
 

 

  
 

 

 النيابة الخصوصية لبلدية الكريب
2017 ٌسٕخ  اٌضبٌضخاٌضٚعح اٌؼبصٌخ   

17/08/2017إٌّؼمضح ثزبعٌز  

جًٍِّذؼغ جٍسخ   

 
 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 
15/08/2017 بتاريخ  1182تحت عدد   

 2017/ 17/08يوم الخميس 2017       عقدت النيابة الخصوصية لبمدية الكريب الدورة العادية الثالثة لسنة 
عمى الساعة الخامسة بعد الزوال بقصر البمدية بالكريب برئاسة السيد العجمي جعوان رئيس النيابة الخصوصية 

:وبحضور أعضائيا السادة   
عضو: ابراىيم البوبكري *   
عضو: محمد عمي العبيدي *   
عضو: عادل العرقوبي *   
عضو: رؤوف البوبكري *   
عضو : عمر النمري *   

 
, وامسك السيد مكي الجبالي الكاتب العام لمبمدية كتابة الجمسة   

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

ٌجٍضٌخ ٌسٕخ - 1  2018ِٕبلشخ ِشغٚع ٍِؼأٍخ ا

ٌجٍضٌخ ٌسٕخ - 2  ٚالزغاح رٕمٍخ وغاسبد اٌشغٚؽ  2018ػجؾ ربعٌز ثزبد األسٛاق ا

رذًٌٛ اػزّبص  - 3

ٌجٍضٌخ  - 4 ٌزضمٍالد ا ٌٕظغ فً رظذٍخ ثؼغ ا  ا

ٌٕمً ثبٌىغٌت - 5 ذطخ ا جبشغ ٌّ ٌٕظغ فً االسزغالي اٌّ ا

ٌٕظغ فً ِطبٌت ِشزٍفخ    : ِسبئً ِشزٍفخ - 6 ا
 

 

 

 

 

 

 

سية تون ة ال جمهوري  ال

بيئة محلية وال شؤون ال  وزارة ال
كريب ة ال لدي  ب



 

 

 

 

 :2018عرض مشروع ميزانية البلدية لسنة - 01

 : تقديم المشــروع -

 
ٛػٛػٍخ دٍش رُ ػجؾ 2018إٔجٕذ رمضٌغاد ٍِؼأٍخ ثٍضٌـخ اٌىـــغٌت ٌسٕخ           ػٍى لضع ِّىٓ ِٓ اٌٛالؼٍخ ٚاٌّ

اٌزمضٌغاد  ثبالػزّبص ػٍى ٍِؼأٍخ اٌسٕخ اٌجبعٌخ  ٚرضعط االسزشالطبد سالٌٙب ، اٌذسبة اٌّبًٌ ٌٍسٕخ 

إػبفخ اٌى ِٕشٛع اٌسٍض ٚػٌغ اٌشؤْٚ اٌّذٍٍخ ٚاٌجٍئخ , ِؼضي االسزشالطبد سالي اٌسٕٛاد اٌضالصخ اٌفبعؽخ ,اٌّشزِٛخ

ِبي 22 ثزبعٌز 4677ػضص   .2018 دٛي اٌّظبصلخ ػٍى ٍِؼأٍخ اٌجّبػبد اٌّذٍٍخ ٌسٕخ 2017 

ِب رُ رغسٍّٗ فً أغٍت فظٛي ِٛاعص اٌؼٕٛاْ األٚي صْٚ األسظ ثؼٍٓ االػزجبع ٌٍّضاسًٍ  ٚلض دبفظٕب ثبٌزبًٌ ػٍى 

اٌظغفٍخ ٚاالسزضٕبئٍخ  ٚرجضع اإلشبعح أْ ٌؼِخ اٌسٛق األسجٛػٍخ رجمى أُ٘ ِٛعص ٌٍّؼأٍخ اٌجٍضٌخ دٍش ٌّضً أوضغ ِٓ 

صف .  ِٛاعص اٌؼٕٛاْ األٚين

 أي ثٕمض لضعٖ 1.688.500.000 ثـ 2018             ٚثظٌه رُ رمضٌغ جٍّخ ِٛاعص اٌؼٕٛاْ األٚي ٌٍّؼأٍخ سٕخ 

 ٚاٌغاجغ ثبألسبؽ اٌى اٌزشفٍغ فً 1.831.500.000ِمبعٔخ ثزمضٌغاد اٌسٕخ اٌفبعؽخ  اٌجبٌغخ 143.000.000

 دٍش أْ إٌّبة  اٌغاجغ ٌٍجٍضٌخ ثؼٕٛاْ اٌسٕخ اٌجبعٌخ ٘ٛ  103.900.000إٌّبة اٌّزأرً ِٓ اٌّبي اٌّشزغن ثّب لضعٖ 

ِبد ِشظظخ ٌٍزسٍٍغ 50.000.000 ٚ وظٌه دظف ِجٍغ 290.000.000  اٌّضعجخ ثبٌفظً اٌشبص ثّٕخ ِٚسب٘ب

زؼٍمخ ثّٕذخ دظٛي ثٍضٌخ اٌىغٌت ػٍى اٌّغرجخ األٌٚى فً رمٍٍُ األصاء ٌسٕخ     : 2016ٚاٌّ

مضعح ة  ِب رمضٌغاد ِٛاعص اٌؼٕٛاْ اٌضبًٔ فئٔٙب رمزظغ االػزّبصاد اٌشبطخ ثّشغٚع رٍٙئخ اٌسٛق اٌجٍضي ٚاٌّ أ

. 83.358.666 ٚرمضٌغاد فٛاػً اٌؼٕٛاْ األٚي ثّجٍغ 231.000.000

ٌخ ٌٕفمبد اٌّظبعٌف اٌٛجٛثٍخ سبطخ اٌزأجٍغ اٌؼَّٛ ِب ٌزؼٍك ثٕفمبد اٌؼٕٛاْ األٚي فمض رُ إػطبء األٌٚٛ  ٚثظٌه ي     ٚ فً 

 ِمبعٔخ ثٕفمبد اٌؼٕٛاْ 100.187.000 أي ثٕمض لـضعٖ 1.588.500.000 ثّجٍغ 2018لـضعد ٔفمبد اٌؼٕـٛاْ األٚي ٌسٕـخ 

 ٌٚؼٛص ٘ظا إٌمض ثبالسبؽ اٌى اٌؼغؾ ػٍى اٌّظبعٌف اػبفخ اٌى دظف 1.688.687.000األٚي ٌٍسٕخ اٌفبعؽخ اٌجبٌغخ  

. اٌّزؼٍمخ ثٕفمبد اٌزظغف غٍغ اٌّٛػػخ 50.000.000االػزّبصاد اٌّمضعح ة  

ِب ٌزؼٍك ثٕفمبد اٌؼٕٛاْ اٌضبًٔ فمض رُ اصعاط اػزّبصاد ِشغٚع رٍٙئخ اٌسٛق اٌجٍضي ثّب لضعٖ  ِب فً   331.000.000       ا

  .83.358.666ٚسالص اطً اٌمغٚع ثّب لضعٖ 

: ٚرأرً اٌجضاٚي اٌّظبدجخ ٌزفسٍغ إصعاط ِشزٍف ٘ظٖ االػزّبصاد   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

: 2018األسواق االسبوعية لمبمدية  لسنة استمزام ضبط تاريخ بتات - 02

َ  المعـروض على أنظار السادة أعضاء النٌابة الخصوصٌة موضوع تعٌٌن تارٌخ             ثزـخ اسزٍؼا

ٛظفخ ػٍى سٛق اٌضٚاة ٚاٌسٛق األسجٛػٍخ اٌؼبِخ ٌجٍضٌخ اٌىغٌت ٌسٕخ ؼبٌٍُ اٌّ مزغح ٌَٛ  2018 اٌّ ٚاٌّ

ٌجٍضٌخ ثسؼغ افززبد13/09/2017ًاالعثؼبء  للسوق األسبوعٌة العامة  دٌنار 95.000.000قدره    ثّمغ ا

, دٌنار759.100.000وسوق الدواب بسعر افتتاحً قدره  

واقتراح تحدٌد موعد بتة السوق األسبوعٌة العامة وسوق الدواب لحمام بٌاضة ٌوم االربعاء 

بالنسبة للسوق األسبوعٌة العامة وبسعر افتتاحً  800.000 بسعر افتتاحً قدره  20/09/2017

. بالنسبة لسوق الدواب  5.400.000قدره

ٛظفخ ػٍى سٛق اٌضٚاة ٚاٌسٛق األسجٛػٍخ والمقترح كذلك تنقٌح كراس شروط استلزام  ؼبٌٍُ اٌّ اٌّ

: اٌؼبِخ ٌجٍضٌخ اٌىغٌت وبٌزبًٌ 

ٌضبٌضخ طجبدب اٌى اٌسبػخ *  رذضٌض رٛلٍذ اٌؼًّ صاسً سٛق اٌضٚاة ٚاٌسٛق االسجٛػٍخ اٌؼبِخ ِٓ اٌسبػخ ا

ٌضالصبء ِٓ وً اسجٛع  ادضح ثؼض اٌؼٚاي ٚطٌه ٌَٛ ا . اٌٛ

. ػغٚعح رٛفٍغ ِسزٍؼَ اٌسٛق ػي ًِٕٙ ِٛدض ِٚغلُ ٌؼٍّزٗ * 

 * َ ٌجٍضٌخ ٚطٌه لجً اِؼبء ػمض االسزٍؼا سزٍؼَ ثزمضٌُ ٚطٛالد دست أّٛطط رمضِٗ ا َ اٌّ ٌزؼا . ا

ٛػٛع  ٌٍٕبثخ اٌشظٛطٍخ ثبالجّبع ػٍى ٘ظا اٌّ ٌٕمبش ٚافك اٌسبصح أػؼبء ا ٌزضاٚي ٚا . ٚثؼض ا

 

 :ل اعتماد يتحو- 3
 2017المعروض عمى أنظار المجمس البمدي تحويل اعتمادات بالعنوان األول من ميزانية البمدية لسنة 

:  كالتالي 40.730.000بمبمغ 
  دين لفائدة الصندوق الوطني لمتقاعد والحيطة االجتماعيةوذلك قصد تسديد 6.230.000مبمغ  
  الستغالليا في حمالت التطيير والمحافظة عمى البيئة 3.000.000مبمغ  
  لفائدة اعوان وعممة البمدية تصرف كمنحة بمناسبة العودة المدرسية بحساب 16.500.000مبمغ 

  لكل عون 300.000
  لفائدة جمعية الترجي الرياضي بالكريب 15.000.000مبمغ  

 من ميزانية البمدية لسنة الثاني عمى أنظار المجمس البمدي تحويل اعتمادات بالعنوان  كذلكالمعروض
 لخالص دراسات تتعمق بمشروع اشغال صيانة الطرقات بحي الجامع  13.000.000 بمبمغ 2017

: و   حي عبد ربو 



 

 :ويأتي الجدول المصاحب لتفسير هذا التحويل 
 :العنوان األول 
 بالزيادة بالنقص

.ف فقرة الفصل
 ف

 المبمغ بيان النفقات ف.ف فقرة الفصل المبمغ بيان النفقات

متخمدات تجاه مؤسسات  020 80 02.201 1.230.000 تامين وسائل النقل  003 02.201
 عمومية أخرى

6.230.000 
المساىمة لفائدة   001 03.304

الودادية بعنوان 
 خدمات تذاكر األكل

5.000.000 

حمالت التطيير  002 22 03.302 18.000.000تدخالت أخرى   - 99 03.306
 والمحافظة عمى البيئة

3.000.000 

تدخالت لفائدة  - 12 03.305
 الجمعيات الرياضية 

15.000.000 

منح لمجمعيات  - 08 03.302
والمنظمات ذات 

الصبغة االجتماعية  

تدخالت لفائدة  - 12 03.305 16.500.000
 الجمعيات الرياضية 

16.500.000 

 40.730.000 المجموع 40.730.000 المجموع

: العنوان الثانً 

 بالزيادة بالنقص
 المبمغ بيان النفقات ف.ف فقرة الفصل المبمغ بيان النفقات ف.ف فقرة الفصل

أشغال الصٌانة   03 06.613
والتعهد 

 13.000.000دراسات اخرى -  20 06.600 13.000.000

 

. وبعد التداول والنقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على هذه التحوٌالت 
 

  : النظر في تصحيح بعط التثقيالت البلدية- 4

المعروض عمى أنظار المجمس البمدي مطمب تقدم بو المواطن جمال السميطي صاحب بطاقة تعريف 
 القاطن بالكريب قصد تصحيح خطأ يتمثل في توظيف المعموم عمى العقارات 04353680وطنية عدد 

. 1992المبنية لمحل تابع لو قام بكرائو لفائدة القباضة المالية بالكريب منذ سنة 
عمى اصالح مبمغ التوظيف ليقتصر عمى  النيابة الخصوصية أعضاءوبعد التداول والنقاش صادق السادة 

الطابق العموي الذي حافظ عمى الصبغة السكنية عكس الطابق االرضي المستغل من طرف القباضة 
ليصبح مبمغ االداء عمى العقارات المبنية  2016 غاية إلى 2007 بداية من سنة المالية بالكريب 

 . 1.583.120  عوضا عن368.000



 

والمعروض كذلك مطمب تقدم بو المواطن محمد بن اليادي المناعي القاطن بحي المسمخ الكريب صاحب 
 باعتباره وكيال عن ورثة عبد القادر بن حديد بمقتضى التوكيل 04407953بطاقة تعريف وطنية عدد 

أن موكميو يممكون العقار الكائن بشارع الحبيب حيث  , 20664 تحت عدد 24/08/2015المؤرخ في 
 )بورقيبة وقد تم تصنيفو من طرف البمدية كعقار سكني والحال ان العقار المشار إليو يمثل محالت تجارية 

,  لذلك يطمب من البمدية تصحيح ىذا الخطأ (مقيى وقاعة ألعاب 
وبعد التداول والنقاش صادق أعضاء النيابة الخصوصية باإلجماع عمى إلغاء توظيف المعموم عمى 

العقارات المبنية عمى ىذه العقارات وادراجيا في زمام المعموم عمى المؤسسات ذات الصبغة الصناعية او 
. 796.800التجارية او المينية وذلك شريطة خالص مبمغ االداء المستوجب والمثقل والبالغ قيمتو 

 
 :النظر في االستغالل المباشر لمحطة النقل بالكريب- 5

 الممك الخاص إلى من الممك الخاص لمدولة 1828 ممكية الرسم العقاري عدد إحالة       حيث تمت 
( لإلحالة الجراءات النيائية ابصدد وىو  )لمبمدية 

 صادق المجمس البمدي بالكريب  2000 اكتوبر 04      وحيث خالل جمستو االستثنائية المنعقدة بتاريخ 
متر 10600 والذي تبمغ مساحتو اآلليةعمى استغالل عقار كان تحت تصرف الشركة القومية لمزراعات 

 استغل من قبل 29/12/2001وتم عمى اثر ذلك تخصيص الموقع كفضاء لمحطة النقل بتاريخ , مربع 
  (شركة الخدمات الخاصة بقطاع النقل  )االتحاد الجيوي لمصناعة والتجارة 

 ,  شاغميو الفضاء مستغل دون وجو قانوني من قبل أصبحثم اثر الثورة 
 وبعض  بالكريب المجمس البمديأعضاء حضرىا 15/06/2017وعميو تم عقد جمسة عمل يوم الخميس 

نشطاء المجتمع المدني وممثمين عن مستغمي وسائل النقل واالتحاد المحمي لمصناعة والتجارة وتم التطرق 
دخال االنتظارمنيا تييئة قاعة وخاصة  العديد من النقاط إلى  تحسينات عمى المحطة خاصة تييئة وا 

عادةدورات مياه  برام تنظيم استغالل المحطة إلعادةثم التنسيق ,  إصالح سقف المحطة وا   عقود وا 
 النيابة الخصوصية أعضاءادق السادة ص األساسوعمى ىذا ,  ليا األمثلواتفاقيات لضمان االستغالل 

:  عمى النقاط التالية باإلجماع
.  تييئة والقيام باالصالحات الضرورية لممحطة ومنيا دورات المياهإعادة* 
.  عقود كراء في الغرض إبرام إلىدعوة مستغمي المحالت الكائنة بالمحطة * 
 . والحافالت األجرةاستخالص مباشر لممعاليم الخاصة بالوقوف في المحطة بالنسبة لسيارات * 
 
 
 



 

 
 
: النظر في مطالب مختمفة : مسائل مختمفة - 6
 
 02/06/2017 بتاريخ 4422المعروض عمى أنظار المجمس البمدي مكتوب السيد والي سميانة عدد  - أ

حول توفير قطعة ارض لبناء مقر دار االتحاد المحمي لمشغل بالكريب وذلك تبعا لممطمب الذي تقدم بو 
 ,السيد الكاتب العام لالتحاد الجيوي لمشغل 

وبعد التداول والنقاش وافق أعضاء النيابة الخصوصية باإلجماع عمى تمكين اتحاد الشغل من قطعة 
.  م م داخل محطة النقل البري 60ارض تمسح حوالي 

 
المعروض عمى أنظار المجمس البمدي مطمب تقدم بو السيد محمد بن عمي النفاتي صاحب بطاقة  - ة

 وىو شاب متحصل عمى شيادة اإلجازة التطبيقية في اليندسة 04598087تعريف وطنية عدد 
الميكانيكية يرغب في بعث مشروع تشخيص وتصميح عطب السيارات وقد قام بشراء اآللة المعدة 
لمغرض لكنو عجز عن إيجاد محل يمكنو من ممارسة نشاطو لذلك فيو يطمب من البمدية إمكانية 

 .تسويغو لمحل لالنتصاب 
وبعد التداول والنقاش وافق السادة أعضاء النيابة الخصوصية باإلجماع عمى تسويغو محل بمحطة 

خاصة وان , النقل البري وذلك في إطار تشجيع حاممي الشيادات عميا عمى إيجاد مواطن شغل 
معتمدية الكريب تفتقر إلى مثل ىذا النوع من المشاريع وكذلك إمكانية توفير مواطن شغل إضافية عن 

. طريق ىذا المشروع 
 

المعروض عمى أنظار المجمس البمدي مطمب تقدم بو السيد محسن العوجاني صاحب بطاقة تعريف  - د
 يرغب من خاللو الحصول عمى ترخيص في إقامة حفالت بالمنتزه العائمي 04522704وطنية عدد 

 , بالكريب 
وبعد التداول والنقاش وافق السادة أعضاء النيابة الخصوصية باإلجماع عمى الترخيص لمسيد محسن 

العوجاني في إقامة حفالت بالمنتزه العائمي مع ضرورة دفع معموم قار لفائدة البمدية يتمثل في 
. عن كل حفل  (خمسون دينارا  ) د    50.000 
 

المعروض عمى أنظار المجمس البمدي مطمب تقدمت بو جمعية صوت شباب الكريب ترغب من خاللو  - س
 ,في كراء المنطقة الخضراء قبالة المعتمدية لتييئتو كمنتزه يكون متنفس لمعائالت واالطفال 



 

باعتبار ان ىذا المكان معد كمنطقة فيو  تأجيل النظروبعد التداول والنقاش قرر أعضاء المجمس البمدي 
. خضراء وال يمكن تحويمو إلى منتزه عائمي 

 
المعروض عمى أنظار المجمس مطمب تقدم بو رئيس مركز الحرس الوطني بالكريب يرغب من خاللو  - ط

وبعد التداول والنقاش وافق أعضاء النيابة الخصوصية باإلجماع , إمكانية تمكين الوحدة بمكيف ىواء 
عمى تمكين مركز الحرس الوطني بالكريب ومركز شرطة المرور بالكريب بمكيف ىواء لكل مركز 

 .منيما 
 المعروض عمى أنظار المجمس البمدي مطمب تقدم بو المواطن الحسين بن محمد الشيحي  صاحب بطاقة تعريف  - ح

يرجو من خاللو إمكانية الترخيص لو في بناء كشك , القاطن بحي الصنوبر الكريب 02280592وطنية عدد 
خاصة وانو عاطل عن العمل ويعاني من إعاقة , الستغاللو في أي نشاط تجاري من شانو ان يفر لو العيش الكريم 

وبعد التداول والنقاش لم يوافق أعضاء المجمس البمدي عمى ىذا الطمب , ذىنية وظروفو االجتماعية صعبة لمغاية 
خاصة وانو ىناك عديد الطمبات عمى رخص األكشاك واغمبيم من ذوي الوضعيات االجتماعية الصعبة واالتفاق عمى 

 .إرجاء ىذا الموضوع الى حين انتخاب المجمس البمدي الجديد
المعروض عمى أنظار المجمس البمدي مطمب تقدم بو المواطن ابراىيم بن عمار الجبالي صاحب بطاقة تعريف وطنية  - ر

 القاطن بالكريب يذكر فيو فقير الحال ظروفو االجتماعية صعبة لمغاية يعيش حالة الفقر والحرمان 04360736عدد 
متزوج ورب لعائمة عاطل عن العمل يرغب في مساعدتو تتمثل في بعض مواد البناء حتى يتمكن اتمام اشغال بناء 

وبعد التداول والنقاش وافق اعضاء المجمس البمدي عمى اعانتو ببعض , محل سكناه الكائن بحي الصنوبر بالكريب 
 .مواد البناء بعد اجراء معاينة لمنزلو لتحديد كمية المواد 

المعروض عمى أنظار المجمس البمدي مطمب تقدمت بو المواطنة اليذبة الشتالي فقيرة الحال ظروفيا  - ص
االجتماعية قاسية لمغاية ليس ليا اي مورد رزق كانت تعمل عمى حساب الحضئر الظرفية وتم 

االستغناء عنيا نظرا لتجاوزىا السن القانونية ترغب في إمكانية إعانتيا بمبمغ مالي حتى تتمكن من 
 .تمبية ابسط حاجياتيا الضرورية وعائمتيا 

 نظرا لظروفيا 350.000وبعد التداول والنقاش قرر السادة أعضاء المجمس البمدي عمى إعانتيا بمبمغ مالي وقدره 
. االجتماعية الخاصة

المعروض عمى أنظار المجمس البمدي مطمب تقدم بو المواطن عمي العبيدي صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد  - ط
 يرغب من خاللو في كراء محل يوجد بجانب محل صناعة الحمويات بمحطة النقل البري بالكريب قصد 04599171

. وبعد التداول وافق السادة أعضاء المجمس البمدي تسويغو ىذا المحل ,بعث مشروع تجاري 
المعروض عمى أنظار المجمس البمدي مطمب تقدم بو المواطن ىيكل العبيدي صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد  - ع

 يرغب من خاللو في كراء محل يوجد بمحطة النقل البري بالكريب كان مستغال في بيع األكالت الخفيفة  04599267
. وبعد التداول وافق السادة أعضاء المجمس البمدي تسويغو ىذا المحل ,قصد بعث مشروع تجاري 

. ورفعت الجمسة في حدود الساعة الثامنة ليال 
 

 17/08/2017: اٌىغٌت فً

 رئيس النيابة الخصوصية

 

 العجمي جعوان



 

 

 


