافق أعضاء النيابة الخصوصية باإلجماع عمى تخصيص المقر المستغل من طرف 
جمعية التنمية والطموح لدور الخدمات اإلدارية عمى ان يتم نقمة الجمعية إلى المقر المخصص حاليا لجمعية 

.الترجي الرياضي بالكريب  

: مطالب اجتماعية –ب   

المعروض عمى أنظار المجمس البمدي جممة من المطالب االجتماعية تتمحور أساسا في طمب عائالت فقيرة 
وبعد النظر في , الحال إعانات تتمثل في مواد بناء لترميم منازليم المتضررة من جراء موجة األمطار األخيرة 

جميع الوضعيات المعروضة ونظرا لمظروف االجتماعية الصعبة ليذه العائالت وافق أعضاء النيابة الخصوصية 
:عمى تمتيعيم ببعض اإلعانات تبعا لمجدول المصاحب   

رقم بطاقة  العنوان قرار المجلس
 التعريف الوطنية 

ر/ع االسم واللقب  

:الموافقة عمى اعانتيا  ب  
12 حديد 05عدد -   
12 ياجور 100عدد -   
  اكياس اسمنت10عدد - 

 01 سناء بنت محمد الجبالي  04559020 اليمايل احواز الكريب

:الموافقة عمى إعانتو ب   
رمل-   
4/15حصى -   
  اكياس اسمنت10عدد - 

 02 االمجد السميطي  - حي الشعبة  

:الموافقة عمى إعانتو ب   
12 ياجور 100عدد -   
  اكياس اسمنت10عدد - 

 03 عمر الدجبي 04356847 حي الشعبة

الموافقة وتحديد قيمة اإلعانة بعد 
 المعاينة

01حي عبد ره   04 ىدى الرزقي  04514038 

الموافقة وتحديد قيمة اإلعانة بعد 
 المعاينة

  05 محمد الشيحي 02105306 حي الصنوبر



الموافقة وتحديد قيمة اإلعانة بعد 
 المعاينة

 06 الحسين الجبالي 02204088 حي الشعبة

الموافقة وتحديد قيمة اإلعانة بعد 
 المعاينة

02حي عبد ربو   07 حمو السميطي 04451969 

الموافقة وتحديد قيمة اإلعانة بعد 
 المعاينة

 08 عمية الماجري 08505040 واد ناجية الكريب

 

.ورفعت الجلسة في حدود الساعة السادة بعد الزوال   

 
16/02/2018:الكرٌب فً   

 رئٌس النٌابة الخصوصٌة

 العجمً جعوان


