
 

 

 

 النيابة الخصوصية لبمدية الكريب

2017الدورة العادية الثانية لسنة   

  26/05/2017المنعقدة بتاريخ
 محضر جلسة جملي

 وعمى 1975 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 33عمال بمقتضيات القانون األساسي لمبمديات عدد      
 جميع النصوص التي نقحتو أو تممتو وبناءا عمى االستدعاء الموجو إلى السادة أعضاء النيابة الخصوصية

.23/05/2017 بتاريخ 834تحت عدد   

 2017/ 26/05 الجمعة  يوم 2017 لسنة العادية الثانية     عقدت النيابة الخصوصية لبمدية الكريب الدورة 
 رئيس النيابة الخصوصية العجمي جعوان بقصر البمدية بالكريب برئاسة السيد العاشرة صباحاعمى الساعة 

:وبحضور أعضائيا السادة   

عضو: ابراىيم البوبكري *   

عضو: محمد عمي العبيدي *   

عضو: عادل العرقوبي *   

عضو: رؤوف البوبكري *   

عضو : عمر النمري *   

وحضر عن الجانب اإلداري السيد عدنان , وامسك السيد مكي الجبالي الكاتب العام لمبمدية كتابة الجمسة 
,العبيدي متصرف   

سية تون ة ال جمهوري  ال

بيئة محلية وال شؤون ال  وزارة ال

**** 

كريب ة ال لدي  ب



 الجمسة رحب في مستيميا بالحاضرين واستعرض جدول األعمال المتضمن العجمي جعوانافتتح السيد 
:لممواضيع التالية  

  :2016 مناقشة الحساب المالي لسنة (01

:2017توضيح حول توزيع المبالغ المقامة من المال االحتياطي لسنة  (02  

:2017الترفيع في ميزانية التنمية لسنة  (03  

:الحط الكلي للمعلوم على العقارات المبنية  (04  
:مسائل مختلفة (05  
 

  :2016مناقشة الحساب المالي لسنة - 1

 المؤرخ في 2006 لسنة 48 من القانون األساسي عدد 37 و36   طبقا لما نص عميو الفصمين 
 والمنقح لمقانون األساسي لمبمديات والذي أوجب انتخاب رئيسا لمجمسة أثناء مناقشة 2006جويمية 17

 .الحساب المالي 

 موضوع عرضتولى ف  انتخب اعضاء النيابة الخصوصية السيد محمد عمي العبيدي مستشار بمدي
 في جممة المقابيض الحاصمة والمبالغ التي تم صرفيا خالل تنفيذ الميزانية 2016الحساب المالي لسنة 

 وذلك طبقا لما جاء بو القانون األساسي لميزانية 2017والفواضل التي تم نقميا إلى ميزانية سنة 
:  عمى النحو التالي 14/05/1975 المؤرخ في 1975 لسنة 35الجماعات المحمية عدد 

 ومائة وثمانية وستون دينارا ألفا وتسعة عشر وأربعمائةاثنان مميون : 2016المبمغ الجممي لمقابيض ميزانية سنة - 1
 ( 2.419.168.603 ) ت مميما603و

 وستمائة ألفامميون وستمائة وتسعة وثمانون : 2016المبمغ الجممي النيائي لمصاريف الميزانية المأذون بدفعيا سنة - 2
 ( 1.689.652.787 ) مميما 787واثنان وخمسون دينارا و

ثمانية : مبمغ االعتمادات بالعنوان األول الباقية بدون استعمال إلى حد اختتام التصرف والتي يصرح بإلغائيا - 3
 ( 58.407.112 ) مميم 112 وسبعة دنانير و وأربعمائة ألفوخمسون 



 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد اختتام التصرف والتي يصرح 4و3مبمغ االعتمادات بالجزئين - 4
(  553.000.000 ) دينارا ألفاخمسمائة وثالثة وخمسون : بإلغائيا 

 ومائتان ألفامائة وثالثة وثالثون : مبمغ الفائض من العنوان األول الذي يرخص في نقمو إلى المال االحتياطي - 5
 ( 133.231.718 ) مميم 718وواحد وثالثون دينارا و 

ثالثمائة وخمسة :  من العنوان الثاني الذي يرخص في نقمو إلى المال االحتياطي 4و3مبمغ الفائض بالجزئين - 6
 ( 335.972.976 ) مميما 976 وتسعمائة واثنان وسبعون دينارا و ألفاوثالثون 

 وثالثمائة ألفامائتان وستون : من العنوان الثاني الذي يرخص في نقمو إلى المال االنتقالي 5مبمغ الفائض من الجزء- 7
 ( 260.311.122 ) مميم 122 عشر دينارا و إحدىو 

.وبعد التداول والنقاش صادق السادة أعضاء النٌابة الخصوصٌة باإلجماع على هذا الموضوع   

 

:2017توضيح حول توزيع المبالغ المقامة من المال االحتياطي لسنة  (02  

 والذي أبدى المالحظات التالٌة 17/05/2017 بتارٌخ 692/2079تبعا لمذكرة السٌد أمٌن المال الجهوي بسلٌانة  عدد

  :2017بخصوص توزٌع المال االحتٌاطً لسنة 

  .1عدم صحة مبالغ االعتمادات الموظفة ألشغال تهٌئة حً الجامع وحً عبد ربه - 1

.عدم صحة تبوٌب بعض االعتمادات الموظفة بالجزء الثالث - 2  

 (% 80 و %20 )توزيع الفواضل المتأتية من  : التوضيح األول        

توزيع المبالغ المقامة من المال االحتياطي لسنة تقديم التوضيحات التالية بخصوص المعروض عمى أنظار المجمس البمدي 
:140.793.720والبالغة ما قدره  2017  

  79.105.468:اصل الدين * 

21.916.526: اقتناء وسائل النقل *   

2.682.216: ديون الخواص *   

3.459.996: ديون شركة عجيل *   

1.498.700: ديون الماء *   

.1 بعنوان تمويل ذاتي لمشروع صيانة الطرقات بحي الجامع وحي عبد ربو 31.560.695و برمجة مبمغ  *  



: توزيع مساهمة العنوان األول في مصاريف العنوان الثاني :التوضيح الثاني   

والمقترح الترفيع في مساىمة العنوان األول في نفقات العنوان الثاني وذلك بإلغاء االعتمادات المدرجة  بالفصل 
 وبالتالي ترتفع مساىمة 50.000.000 من العنوان األول والمتعمقة بنفقات التصرف غير الموزعة البالغة 04.401

:وتوزع كالتالي 193.013.000العنوان األول في مصاريف العنوان الثاني لتصبح في حدود   

.01 لمشروع صيانة الطرقات بحي الجامع حي عبد ربو 43.013.000*   

. لمشروع بناء وتييئة األسواق واألحياء والمحالت التجارية 150.000.000*   

: حول تبويب مشروع صيانة الطرقات :التوضيح الثالث   

 فيو مشروع صيانة الطرقات بكل من الحيين المذكورين والمدرج 1والمقصود بمشروع تييئة حي الجامع حي عبد ربو 
. 06.613 اثر اعتماد مقاربة تشاركية وبالتالي يدرج بالفصل 2016ضمن برنامج االستثمار السنوي لسنة   

.وبعد التداول والنقاش صادق السادة أعضاء النيابة الخصوصية باإلجماع عمى التوضيحات السالفة الذكر  

 

:2017الترفيع في ميزانية التنمية لسنة  (03  

 14/04/2017     بمناسبة حصول البمدية عمى الموافقة النيائية لتمويل مشروع تييئة حي النصر حي الصنوبر بتاريخ 
 المتعمق بعمميات التييئة 06 الفقرة 06.614 فالمقترح إدراج ىذه االعتمادات بالفصل 479.000.000بمبمغ وقدره 

.والتيذيب  األخرى   

: إدراج ىذه االعتمادات ر كيفية المصاحب لتفسيول الجدويأتي    

:الموارد   

لفرعيةف ا بيان الموارد المبمغ  العنوان الجزء الصنف الفصل الفقرة 

  03 07 70.01 01 02 موارد السنة 479.000.000

 المجموع 479.000.000 02

 مجموع موارد العنوان الثاني 1.408.476.906

 المجموع العام لموارد الميزانية 3.247.817.818



:النفقات  

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

 :الحط الكمي لممعموم عمى العقارات المبنية -04

  المعروض عمى أنظار المجمس البمدي موضوع الحط الكمي لممعموم عمى العقارات المبنية بالنسبة لممطالبين بيذا المعموم من 
وبعد التثبت من العائالت المتمتعة  بإعانة , ذوي الدخل المحدود المنتفعين بإعانة قارة من الدولة او من الجماعات المحمية 

قارة من الدولة من طرف الوحدة المحمية لمنيوض االجتماعي صادق السادة أعضاء النيابة لخصوصية باإلجماع عمى الحط 
 :الكمي لممعموم عمى العقارات المبنية لمعائالت التالية حسب الجدول طيو 

 العنوان الجزء القسم الفصل الفقرة ف فرعية بيان النفقات المبمغ

  03 06 06.614 06 - عمميات التييئة والتيذيب األخرى 479.000.000

 المجموع 479.000.000

 مجموع نفقات العنوان الثاني 1.601.489.906

 المجموع العام لنفقات الميزانية 3.247.817.818

 المبمغ السنوات المعنية بالحط العنوان االسم والمقب ر/ع

 226.960 2016 الى سنة 2006من سنة  حي الشعبة سعيدة بنت محمد العبيدي 01

 151.680 2016 الى سنة 2003من سنة  حي الشعبة محمد الصالح بن احمد الجندوبي 02

 406.768 2016 الى سنة 2007من سنة  حي عبد ربو اليادي بن احمد السميطي 03

 276.224 2016 الى سنة 2013من سنة  حي االستقالل محمد بن صالح بن محمد الشتالي 09

 669.310 2016 الى سنة 2007من سنة  حي عبد ربو اليادي بن يوسف العبيدي 10



 115.920 2016 الى سنة 2013من سنة حي االستقالل عمار بن صالح بن بمقاسم الجبالي 11

 138.000 2016 الى سنة 2007من سنة حي الجامع حدة بنت عمي البوبكري 12

 115.920 2016 الى سنة 2011من سنة حي الجامع عبد الواحد بن عبد الرحمان سميطي 13

 36.800 2016 الى سنة 2015من سنة حي الجامع احمد بن يونس البوغانمي 14

 452.608 2016 الى سنة 1997من سنة نيج ام كمثوم االزعر بن البرني عرقوبي 15

 72.508 2016سنة  حي الصنوبر اليذبة بنت محمد الجبالي 16

 138.000 2016 الى سنة 2007من سنة حي الجامع بمقاسم بن محمد العبيدي 17

 114.340 2016 الى سنة 2015من سنة حي الصنوبر حمدة بن سميمان حباشي 18

 16.560 2016سنة  حي االستقالل احمد بن عبد اهلل العبيدي 19

 239.200 2016 الى سنة 2007من سنة حي االستقالل الزىرة بنت عثمان المموشي 20

 45.080 2016 الى سنة 2015من سنة حي االستقالل عبد الرحمان بن صالح الجبالي  21

 22.080 2016 الى سنة 2015من سنة حي االستقالل حسن بن ابراىيم البنضياوي 22

 18.400 2016سنة  حي االستقالل العربي بن عبد اهلل العرفاوي 23

 557.760 2016 الى سنة 2008من سنة حي الصنوبر محبوبة بن حسين الوسمالتي 24

 11.592 2016 الى سنة 2015من سنة حي عبد ربو محمد الحبيب بن اليادي السميطي 25

 71.760 2016 الى سنة 2014من سنة حي االستقالل محبوبة بنت سميمان العبيدي 26

 141.200 2016 الى سنة 2002من سنة حي عبد ربو ضريفة بنت العربي الشنوفي 27

 112.700 2016 الى سنة 2010من سنة حي عبد ربو عمي بن غربي اليمامي 28

 1.331.200 2016 الى سنة 1997من سنة حي االستقالل شريفة بنت احمد الماكني 29



 257.600 2016 الى سنة 2007من سنة حي عبد ربو عبد الكريم بن عمر عبدرباوي 30

 530.816 2016 الى سنة 2002من سنة حي االستقالل شريفة بنت صالح الجوادي 31

 172.060 2016 الى سنة 1997من سنة حي االستقالل فاطمة بنت خضر شوشان 32

 66.240 2016 الى سنة 2014من سنة حي االستقالل صموحة بنت محمد الصالح الجبالي 33

 64.400 2016 الى سنة 2015من سنة حي الصنوبر عبد اهلل بن لمين البوبكري 34

 14.720 2016سنة  حي التحرير بمقاسم بن ابراىيم عبيدي 35

 115.920 2016 الى سنة 2013من سنة حي االستقالل عمار بن بوناصري بن صالح الجبالي 36

 176.640 2016 الى سنة 2011من سنة حي االستقالل عائشة بنت منصف بن عمارة موسى 37

 115.920 2016 الى سنة 2013من سنة حي االستقالل محمد بن بشير يبرم 38

 264.960 2016 الى سنة 2008من سنة حي االستقالل محمد بن ابراىيم العبيدي 39

 132.480 2016 الى سنة 2011من سنة حي االستقالل عمي بن ىادي الجبالي  40

 97.152 2016 الى سنة 2014من سنة حي االستقالل شاذلية بنت بمقاسم الجبالي 41

 125.680 2016 الى سنة 2006من سنة حي الشعبة عبد الستار بن عبد العزيز البوزيدي 42

 99.360 2016 الى سنة 2008من سنة حي الصنوبر الطيب بن عمي مناعي 43

 66.931 2016سنة  حي الصنوبر حسنات بنت سعيد الجبالي 44

 66.240 2016 الى سنة 2014من سنة حي عبد ربو محمد الناصر بن عماره نصري 45

 301.440 2016 الى سنة 2001من سنة حي االستقالل ىنية بنت الناصر الجبالي 46

 664.000 2016 الى سنة 2007من سنة حي االستقالل جميمة بنت الشريف الدردوري 47

 51.520 2016 الى سنة 2015من سنة  حي االستقالل دليمة بنت عمارة السميطي 48



 414.688 2016 الى سنة 1999من سنة حي االستقالل فضيمة بنت الطيب بن صالح العبيدي 49

 327.680 2016 الى سنة 2000من سنة حي االستقالل عمارة بن محمد بوعكازي 50

 138.000 2016الى سنة 2007من سنة حي عبد ربو اليذبة بنت بمقاسم الشتالي 51

 58.880 2016 الى سنة 2015من سنة حي عبد ربو الصادق بن يوسف العبيدي 52

 651.982 2016 الى سنة 2002من سنة حي االستقالل محسن بن محمد بن عامر الجبالي 53

 131.652 2016 الى سنة 2008سنة  حي االستقالل مبروك بن محمد الرزقي 54

 414.336 2016 الى سنة 2002من سنة حي االستقالل منصف بن صالح الحناشي 55

 66.240 2016 الى سنة 2014من سنة حي عبد ربو محمد الناصر بن عمارة النصري 56

 436.112 2016 الى سنة 2004من سنة حي عبد ربو خميسة بنت عمي فتوحي 57

 211.880 2016 الى سنة 2002من سنة حي عبد ربو احمد بن عبد اهلل العرقوبي 58

 130.144 2016 الى سنة 2015من سنة حي عبد ربو الشريف بن صويمح الدردوري 59

 303.648 2016 الى سنة 2001من سنة حي الصنوبر مختار بن عمر الجويني 60

 32.200 2016 الى سنة 2015من سنة حي الصنوبر ابراىيم العمدوني 61

 41.860 2016 الى سنة 2015من سنة حي الصنوبر عمي بن ابراىيم العبيدي 62

 248.400 2016 الى سنة 2008سنة سنة  حي الصنوبر بوجمعة بن اليادي الجبالي 63

 138.000 2016 الى سنة 2007من سنة حي الصنوبر  ابراىيم بن عمارة الجبالي 64

 147.200 2016 الى سنة 2008من سنة حي الصنوبر حفصية بنت بمقاسم خميري 65

 154.560 2016 الى سنة 2009من سنة حي الصنوبر  فاطمة بنت حمودة التبيني 66

 175.360 2016 الى سنة 2006من سنة  حي الشعبة  قمرة بنت عمي بن سالم العمدوني 67



 

:مسائل مختمفة -05  

: النظر في مطالب تسويغ محل بمدي - أ  

 مطالب حول تسويغ محل بمدي والمعروف باسم المسمخ 05المعروض عمى أنظار المجمس البمدي عدد 
وبعد التداول والنقاش قرر أعضاء المجمس البمدي باإلجماع عرض المحل في بتة عمومية , البمدي القديم 

.بالمزاد العمني وذلك في إطار تكريس الشفافية بين مختمف العارضين وتسويغ ىذا المحل بأحسن األثمان  

 

 206.080 2016 الى سنة 2009من سنة حي النصر سميمان بن المولدي الجبالي  68

 49.680 2016 الى سنة 2014من سنة حي عبد ربو مباركة بنت اليادي المناعي 69

 189.248 2016الى سنة 2000من سنة حي الشعبة  مبروكة بنت التومي العبيدي 70

 193.200 2016 الى سنة 2007من سنة حي االستقالل زعرة بنت المولدي الخياري 71

 355.136 2016 الى سنة 2015من سنة حي االستقالل منصور بن عبد العزيز العرقوبي 72

 73.600 2016 الى سنة 2008سنة  حي االستقالل عبد بن عمي الطرابمسي 73

 299.520 2016 الى سنة 1998من سنة عين غرس اهلل المولدي بن عمي الميساوي 74

 77.280 2016 الى سنة 2014من سنة حي االستقالل صالح بن رجب الجبالي 75

 73.600 2016 الى سنة 2015من سنة حي االستقالل حياة بنت اليادي بن الطاىر العشي 76

 244.480 2016 الى سنة 2001من سنة حي االستقالل عانس بنت ابراىيم العبيدي 77

 154.560 2016 الى سنة 2011من سنة حي االستقالل عبد القادر بن بشير الجبالي 78

 245.440 2016 الى سنة 2006من سنة حي االستقالل حجيمة بنت محمود بن بوداسة النفوطي 79

 15.238.295                                                                      المجموع



:النظر في مطالب إعانات اجتماعية - ب  

المعروض عمى أنظار المجمس البمدي مطمب تقدم بو المواطن اليادي بن االخضر البوزيدي صاحب * 
يرجو من خاللو إمكانية مساعدتو , القاطن بحي االستقالل الكريب 04426306بطاقة تعريف وطنية عدد 

بمبمغ مالي خاصة  وانو سوف يقوم بإجراء عممية جراحية عاجمة عمى المجاري البولية و انو مواطن فقير 
وبعد التداول والنقاش وافق السادة , الحال وظروفو االجتماعية صعبة لمغاية يعيش حياة الفقر والحرمان 

.د نظرا لحالتو االجتماعية والصحية الحرجة300أعضاء النيابة الخصوصية عمى منحو مبمغ مالي وقدره   

المعروض عمى أنظار المجمس البمدي مطمب تقدمت بو المواطنة ام الخير بنت احمد البوبكري صاحبة  * 
ترجو من خاللو إمكانية مساعدتيا , القاطنة بحي االستقالل الكريب 00666323بطاقة تعريف وطنية عدد 

,ببعض مواد البناء لترميم محل سكانيا خاصة وأنيا فقيرة الحال وان ظروفيا االجتماعية صعبة لمغاية   

. أكياس اسمنت 10وبعد التداول والنقاش وافق السادة أعضاء النيابة الخصوصية عمى مساعدتيا بعدد   

المعروض عمى أنظار المجمس البمدي مطمب تقدم بو المواطن الحسين بن محمد الشيحي  صاحب بطاقة  * 
يرجو من خاللو إمكانية الترخيص لو في , القاطن بحي الصنوبر الكريب 02280592تعريف وطنية عدد 

خاصة وانو عاطل عن العمل , بناء كشك الستغاللو في أي نشاط تجاري من شانو ان يفر لو العيش الكريم 
وبعد التداول والنقاش لم يوافق أعضاء المجمس , ويعاني من إعاقة ذىنية وظروفو االجتماعية صعبة لمغاية 

البمدي عمى ىذا الطمب خاصة وانو ىناك عديد الطمبات عمى رخص األكشاك واغمبيم من ذوي الوضعيات 
.االجتماعية الصعبة واالتفاق عمى إرجاء ىذا الموضوع الى حين انتخاب المجمس البمدي  

.ورفعت الجمسة في حدود الساعة منتصف النهار  
 

 

 

 

 

26/05/2017:الكرٌب فً   

 رئٌس النٌابة الخصوصٌة 

 العجمً جعوان

 

 

 

 

 

 

 


