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 المجلس البلدي بالكريب
2019 ٌَٕخ  االٌٚٝاٌلٚهح اٌؼبك٠خ   

07/04/2019إٌّؼملح ثزبه٠ـ  
عٍِّٟؾؼو عٍَخ   

 
 يتعمق بمجمة الجماعات المحمية  وبناءا 2018 ماي 09مؤرخ في 2018 لسنة 29عمال بمقتضيات القانون األساسي عدد 

08/03/2019 بتاريخ  450عمى االستدعاء الموجو إلى السادة أعضاء المجمس البمدي تحت عدد   
 عمى الساعة العاشرة صباحا 2019/ 07/04 يوم األحد 2019عقد المجمس البمدي بالكريب الدورة العادية األولى لسنة 

:بقصر البمدية بالكريب برئاسة السيد لطفي السميطي رئيس البمدية وبحضور السيدات والسادة   
, حمادي البوبكري,رؤوف البوبكري ,بدر الدين الدنداني , فاطمة الدريدي, راضية الرزقي , ,نيى سعد 

نادية البوبكري , رىام البوبكري, شكري الجوادي , الشريف السميطي ,محمد الفرشيشي ,مختار الميساوي 
.,الناصر الطالبي ورضا العرفاوي, ايمن الجوادي,بسمة الفرشيشي   

.سناء البوبكري:  وتغيبت عن الجمسة السيدة   
.كما حضر الجمسة جممة من مكونات المجتمع المدني ومواطني مدينة الكريب   

,وامسك السيد مكي الجبالي الكاتب العام لمبمدية كتابة الجمسة   

افتتح السيد لطفي السميطي رئيس   18 ػؼٛا ِٓ عٍّخ 17ٚؽ١ش رٛفو إٌظبة اٌمبٟٔٛٔ ٌٍغٍَخ ثؾؼٛه 
البمدية الجمسة رحب في مستيميا بالحاضرين مؤكدا عمى ضرورة تطبيق النظام الداخمي لممجمس البمدي مستعرضا مطمب 

وكذلك طمب الى السيد رئيس , من رئيس لجنة األشغال يتعمق بإدراج المسالة العقارية ورخص البناء في مداوالت المجمس
وكذلك اقتراح في الترفيع في الحائط , البمدية من أىالي وادي ناجية حول توضيح موقف المجمس البمدي من قضيتيم 

 . الفاصل بين السوق البمدي الجديد ومركز األمن الوطني حتى يتم الشروع في استغالل السوق

مضاء محضر : السيد محمد الفرشيشي  * أكد عمى ضرورة اإلجابة عمى االحترازات والتساؤالت السابقة والحسم فييا وا 
,  الجمسة السابق من كافة األعضاء وتمسك بمبررات التأجيل 

.. تساءل عن لجنة التدقيق معتبرا انو ليس لدييا الي صفة قانونية ال يحق ليا مسك األوراق المالية لمبمدية - 
أوضح بأنو قد تم تأجيل ىذه الجمسة مرتين لتوضيح بعض المسائل المالية المتعمقة باإلعانات :السيد شكري الجوادي * 

. ومصاريف االستقباالت , االجتماعية 
أوضح بان الجمسات السابقة تم تأجيميا لسؤال شفاىي تقدم بو السيدين محمد الفرشيشي وشكري : السيد رئيس البمدية 

وال يمكن ألعضاء المجمس البمدي ان يكونوا ىيئة رقابة وذكر في ذات , وقد قمت باإلجابة  عميو شفاىيا , الجوادي 

 الجمهورية التونسية

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة
 بلدية الكريب
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 من النظام الداخمي لممجمس البمدي الذين ينصان صراحة عمى انو يمكن لرئيس البمدية اعتبارا 22 و21السابق بالفصمين 
ألىمية األسئمة او طبيعتيا ان تؤجل اإلجابة عمييا عمى ان تتم في أخر الجمسة الالحقة مباشرة وتدرج مباشرة وجوبا ضمن 

ثم دعا السادة أعضاء المجمس . عمى ان ال تكون األسئمة متضمنة توجيو تيم لمغير وبصورة شخصية ,جدول  أعماليا 
. البمدي الى مواصمة الجمسة واالنطالق بالتصويت عمى النقاط المقترحة لإلدراج بجدول األعمال 

التصويت عمى النقطة األولى المتمثمة في مقترح رئيس لجنة األشغال إدراج تسوية وضعية المواطنين الذين اقتنوا أراضي *
. غير مقسمة 

 أصوات  08: بالموافقة - 
لم تحضى بالموافقة  =  أصوات 09: بالرفض  -
التصويت عمى النقطة الثانية المقترحة من طرف السيد رئيس البمدية المتعمقة بمطمب أىالي وادي ناجية دعم المجمس *

 :البمدي ليم في الدفع بضم الضيعة الدولية وادي ناجية الى مركب فالحي وكانت النتيجة 
 أصوات  07: بالموافقة - 
لم تحضى بالموافقة  =  أصوات 10: بالرفض  -
التصويت عمى النقطة الثالثة المقترحة من طرف السيد رئيس البمدية المتعمقة اقتراح الترفيع في الحائط الفاصل بين *

دخال  السوق البمدي الجديد ومركز األمن الوطني حتى تتمكن البمدية من الشروع في إزالة االنتصاب الفوضوي وا 
: المنتصبين إلى الفضاء الجديد الذي تم قراؤه 

 أصوات  08: بالموافقة - 
لم تحضى بالموافقة  =  أصوات 10: بالرفض  -

:و دعا السيد رئيس البمدية أعضاء المجمس البمدي التطرق الى النقاط المدرجة بجدول األعمال   
 

 :حمارٌر اٌٍجاْ (01

 حمرٌر ٌجٕت اٌشؤوْ اإلدارٌت- 

سداء الخدمات تالوة التقرير الخاص بمجنتو كالتالي  :   تولى السيد رؤوف البوبكري رئيس لجنة الشؤون اإلدارية وا   
 المتعمق بضبط أصناف الخطط 1989 نوفمبر 03        اعتمادا عمى قراري وزير الداخمية والتخطيط والمالية المؤرخ في 

والرتب الممكن إحداثيا بكل بمدية وتبعا لممنشور المذكور انو يتم ضبط قانون اإلطارات البمدية وتعديمو سنويا من طرف 
سداء الخدمات ولجنة الشؤون المالية والشؤون االقتصادية ومتابعة التصرف والمكتب البمدي  اإلدارة ولجنة الشؤون اإلدارية وا 

عادة ىيكمة  قبل ان يتم المصادقة عميو من طرف المجمس البمدي وبالرجوع الى اخر قرار في ضبط الخطط الوظيفية وا 
 برئاسة لجنة 2019 فيفري 16 لذلك تم عقد جمسة عمل بتاريخ 1993 جوان 22البمدية تبين انو لم يقع النظر في ذلك منذ 

سداء الخدمات وبحضور السادة  :الشؤون اإلدارية وا   
رئيس لجنة الشؤون المالية والشؤون االقتصادية ومتابعة التصرف-    
الكاتب العام لمبمدية-   
رئيس مصمحة الشؤون اإلدارية والمالية -   
المكمف بشؤون المجمس البمدي -  
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وقد تم التطرق الى تحديد الرتب المسموح بيا بإدارة البمدية تبعا لمعدل مداخيل العنوان األول لمميزانية العادية لمثالث 
:وتبين من خالل الرجوع الى المداخيل لمسنوات الثالث األخيرة والتي ىي كاألتي , السنوات األخيرة  المعيار األصمي   

  د1.292.850 :2016سنة 
  د1.831.500: 2017سنة 
  د2.171.000: 2018سنة 

: د وىو ما يعطينا الرتب المسموح بيا لبمدية الكريب وىي 1.765.116:فان المعدل يكون كاألتي   
 ر/ع الخطط اإلدارية الخطط الفنية
 01 متصرف رئيس ميندس رئيس
 02 متصرف مستشار ميندس اول

 03 متصرف ميندس فرعي
 04 ممحق ادارة ميندس اشغال
 05 كاتب تصرف ميندس مساعد
 06 مستكتب ادارة ميندس تقني
 07 راقن عون تقني

 08 حاجب -
 09 وكل الرتب اإلدارية األخرى الموازية وكل الرتب اإلدارية األخرى الموازية

 المتعمق بضبط الخطط الوظيفية الممكن إحداثيا 1989 ماي 30 المؤرخ في 1989 لسنة 572واستنادا إلى األمر عدد 
: فانو تم ضبط الخطط الوظيفية التالية 2000 اوت 24 المؤرخ في 2000 لسنة 912بالبمديات والمنقح والمتمم باألمر عدد   

 
كاتب عام *  
كاىية مدير *  
رئيس مصمحة *   
رئيس قسم الحالة المدنية *  

:ىذا وقد تم ضبط التنظيم الييكمي لالدارة وتحديد الميام كاالتي   
:الكاتب العام   (I 

يمثل الكاتب العام المحور األساسي بإدارة البمدية فيو يساعد رئيس البمدية عمى أداء ميامو ومعالجة الممفات باإلضافة إلى 
.التنظيم والتوزيع العادل ألعباء العمل   

.مراقبة أداء األعوان واألشراف عمييم ومساعدتيم الكتساب ميارات أفضل   
.الحرص عمى حسن سير مصالح البمدية واحترام االجراءات   

.تنفيذ قرارات وأعمال رئيس البمدية والتأكد من مشروعيتيا  
.السير عمى التصرف في أرشيف البمدية وحفظو  

.إبداء الرأي في المسائل المتعمقة بالتصرف البمدي-  
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.التنسيق مع كافة اليياكل الجيوية والوطنية بخصوص جميع المسائل والمواضيع ذات الصمة بالميام الرقابية والتفقد -  
:ويمحق بالكتابة العامة   

:شؤون المجمس وىياكل البمدية*  
التصرف في الوثائق واألرشيف -  
اإلعالمية والرقن والكتابة-  
الضبط المركزي-  
العالقة مع المواطن والتصرف في الشكاوى -  
مراقبة التراتيب والشرطة البمدية -  
:شؤون المجمس وىياكل البمدية  (1  

  -اعداد اجتماعات المجمس والمكتب البمدي    
تحرير محاضر الجمسات وحفظيا -  
.إتمام اجراءات المصادقة عمى مختمف مداوالت المجمس البمدي وفقا لمتشريع الجاري بو العمل -  
عداد جميع التقارير المتعمقة بيا - .األعمال التحضيرية الجتماعات كافة المجان بالبمدية وا   
.التعيد بصياغة كافة مقررات البمدية والسير عمى نشرىا -  
.التنسيق بين مختمف المصالح واألقسام البمدية بشان اعداد ممف تقييم اداء البمدية -  
:التصرف في الوثائق واالرشيف  (2  

.يتولى قسم االرشيف جمع وحفظ كل الوثائق االدارية التي تنتجيا كافة المصالح واالقسام البمدية   
.تدوين كافة الوثائق وترقيميا تبعا لمطرق القانونية والترتيبية المعمول بيا -   
جمع وحفظ المنشورات والصحف اليومية واالسبوعية والرائد الرسمي لمجميورية التونسية -   
المساىمة في حفظ جميع الممفات والوثائق وترحيميا الى مؤسسة االرشيف الوطني وذلك وفق القوانين والتراتيب القانونية - 

.الجاري بيا العمل   
:االعالمية والرقن والكتابة  (03  

 - دراسة ومتابعة مختمف المواضيع المتعمقة باالعالمية
.ضبط احتياجات البمدية في مجال التجييزات والتطبيقات اإلعالمية -   
جراءات السالمة اإلعالمية -  .تحديد مستمزمات وا   
.معالجة النصوص عمى الحاسوب -   
مراجعة واستكمال المراسالت اإلدارية والتقارير والكشوفات والمطبوعات وبقية الوثائق وفقا لمتعميمات والمالحظات الكتابية -

.والشفاىية   
.تحديد وتنظيم وأجيزة الخزن االليكتروني لموثائق والمعطيات -   
: الضبط المركزي  (04  

.يتولى مكتب الضبط المركزي تنظيم عممية قبول واحالة الوثائق والبريد االداري والتصرف فيو   
.جمع وتسجيل البريد الوارد من خارج البمدية ومن مختمف المصالح الداخمية مباشرة او عن طريق البريد او غيره -   
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(الطابع االداري  )وضع خواتيم االدارة عمى البريد الصادر والوارد -   
.التصرف في البريد وفرزه وتوزيعو حسب طريقة االحالة او التوجيو المعتمدة -   
تصنيف البريد االداري وحفظو -   
.حفظ البريد االداري الوارد والصادر بشكل يسمح بمعرفة صيروريتو وتدرجو -   
:العالقات مع المواطن والتصرف في الشكاوى  (05  
يكمف بمعالجة مطالب وشكاوى المواطنين -   
.توجيو المواطنين داخل االدارة ونحو المصالح الخارجية -   
.القيام بدور الوساطة -   
.تقدير طمب المواطن او شكواه بالرجوع الى التشاريع والتراتيب الجاري بيا العمل في الغرض -   
.التحاور مع المواطنين لفيم فحوى مطالبيم بصورة أدق وأعمق-   
مسك الدفتر الخاص لتسجيل مطالب وشكاوى المواطنين التفاوض مع مصالح البمدية بيدف الحصول عمى االجابات - 

.والحمول المالئمة   
: مراقبة التراتيب والشرطة البمدية  (6  

.تتولى السير عمى تطبيق القوانين والتراتيب البمدية في ميادين ومراقبة البناء والمحافظة عمى الصحة العامة   
.مراقبة تطبيق التراتيب في مجال الطرقات والسالمة والنظافة بالتنسيق المصالح الفنية واليئة -   
البت ومعاينة المخالفات ورفعيا المتعمقة بمجاالت البناء والطرقات والسالمة والصحة العامة والضوضاء والضجيج - 

.وتوجيو االعالمات واالستدعاءات   
.استقبال المواطنين واعالميم وتوضيح االجراءات والقرارات -   
.تحرير التنابيو والمحاضر ومشاريع القرارات -   
العقل ,الحجز , اإليداع بالمستودع ,اليدم,إيقاف أشغال البناء  )التنسيق مع المصالح  االمنية بخصوص تنفيذ القرارات - 
)... 
المساىمة في دراسة عرائض المواطنين -  

:قسم الحالة المدنية  (II 
:يكمف قسم الحالة المدنية   

بتسجيل الوالدات والوفيات وعقود الزواج ومختمف العقود االخرى الخاصة بالحالة المدنية -   
تحيين دفاتر الحالة المدنية -   
.مسك وتصنيف وحفظ دفاتر الحالة المدنية , تنظيم أرشيف الحالة المدنية -  
اإلعداد الشيري لإلحصائيات المتعمقة  بالحالة المدنية وعرضيا عمى إمضاء رئيس البمدية إلحالتيا عمى ىياكل المراقبة - 

 االدارية المعنية بتسميم الشيادات وعقود الزواج 
.القيام بعمميات االشياد بمطابقة النسخ الصوليا وعمميات التعريف باالمضاء -   
ارشاد المواطنين  طالبي الخدمات في مجال الحالة المدنية -  
.التنسيق والتاطير واإلشراف عمى األعوان المكمفين بتقديم الخدمات في مجال الحالة المدنية عمى مستوى البمدية -  
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:االدارة الفرعية لمشؤون االدارية والمالية  (III 
يرأس ىذه االدارة كاىية مدير ويقوم تحت اشراف رئيس البمدية بمساعدة الكاتب العام عمى انجاز مختمف االعمال المناطة 

.بعيدتو بمصمحتي الشؤون االدارية والشؤون المالية   
:مصمحة الشؤون االدارية *  

 يترأسيا رئيس مصمحة وتمحق بو مباشرة
:قسم الموارد البشرية والتكوين *  

 المساىمة في تحديد ووضع سياسة وخطة التصرف في الموارد البشرية لمبمدية 
مراقبة التصرف االداري والقانوني لالعوان -  
.تحميل الحاجيات وتحديد خصائص ومالمح الوظائف ومراكز العمل المستوجبة والشاغرة -  
.الحرص عمى احترام المشاريع والقواعد المتعمقة بمجال الوظيفة العمومية والشغل -  
.اعداد وصياغة التقرير السنوي حول التصرف في الموارد البشرية -   
.اعداد المخطط السنوي لمتكوين الخاص بالبمدية اليادف الى تطوير قدرات وكفاءات االعوان -  
.متابعة وتقييم مخطط التنمية وتطوير القدرات والكفاءات -  
.الحرص عمى احترام توازن وتوزيع مشموالت واعباء العمل بين مختمف الوحدات االعوان -   
: قسم الشؤون القانونية والنزاعات وامالك البمدية *  
التصرف في النزاعات القانونية المرتبطة بمختمف مصالح البمدية -  
.ابداء الراي وتقديم المشورة القانونية لالطار المنتخب ومختمف مصالح البمدية حول االشكاليات واالنعكاسات القانونية -   
معالجة العمميات العقارية المنجزة من قبل البمدية -  
.القيام بدور او ميمة المستشار والمساعدة في تحرير العقود -  
اعداد الممفات ذات االنعكاس القانوني -   
.تمثيل او مساعدة اليياكل البمدية في معالجة ممفات النزاعات -   
:مصمحة الشؤون المالية *   

 يترأسيا رئيس مصمحة وتمحق بو مباشرة
:قسم المالية والصفقات *  

يتولى قسم المالية والصفقات بمساعدة الكاتب العام عمى إعداد الميزانية وجمع الوثائق المتعمقة بيا وتتبع انجاز الصفقات 
صدار األذون بالتزود واألذون بالدفع المتعمقة بالنفقات وباألجور ومرتبات األعوان وبسير  والتعيد بالمصاريف وتنفيذىا وا 

.وكاالت المقابيض والدفوعات ومسك سجالت الحسابات   
:قسم المعاليم واالستخالصات والتراخيص االقتصادية واألسواق البمدية *  

يقوم ىذا القسم بإجراء وتنظيم عمميات اإلحصاء واستنباط الوسائل الكفيمة بتطويرىا الى جانب ضبط حاالت الطرح ومراجعة 
التقديرات في ميدان المعموم عمى العقارات المبنية واألراضي البيضاء باإلضافة الى متابعة سير االستخالصات بالتنسيق مع 
قابض المالية بصفتو محتسب البمدية كما تقوم بإعداد جداول تحصيل األداء البمدي وتثقيميا لدى محتسب البمدية المختص 
ومتابعة الشركات والمؤسسات التي يشمميا قانون األداء عمى المحالت المستعممة لنشاط الصناعي او التجاري او الميني 
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كما يسير عمى رعاية وصيانة جميع األمالك البمدية حيث يكمف , وباقي المعاليم األخرى سوى المباشرة او غير المباشرة 
باعداد انجاز مختمف البتات البمدية باإلضافة إلى المساعدة عمى انجاز مختمف الدراسات وضبط البرامج والتصورات 
سناد تراخيص األشغال الوقتي لمطريق العام وباقي  المستقبمية في المجال االقتصادي بالمنطقة عبر تنظيم األسواق وا 

التراخيص االخرى ذات العالقة بيذا المجال كما تكمف بانجاز االبحاث بشان بعض الممفات المتعمقة بفتح النقاط التجارية 
.والصناعية وابداء الراي فييا واقتراح المشاريع االقتصادية التي من شانيا تنمية موارد الميزانية   

: االدارة الفرعية لمشؤون الفنية   (VI 
يتولى ىذه االدارة كاىية مدير وتقوم تحت اشراف السيد رئيس البمدية بمساعدة الكاتب العام االشراف عمى مصمحتي 

.االشغال والطرقات والتنوير وقسم التييئة والتراخيص العمرانية   
مصمحة األشغال والطرقات والتنوير*  

 يترأسيا رئيس مصمحة وتمحق بو مباشرة
قسم التييئة والتراخيص العمرانية*   
.يعنى ىذا القسم بإعداد ومتابعة مثال التييئة العمرانية لممنطقة البمدية -   
عداد أمثمة التييئة خاصة منيا المخطط البمدي لممرور والمخطط البمدي لممناطق الخضراء -  دراسة وا   
دراسة ممفات تييئة المساحات الخضراء -  
دراسة مشاريع التييئة التي يقترحيا المجمس البمدي بالمنطقة -   
دراسة ممفات التقاسيم ورخص البناء والتحويرات وابداء الراي في عرضيا عمى االدارات والمجان المختصة -   
تسميم الرخص لطالبييا حسب التراتيب الجاري بيا العمل -   
اعداد الدراسات وانجاز االشغال الجديدة التي تقررىا البمدية -   
:قسم االشغال والطرقات والتنوير *  
يعتني القسم باعداد الدراسات وانجاز االشغال الجديدة التي تقررىا البمدية -   
صيانة الطرقات واصالحيا وتعيدىا -   
االعتناء بشبكة التنوير العمومي وصيانة مختمف منشات البمدية -  
.تركيز عالمات المرور وعالمات االرشاد بالمدينة وتعيدىا وتثبيت عالمات تسمية االنيج وترقيم المنازل -   
اسناد الرخص لممؤسسات والشركات المتدخمة بالمنطقة البمدية -  
اقتراح االجراءات والوسائل الكفيمة بتحسين انتاجية العمل البمدي -   
االشراف عمى كافة األعمال المتعمقة بالمغازة بين اعداد طمبات الشراء وتدوينيا بدفتر المعد لذلك وحفظيا وتمكين -

 المصالح المختمفة من احتياجاتيا والتاثير عمى وصوالت االستالم والتسميم 
صالحيا ومراقبة سير عمميا -  .رعاية جميع التجييزات والمعدات وتنظيم جداول لتشغيميا وصيانتيا وا   
:مصمحة النظافة والعناية بالبيئة *  

 يترأسيا رئيس مصمحة وتمحق بو مباشرة
:قسم التنظيف والتطيير *  
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يسير ىذا القسم عمى نظافة المدينة وشوارعيا وطرقاتيا وحدائقيا وما يقتضيو ذلك من رفع الفضالت المنزلية وتنظيف -
 الشوارع واالنيج واالرصة 

رفع االتربة وفواضل البناء وفواضل المصانع طبق القوانين الجاري بيا العمل -   
مقاومة الحشرات وتعيد المصبات وحمايتيا بالتعاون مع المصالح المختصة -   
تنظيف وصيانة وتعيد المناطق الخضراء والحدائق العمومية بالمناطق البمدية -  
تطبيق القوانين والتراتيب المتعمقة بحفظ الصحة  والنصوص المتعمق بحماية المحيط والبيئة وتنظم الحمالت ليذا الغرض -  
.صيانة وتنظيف شبكة تصريف مياه األمطار والقنوات المفتوحة-  
:قسم المناطق الخضراء والبيئة *  

يعنى ىذا القسم بانجاز وصيانة المناطق الخضراء والحدائق العمومية وتسعى إلى تحقيق كل ما ىو مبرمج ومضبوط صمب 
مثال التييئة من أجنة وساحات ومناطق خضراء واألسواق وعمى انجاز واستغالل المنبت البمدي ومتابعة البرامج الوطنية 

.والجيوية في ميدان التشجير وبعث المناطق الخضراء   
 :حٕمٍخ لرار ظبط ِجّىع األػىاْ- 02

المعروض على أنظار المجلس البلدي تنقٌح قرار ضبط مجموع األعوان وذلك فً إطار فتح باب الشغورات لترقٌة أعوان 
 :وعملة البلدٌة حسب بٌانات الجدول التالً 

: اٌسٍه اإلداري اٌّشخرن -1
 اٌّالدظاث اٌخطط اٌشاغرة اٌخطط اٌّشغىٌت اٌّصادق ػٍٍها اٌخطط

  01 - 01 ِزظوف هئ١ٌ

  02 01 03 ِزظوف َِزشبه

  04 02 06 ِزظوف

  03 04 07 ٍِؾك ئكاهح

  05 04 09 وبرت رظوف

  1 - 1 وبرت هالٓ

  3 4 7 َِزىزت اكاهح

  1 - 1 هالٓ

  - - - هالٓ َِبػل

  1 2 3 ػْٛ اٍزمجبي

:اٌسٍه اٌّشخرن  ٌّهٕذسً اإلداراث اٌؼّىٍِت -02  
 اٌّالدظاث اٌخطط اٌشاغرة اٌخطط اٌّشغىٌت اٌّصادق ػٍٍها اٌخطط

  01 - 01 ِٕٙلً هئ١ٌ

  02 - 02 ِٕٙلً أٚي

  - 1 1 ِٕٙلً أشغبي

: اٌسٍه اٌخمًٕ اٌّشخرن  ٌإلداراث اٌؼّىٍِت  -3

 :اٌسٍه اٌّشخرن ٌّذًٍٍ وحمًٕ االػالٍِت  -4

 اٌّالدظاث اٌخطط اٌشاغرة اٌخطط اٌّشغىٌت اٌّصادق ػٍٍها اٌخطط

  1 - 1 رمٕٟ هئ١ٌ

  1 - 2 رمٕٟ أٚي

  - 1 1 رمٕٟ 

  1 - 1 َِبػل رمٕٟ

  1 - 1 رمٕٟ ػْٛ
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 اٌّالدظاث اٌخطط اٌشاغرة اٌخطط اٌّشغىٌت اٌّصادق ػٍٍها اٌخطط

  01 - 01 ِذًٍ أوي

  01 - 01 ِؾًٍ

  01 - 01 ٚاػغ ثواِظ

  01 - 1 رمٕٟ ِقجو ئػال١ِخ 

  01 - 01 ١ِىبٔٛغوافٟ

 :سٍه ِٕشطً حطبٍك رٌاض األطفاي  -5

 اٌّالدظاث اٌخطط اٌشاغرة اٌخطط اٌّشغىٌت اٌّصادق ػٍٍها اٌخطط

  00 01 01 ِٕشؾ رطج١ك ه٠بع األؽفبي

: سٍه ِٕشطً رٌاض األطفاي  -6

 اٌّالدظاث اٌخطط اٌشاغرة اٌخطط اٌّشغىٌت اٌّصادق ػٍٍها اٌخطط

  01 00 01 ِٕشؾ ه٠بع األؽفبي

: سٍه اٌؼٍّـــت -7

 اٌّالدظاث اٌشاغرة اٌّشغىٌت اٌّصادق ػٍٍها اٌصٕف اٌىدذة

 

1 

  03 - 03 األٚي

    03 - 03 اٌضبٟٔ

  10 10 20 اٌضبٌش

 

2 

  06 06 12 اٌواثغ

    10 06 18 اٌقبٌِ

  08 07 15 اٌَبكً

    06 04 10 اٌَبثغ

 

3 

  01 03 04 اٌضبِٓ

  02 - 02 اٌزبٍغ 

:االقتراحات   
:التكوين   

التعاقد مع مكتب تكوين ورسكمة وضبط برنامج تكويني لكافة األعوان العاممين بمقر البمدية وأعضاء المجمس البمدي مع 
. دينار 500العمم ان يوم تكويني يقدر بحوالي   

:االنتدابات   
 والمتعمق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية النتداب معماريين أول 01/11/2018تبعا لمقرار الحكومي المؤرخ في  (1

سداء الخدمات تقترح عمى المجمس  وميندسين أول بالسمك المشترك لميندسي اإلدارات العمومية فان لجنة الشؤون اإلدارية وا 
.البمدي النظر في إمكانية انتداب ميندس معماري أول أو ميندس أول بالسمك المشترك لميندسي الرادارات العمومية   

سداء الخدمات يقترح عمى لجنة المالية والشؤون 2020في إطار إعداد ميزانية سنة (2  فان لجنة الشؤون اإلدارية وا 
:االقتصادية وفي حدود ما تخولو الميزانية المقترحة األخذ بعين االعتبار الى إمكانية انتداب   

01:تقني سامي في اليندسة المعمارية *   
01: عون تقني في التييئة الترابية *  
02:مستكتب ادارة *  
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01: عامل مختص في البناء *  
01:عامل مختص في البستنة *   
01: عامل مختص في ميكانيك السيارات *   

:مختمفات   
.تمكين أعوان االستقبال من زي ميني موحد -   
:تدخالت أعضاء المجمس البمدي *  
:السيد رضا العرفاوي -  
.تساءل عن االنعكاس المالي ليذه االنتدابات -  
.تساءل عن وجود دراسة لمترقيات من عدمو -   
.انتداب ميندس معماري بالبمدية ضرورة قصوى لكن ضرورة مراعاة اإلمكانيات المالية لمبمدية -  
. في صنف العممة بقرار ضبط مجموع األعوان 10لم يتم إدراج الصنف : السيد بدر الدين الدنداني *  
.ضرورة إعداد قانون إطار مدروس وثابت قبل الحديث عن االنتدابات : السيد الناصر الطالبي*   
.قرار ضبط مجموع األعوان يجب ان يتم تدارسو ضمن المكتب البمدي ويدرج في موضوع قار : السيد محمد الفرشيشي *  
قانون اإلطار مطروح لممصادقة بعد ان تمت مراجعتو حسب القوانين واألوامر المنظمة لذلك : السيد رؤوف البوبكري * 

.وكذلك الشأن بالنسبة لمتنظيم الييكمي   
نما ىي لفتح خطط وأفاق لمبمدية : السيد الكاتب العام لمبمدية * مع اإلشارة ان رئيس , بالنسبة لالنتدابات ليست عاجمة وا 

البمدية أصبح يتولى  االنتدابات والترقية والترسيم واإلدماج في مختمف الرتب واألصناف والتعيين بمختمف المصالح واليياكل 
 2019 مارس 22 بتاريخ 291الراجعة بالنظر لمبمدية المعنية  وذلك بمقتضى األمر الحكومي عدد 

سداء الخدمات *  :التصويت عمى تنقيح التنظيم الييكمي لمبمدية كما تم اقتراحو من طرف لجنة الشؤون اإلدارية وا   
 أصوات  13: بالموافقة   - 
 أصوات  01: بالرفض   - 
  أصوات  03: محتفظ       -

سداء الخدمات وعميو تمت المصادقة عمى  تنقيح التنظيم الييكمي لمبمدية كما تم اقتراحو من طرف لجنة الشؤون اإلدارية وا 
.بأغمبية الحاضرين   

سداء الخدمات *  :التصويت عمى تنقيح قرار ضبط مجموع األعوان  كما تم اقتراحو من طرف لجنة الشؤون اإلدارية وا   
 أصوات  10: بالموافقة   - 
 أصوات  00: بالرفض   - 
  أصوات  07: محتفظين    -

سداء الخدمات وعميو تمت المصادقة عمى  قرار ضبط مجموع األعوان كما تم اقتراحو من طرف لجنة الشؤون اإلدارية وا 
.بأغمبية الحاضرين   

سداء *  التصويت عمى برنامج تكوين اإلطار البمدي واإلطار المنتخب  كما تم اقتراحو من طرف لجنة الشؤون اإلدارية وا 
:الخدمات   
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 أصوات  17: بالموافقة   - 
 أصوات  00: بالرفض   - 
  أصوات  00: محتفظين    -

سداء الخدمات باإلجماعوعميو تمت المصادقة عمى  .برنامج التكوين  كما تم اقتراحو من طرف لجنة الشؤون اإلدارية وا   
 

:2019 اٌخرفٍغ فً ٍِسأٍت اٌبٍذٌت وحىزٌغ اٌّباٌغ اٌّماِت ِٓ اٌّاي االدخٍاطً ٌسٕت (02    

  بناءا عمى اقتراح لجنة الشؤون المالية والشؤون االقتصادية ومتابعة التصرف وبعد مناقشة ىذا الموضوع ضمن المكتب البمدي 
موضوع توزيع المبالغ المقامة من المال االحتياطي المجمس البمدي المعروض عمى أنظار  , 24/02/2019المنعقد بتاريخ 

. والثاني األول بعنوانييا 2018 عمميات تنفيذ ميزانية سنة أفرزتيا وذلك بناءا عمى النتائج التي 2019لسنة   
 بحيث تتم مقاربة المبالغ المحتسبة والتثبت من صحتيا من خالل الوثائق اإلنفاقوقد وقع تحديد ىذه المبالغ عند انتياء عمميات 

وتبعا لذلك فقد تم , والمصالح المالية لمبمديةالشيادة المقدمة من طرفو حسب الممسوكة من طرف قابض المالية محتسب البمدية 
: عمى النحو التالي 2019تحديد مبمغ المال االحتياطي لسنة   

 42.838.519 ( 20%   : )  2017اٌّلفو ِٓ اٌّبي االؽز١بؽٟ ٌَٕخ        * 
445.666.371 ( 80% : )  2018فٛاػً اٌؼٕٛاْ األٚي ٌَٕخ     *   

488.504.890:                             اٌغٍّخ   

   472.583.899 :3ٚ4اٌغيء  : 2018فٛاػً اٌؼٕٛاْ اٌضبٟٔ ٌَٕخ * 

47.216.600:                                             اٌغيء اٌقبٌِ   

519.800.499:                                            اٌغٍّخ    

1.008.305.389:                                            اٌجٍّت اٌؼاِت   

 فالمقترح توزيع 2019ميزانية البمدية لسنة  إعداد بمناسبة من ىذا المال االحتياطي 435.314.908 مبمغ  تم توزيعحيثو
 والمقدرة ب 2018 إضافة الى الدعم المالي بعنوان منحة التوازن لسنة 53.189.982المبمغ المتبقي والمقدر ب 

: كالتالي 100.000.000  
:العنوان األول   

نفقات التأجير بعنوان الزيادات المقررة في األجور  : 80.000.000*   
استيالك الكيرباء والغاز  : 10.000.000*   
مخصصة  لتييئة قاعة االجتماعات بالبمدية  :33.000.000*   
منح  لفائدة الجمعيات األخرى  : 20.000.000*  

: العنوان الثاني   
القتناء تجييزات إعالمية  : 10.189.982*   
فيعاد توزيعيا وجوبا في نفس الفصول  05, 04 , 03األجزاء نوان الثاني ع من فواضل الالمتأتي في ما يتعمق بالقسط أما

: ىذا التوزيعر الجداول المصاحبة لتفسيوتأتي, المرسمة بيا خالل السنة الفارطة   
:اٌّـــــٛاهك   

:اٌؼٕىاْ االوي  
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:اٌجسء اٌثاٌث  
االػخّاداث  اٌخٕمٍخ االعتمادات النهائية

 اٌّرخص فٍها
فمرة   اٌّىاردبيان  

 فرػٍت
 الفصل الفقرة

 بالزيادة بالنقص
 70.01 01 001 ٔمً فىاظً 391.116.208 80.603 - 391.196.811

 70.01 04 001 ٔمً فىاظً - 13.057.840 - 13.057.840

 80.01 01 - ٔمً فىاظً 16.207.280 33.063.709  49.270.989

اٌّباٌغ اٌّماِت ِٓ اٌفىاظً غٍر  392.476.389 10.189.982 - 402.666.371

  ٌٍسٕت األخٍرة1اٌّسخؼٍّت ِٓ ع
- 02 80.01 

اٌفىائط غٍر اٌّسخؼٍّت ِٓ  42.838.519 - - 42.838.519

 ٌٍسٕت اٌسابمت ٌٍسٕت 1ع

 األخٍرة

- 03 80.01 

 اٌّجّىع  842.638.396 56.392.134 - 899.030.530

 جٍّت اٌجسء اٌثاٌث 1.162.638.396 56.392.134 - 1.291.030.530

:اٌجسء اٌرابغ   
االعتمادات 

 النهائية
االػخّاداث  اٌخٕمٍخ

 اٌّرخص فٍها
فمرة   اٌّىاردبيان  

 فرػٍت
 الفصل الفقرة

 بالزيادة بالنقص
 90.01 01 - ٔمً فىاظً - 19.058.259 - 19.058.259

 جٍّت اٌجسء اٌرابغ 780.000.000 19.058.259 - 799.058.259

:اٌغيء اٌقبٌِ   

 
االػخّاداث  اٌخٕمٍخ االعتمادات النهائية 

 اٌّرخص فٍها
 الباب اٌفصً الفقرة  اٌّىاردبيان

 بالزيادة بالنقص
اٌَبكً  200 - ٔمً فٛاػً 34.229.257  1.652.797 32.576.460

 ٚاٌؼشوْٚ

 اٌّجّىع 34.229.257  1.652.797 32.576.460

 جٍّت اٌجسء اٌخاِس 48.869.397  1.652.797 47.216.600

 جٍّت ِىارد اٌؼٕىاْ اٌثأً 1.991.507.793 75.450.393 1.652.797 2.056.305.389

 اٌّجّىع اٌؼاَ ٌّىارد اٌٍّسأٍت 4.238.507.793 218.450.393 1.652.797 4.455.305.389

:إٌفمـــــبد  
:اٌؼٕٛاْ االٚي  

 
 

االعتمادات المرخص  التنقيح االعتمادات النهائية
 فيها بالميزانية

 الفصل الفقرة بيان الموارد
 بالزيادة بالنقص

 60.01 02 المناب بعنوان منحة التوازن - 100.000.000 - 100.000.000
موارد منقولة من فواضل الع  - 43.000.000 - 43.000.000

 األول
- 60.02 

 المجموع - 143.000.000 - 143.000.000

  :األولالمجموع العام لموارد العنوان  2.247.000.000 143.000.000 - 2.390.000.000
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االػخّاداث  اٌخٕمٍخ االعتمادات النهائية

 اٌّرخص فٍها
فمرة  بيان النفقات 

 فرػٍت
 الفصل الفقرة

 بالزيادة بالنقص

 01.100 01 001 ِٕؾخ اٌز١١َو 30.600.000 5.500.000 - 36.100.000

األعو األٍبٍٟ  242.435.000 20.000.000 - 262.435.000

 ٚاٌزلهط

- 01 01.101 

 01.101 02 002 ِٕؾخ اٌزظوف ٚاٌزٕف١ن 199.302.000 25.500.000  224.802.000

اٌَّبّ٘خ فٟ أٔظّخ  36.939.517 14.500.000 - 51.439.517

 اٌؾ١طخ االعزّبػ١خ
002 14 01.101 

اٍزٙالن اٌىٙوثبء  200.000.000 10.000.000  210.000.000

 ٚاٌغبى

-  03 02.201 

الزٕبء أصبس ٌٍّظبٌؼ  10.000.000 33.000.000  43.000.000

 اإلكاه٠خ

- 05 02.201 

ِٕؾخ رى١ٍ١ّخ ظوف١خ ٌفبئلح  - 14.500.000 - 14.500.000

أػٛاْ اٌلٌٚخ ٚاٌغّبػبد 

اٌّؾ١ٍخ ٚاٌّإٍَبد 

اٌؼ١ِّٛخ ماد اٌظجغخ 

 اإلكاه٠خ

- 15 03.300 

 03.305 99 - رلفالد أفوٜ 1.000.000 20.000.000  21.000.000

:اٌّجّىع  720.276.517 143.000.000  863.276.517  

:اٌّجّىع اٌؼاَ ٌٕفماث اٌؼٕىاْ األوي  1.795.375.000 143.000.000  1.938.375.000  

:اٌؼٕٛاْ اٌضبٟٔ  

:اٌغيء اٌضبٌش  

 

االػخّاداث  اٌخٕمٍخ االعتمادات النهائية

 اٌّرخص فٍها
فمرة  بيان النفقات

 فرػٍت
 الفصل الفقرة

 بالزيادة بالنقص
 06.600 20 - كهاٍبد أفوٜ 130.763.183 9.614.962 - 140.378.145

 06.603 01 - لظو اٌجٍل٠خ 100.000.000 149.044  100.149.044

ثواِظ ٚرغ١ٙياد اػال١ِخ  - 10.189.982  10.189.982

 ِقزٍفخ
- 20 06.605 

الزٕبء ِؼلاد إٌظبفخ  - 83.877  83.877

 ٚاٌطولبد
- 01 06.606 

 06.608 - - الزٕبء ٍٚبئً إٌمً 80.000.000 1.341.892  81.341.892

 06.613 02 - رؼج١ل اٌطولبد - 7.011.206  7.011.206

 06.613 03 - أشغبي اٌظ١بٔخ ٚاٌزؼٙل 517.185.305 28.744.319  545.929.624

ئؽلاس ٚر١ٙئخ اٌّظجبد  - 17.745.500  17.745.500

اٌّوالجخ ِٚواوي 

 اٌزؾ٠ًٛ

- 04 06.614 

ػ١ٍّبد اٌز١ٙئخ  - 80.603  80.603

 ٚاٌزٙن٠ت االفوٜ 

- 06 06.614 

ر١ٙئخ اٌَّبؽبد  - 107.840  107.840

 اٌقؼواء
- 04 06.615 

 06.617 04 - ثٕبء ٚر١ٙئخ اٌَّبٌـ - 380.520  380.520

 اٌّجّىع 827.948.488 75.449.745  90.339.233

:جٍّت اٌجسء اٌثاٌث 2.308.948.488 75.449.745  2.384.398.233  

:اٌغيء اٌواثغ  
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االػخّاداث  اٌخٕمٍخ االعتمادات النهائية

 اٌّرخص فٍها
فمرة  بيان النفقات 

 فرػٍت
 الفصل الفقرة

 بالزيادة بالنقص
 10.950 01 - رَل٠ل اطً ك٠ٓ اٌظٕلٚق 85.314.908 648  85.315.556

:جٍّت اٌجسء اٌرابغ  85.314.908 648  85.315.556  

:اٌغيء اٌقبٌِ  

االػخّاداث  اٌخٕمٍخ االعتمادات النهائية

 اٌّرخص فٍها
 الباب اٌفصً الفقرة  إٌفماثبيان

 بالزيادة بالنقص
ثٕبء ٚر١ٙئخ ا١ٌٙبوً  34.229.257  1.652.797 32.576.460

 اٌو٠بػ١خ
اٌَبكً  06737 -

 ٚاٌؼشوْٚ

 جٍّت اٌجسء اٌخاِس 48.869.397  1.652.797 47.216.600

 جٍّت ٔفماث اٌؼٕىاْ اٌثأً 2.443.132.793 75.450.393 1.652.797 2.516.930.389

 اٌّجّىع اٌؼاَ ٌٕفماث اٌٍّسأٍت 4.238.507.793 218.450.393 1.652.797 4.455.305.389

:  تدخالت أعضاء المجمس البمدي 
 د  20.000طمب توضيح حول االعتمادات المدرجة بالفصل المتعمق بالجمعيات األخرى وقدرىا :السيد شكري الجوادي * 
.  ىذه االعتمادات مخصصة لمجمعيات األخرى غير الرياضية :السيد بدر الدين الدنداني * 
.  ىذه االعتمادات مخصصة لمجمعيات التي تتقدم بمطمب في التمويل العمومي :السيدة نهى سعد * 
 الخاص بنفقات التصرف غير الموزعة 04.401 اقترح ترحيل ىذه االعتمادات الى الفصل :السيد محمد الفرشيشي *

. وكل جمعية تتقدم بطمب لمتمويل العمومي يمر وجوبا عبر مصادقة المجمس البمدي 
 ىناك لجنة تسمى لجنة التمويل العمومي موكل الييا ىذه الميمة وتتحمل مسؤوليتيا كاممة في :السيد رئيس البمدية * 

. وعمميا ال يمكن ان تنتظر طمبات تمويل الجمعيات الى حين انعقاد جمسات المجمس البمدي , إسناد ىذه التمويالت 
   وعميه تم عرض مقترح السيد محمد الفرشيشي والمتمثل في ان كل تمويل لجمعية غير رياضية يمر وجوبا عبر 

 . صوتا 17 أصوات بالموافقة من جممة 10عدد : المجمس البمدي فكانت النتائج كالتالي 
كما تم عرض مقترح السيد رئيس البمدية والمتمثل في ان كل تمويل عمومي يعرض فقط عمى لجنة التمويل العمومي 

.  صوتا 17 أصوات بالموافقة من جممة 05عدد : وكانت النتائج كالتالي 
وبذلك ينقح مقترح لجنة ,  الخاص بنفقات التصرف غير الموزعة04.401 د بالفصل 20.000وعميه يدرج مبمغ 

: الشؤون المالية تبعا لمجداول التالية 
:اٌّـــــٛاهك   

:اٌؼٕىاْ االوي  

:اٌؼٕىاْ اٌثأً   

:اٌجسء اٌثاٌث  

االعتمادات المرخص  التنقيح االعتمادات النهائية
 فيها بالميزانية

 الفصل الفقرة بيان الموارد
 بالزيادة بالنقص

 60.01 02 المناب بعنوان منحة التوازن - 100.000.000 - 100.000.000
األولموارد منقولة من فواضل الع  - 43.000.000 - 43.000.000  - 60.02 

 المجموع - 143.000.000 - 143.000.000

  :األولالمجموع العام لموارد العنوان  2.247.000.000 143.000.000 - 2.390.000.000
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االػخّاداث  اٌخٕمٍخ االعتمادات النهائية

 اٌّرخص فٍها
فمرة   اٌّىاردبيان  

 فرػٍت
 الفصل الفقرة

 بالزيادة بالنقص
 70.01 01 001 ٔمً فىاظً 391.116.208 80.603 - 391.196.811

 70.01 04 001 ٔمً فىاظً - 13.057.840 - 13.057.840

 80.01 01 - ٔمً فىاظً 16.207.280 33.063.709  49.270.989

اٌّباٌغ اٌّماِت ِٓ اٌفىاظً غٍر  392.476.389 10.189.982 - 402.666.371

  ٌٍسٕت األخٍرة1اٌّسخؼٍّت ِٓ ع
- 02 80.01 

 1اٌفىائط غٍر اٌّسخؼٍّت ِٓ ع 42.838.519 - - 42.838.519
 ٌٍسٕت اٌسابمت ٌٍسٕت األخٍرة

- 03 80.01 

 اٌّجّىع  842.638.396 56.392.134 - 899.030.530

 جٍّت اٌجسء اٌثاٌث 1.162.638.396 56.392.134 - 1.291.030.530

:اٌجسء اٌرابغ   
االعتمادات 

 النهائية
االػخّاداث  اٌخٕمٍخ

 اٌّرخص فٍها
فمرة   اٌّىاردبيان  

 فرػٍت
 الفصل الفقرة

 بالزيادة بالنقص
 90.01 01 - ٔمً فىاظً - 19.058.259 - 19.058.259

 جٍّت اٌجسء اٌرابغ 780.000.000 19.058.259 - 799.058.259

:اٌغيء اٌقبٌِ   
 

 االعتمادات النهائية 
االػخّاداث  اٌخٕمٍخ

 اٌّرخص فٍها
 الباب اٌفصً الفقرة  اٌّىاردبيان

 بالزيادة بالنقص
اٌَبكً  200 - ٔمً فٛاػً 34.229.257  1.652.797 32.576.460

 ٚاٌؼشوْٚ

 اٌّجّىع 34.229.257  1.652.797 32.576.460

 جٍّت اٌجسء اٌخاِس 48.869.397  1.652.797 47.216.600

 جٍّت ِىارد اٌؼٕىاْ اٌثأً 1.991.507.793 75.450.393 1.652.797 2.056.305.389

 اٌّجّىع اٌؼاَ ٌّىارد اٌٍّسأٍت 4.238.507.793 218.450.393 1.652.797 4.455.305.389

:إٌفمـــــبد  
:اٌؼٕٛاْ االٚي  

االػخّاداث  اٌخٕمٍخ االعتمادات النهائية

 اٌّرخص فٍها
فمرة  بيان النفقات 

 فرػٍت
 الفصل الفقرة

 بالزيادة بالنقص

 01.100 01 001 ِٕؾخ اٌز١١َو 30.600.000 5.500.000 - 36.100.000

األعو األٍبٍٟ  242.435.000 20.000.000 - 262.435.000

 ٚاٌزلهط

- 01 01.101 

 01.101 02 002 ِٕؾخ اٌزظوف ٚاٌزٕف١ن 199.302.000 25.500.000  224.802.000

اٌَّبّ٘خ فٟ أٔظّخ  36.939.517 14.500.000 - 51.439.517

 اٌؾ١طخ االعزّبػ١خ
002 14 01.101 

اٍزٙالن اٌىٙوثبء  200.000.000 10.000.000  210.000.000

 ٚاٌغبى

-  03 02.201 

الزٕبء أصبس ٌٍّظبٌؼ  10.000.000 33.000.000  43.000.000

 اإلكاه٠خ

- 05 02.201 

ِٕؾخ رى١ٍ١ّخ ظوف١خ ٌفبئلح  - 14.500.000 - 14.500.000

أػٛاْ اٌلٌٚخ ٚاٌغّبػبد 

اٌّؾ١ٍخ ٚاٌّإٍَبد 

اٌؼ١ِّٛخ ماد اٌظجغخ 

  اإلكاه٠خ

- 15 03.300 

ٔفمبد اٌزظوف غ١و  33.295.925 20.000.000  53.295.925

 اٌّٛىػخ 

-  04.401 
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:اٌّجّىع  752.572.442 143.000.00  895.572.442  

:اٌّجّىع اٌؼاَ ٌٕفماث اٌؼٕىاْ األوي  1.795.375.000 143.000.000  1.938.375.000  

:اٌؼٕٛاْ اٌضبٟٔ  

:اٌغيء اٌضبٌش  

 

االػخّاداث  اٌخٕمٍخ االعتمادات النهائية

 اٌّرخص فٍها
فمرة  بيان النفقات

 فرػٍت
 الفصل الفقرة

 بالزيادة بالنقص
 06.600 20 - كهاٍبد أفوٜ 130.763.183 9.614.962 - 140.378.145

 06.603 01 - لظو اٌجٍل٠خ 100.000.000 149.044  100.149.044

ثواِظ ٚرغ١ٙياد اػال١ِخ  - 10.189.982  10.189.982

 ِقزٍفخ
- 20 06.605 

الزٕبء ِؼلاد إٌظبفخ  - 83.877  83.877

 ٚاٌطولبد
- 01 06.606 

 06.608 - - الزٕبء ٍٚبئً إٌمً 80.000.000 1.341.892  81.341.892

 06.613 02 - رؼج١ل اٌطولبد - 7.011.206  7.011.206

 06.613 03 - أشغبي اٌظ١بٔخ ٚاٌزؼٙل 517.185.305 28.744.319  545.929.624

ئؽلاس ٚر١ٙئخ اٌّظجبد  - 17.745.500  17.745.500

اٌّوالجخ ِٚواوي 

 اٌزؾ٠ًٛ

- 04 06.614 

ػ١ٍّبد اٌز١ٙئخ  - 80.603  80.603

 ٚاٌزٙن٠ت االفوٜ 

- 06 06.614 

ر١ٙئخ اٌَّبؽبد  - 107.840  107.840

 اٌقؼواء
- 04 06.615 

 06.617 04 - ثٕبء ٚر١ٙئخ اٌَّبٌـ - 380.520  380.520

 اٌّجّىع 827.948.488 75.449.745  90.339.233

:جٍّت اٌجسء اٌثاٌث 2.308.948.488 75.449.745  2.384.398.233  

:اٌغيء اٌواثغ  

 

االػخّاداث  اٌخٕمٍخ االعتمادات النهائية

 اٌّرخص فٍها
فمرة  بيان النفقات 

 فرػٍت
 الفصل الفقرة

 بالزيادة بالنقص
 10.950 01 - رَل٠ل اطً ك٠ٓ اٌظٕلٚق 85.314.908 648  85.315.556

:جٍّت اٌجسء اٌرابغ  85.314.908 648  85.315.556  

:اٌغيء اٌقبٌِ  

االػخّاداث  اٌخٕمٍخ االعتمادات النهائية

 اٌّرخص فٍها
 الباب اٌفصً الفقرة  إٌفماثبيان

 بالزيادة بالنقص
ثٕبء ٚر١ٙئخ ا١ٌٙبوً  34.229.257  1.652.797 32.576.460

 اٌو٠بػ١خ
اٌَبكً  06737 -

 ٚاٌؼشوْٚ

 جٍّت اٌجسء اٌخاِس 48.869.397  1.652.797 47.216.600

 جٍّت ٔفماث اٌؼٕىاْ اٌثأً 2.443.132.793 75.450.393 1.652.797 2.516.930.389

 اٌّجّىع اٌؼاَ ٌٕفماث اٌٍّسأٍت 4.238.507.793 218.450.393 1.652.797 4.455.305.389
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:حذىًٌ اػخّاداث  (03  
  بناءا عمى اقتراح لجنة الشؤون المالية والشؤون االقتصادية ومتابعة التصرف وبعد مناقشة ىذا الموضوع ضمن المكتب البمدي 

 27.941.542 بمبمغ 2019تحويل اعتمادات داخل العنوان األول من ميزانية البمدية لسنة اٌّمزوػ  24/02/2019المنعقد بتاريخ 
:لخالص ديون لفائدة الخواص ومؤسسات عمومية موزعة كالتالي   

 «  la pièce » شركة  : 6.481.186: - لفائدة الخواص 9.492.110*
جريدة الشروق    : 2.051.878                                    -    
عدل منفذ جميمة العربي  : 386.046                                    -    

18.282.383: الشركة التونسية لمكيرباء والغاز *  
167.049:المركز الوطني لالعالمية *   

:ويأتي الجدول التالي لتفسير ىذا التوزيع   

 

 .  ػؼٛا ثبإلعّبع ػٍٝ ٘نا اٌّٛػٛع17ثؼل اٌزلاٚي ٚإٌمبُ طبكق أػؼبء اٌّغٌٍ اٌجٍلٞ اٌؾبػوْٚ ٚػلكُ٘ ٚ

 

: إػفاء اٌؼائالث اٌّؼىزة ِٓ األداء ػٍى اٌّؼٍىَ ػٍى اٌؼماراث اٌّبٍٕت  (04

اٍزؼوع ا١ٌَل ا٠ّٓ اٌغٛاكٞ هئ١ٌ ٌغٕخ اٌشإْٚ االعزّبػ١خ  لبئّخ ِفظٍخ فٟ اٌّٛاؽ١ٕٓ اٌن٠ٓ رملِٛا 

ثّطبٌت فٟ ئػفبئُٙ ِٓ اٌّؼٍَٛ ػٍٝ اٌؼمبهاد اٌّج١ٕخ ٚاٌّزؼّٕخ فبطخ ٌٍَٕٛاد اٌّؼ١ٕخ ثبٌطوػ ٚاٌّجٍغ 

. اٌغٍّٟ ٌٍطوػ ٚاْ وبْ ٠زّزغ أٚ ال ٠زّزغ ثاػبٔخ لبهح ِٓ اٌلٌٚخ 

: رلفالد أػؼبء اٌّغٌٍ اٌجٍلٞ * 

اٌمبْٔٛ ٠ٕض طواؽخ ػٍٝ اْ اٌؼبئالد اٌّؼٛىح ٚاٌّزّزؼخ ثبػبٔخ لبهح ِٓ : ا١ٌَل ثله اٌل٠ٓ اٌلٔلأٟ - 

. اٌلٌٚخ اٚ ِٓ اٌغّبػبد اٌّؾ١ٍخ ٠ّىٓ ئػفبؤ٘ب ِٓ فالص ٘نا اٌّؼٍَٛ 

الزوػ إٌظو فٟ ٘نٖ اٌّطبٌت ؽبٌخ ثؾبٌخ ٚػ١ٍٗ ٠ّىٓ ئػفبء اٌؼبئالد اٌغ١و لبكهح فؼال : ا١ٌَل هئ١ٌ اٌجٍل٠خ - 

. ػٍٝ فالص اٌّؼٍَٛ ٚاٌغ١و ِزّزؼخ ثاػبٔخ لبهح  ثؼل ِٛافمخ اٌّغٌٍ اٌجٍلٞ  

٠غت ػلَ رؼ٠ٛل اٌّٛاؽ١ٕٓ ػٍٝ ٘نٖ اإلػفبءاد ِٚٓ اٌؼوٚهٞ كفغ اٌغ١ّغ : ا١ٌَل شىوٞ اٌغٛاكٞ - 

. ٌٍّؼٍَٛ ػٍٝ للَ اٌَّبٚاح 

ال ٠ّىٓ اْ ٔوؽً ٘نا اٌّٛػٛع ثوِزٗ اٌٝ اٌّغٌٍ اٌجٍلٞ ٠ّٚىٓ رى٠ٛٓ ٌغٕخ : ا١ٌَل اٌشو٠ف ا١ٌٍَطٟ - 

. ٌلهاٍخ ٘نٖ اٌّٛاػ١غ 

ِغ , ٠غت رٛػ١خ اٌّطبٌج١ٓ ثبٌّؼٍَٛ ثؼوٚهح اٌقالص ِٓ ِٕطٍك اٌشؼٛه ثبٌّٛاؽٕخ : ِؾّل اٌفوش١شٟ - 

. رى٠ٛٓ ٌغٕخ ثٍل٠خ رلهً اٌؾبالد ؽبٌخ ثؾبٌخ 

    بالنقص      بالزيادة 

ف.ف بيان النفقات المبمغ .ف بيان النفقات المبمغ الفصل فقرة   الفصل فقرة 
متخمدات تجاه الشركة التونسية  18.282.383

 لمكيرباء والغاز 
نفقات التصرف  27.941.542 02.201 80 003

 غير الموزعة

- - 04.401 

متخمدات تجاه مؤسسات عمومية  167.049
 أخرى 

020 80 02.201  

 02.201 80 021 متخمدات تجاه الخواص 9.492.110
 اٌّجّىع 27.941.542 المجموع 27.941.542
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٠لػُ رى٠ٛٓ ٌغٕخ ٌزلاهً ٘نٖ اٌّطبٌت ثبٌز١َٕك ِغ ٌغٕخ اٌشإْٚ االعزّبػ١خ : ا١ٌَل ا٠ّٓ اٌغٛاكٞ - 

. ٚاٌٛؽلح اٌّؾ١ٍخ ٌٍٕٙٛع االعزّبػٟ 

ا١ٌَل هئ١ٌ اٌجٍل٠خ ٘نا االفزظبص ِٓ ِشّٛالد ٌغٕخ اٌشإْٚ االعزّبػ١خ ثبٌجٍل٠خ ٚ٘نٖ اٌٍغٕخ ِفزٛؽخ - 

. وّب أٔٙب ال رموه ٚئّٔب روفغ رمو٠و اٌٝ اٌّغٌٍ اٌجٍلٞ , ػٍٝ وً اٌّزلف١ٍٓ 

:  اٌزظ٠ٛذ ػٍٝ اٌمبئّخ اٌّملِخ  ثبٌظفخ اٌؾب١ٌخ * 

 صوتا 17: بالموافقة   - 
 اصوات  00: بالرفض   - 
  اصوات  00: محتفظين    -

.ىذه القائمة بالصفة المقدمة عمييا باإلجماعوعميو تمت المصادقة عمى   
 

: حىىٌٓ ٌجٕت إلسٕاد رخص اٌّاء وإٌىر اٌىهربائً (05

٘نٖ اٌٍغٕخ غ١و لبهح ٟٚ٘ ٌغٕخ رمزوػ فمؾ ٚهئ١ٌ اٌجٍل٠خ ٠مَٛ فٟ اٌق١و : ا١ٌَل اٌشو٠ف ا١ٌٍَطٟ * 

 ٘نا اٌّمزوػ أٍجبة ٚرَبءي فٟ ماد ا١ٌَبق ػٓ األشغبيٚموو ثظالؽ١بد ٌغٕخ , ثاِؼبء ٘نٖ اٌزواف١ض 

 أػؼبء ِٓ اٌّغٌٍ اٌجٍلٞ وّب أٙب رمَٛ ثي٠بهاد ١ِلا١ٔخ 03فبطخ ٚأٔٙب ِّضٍخ اٌٝ اٌغبٔت اإلكاهٞ ثؼلك 

 .ٌطبٌجٟ اٌوفض لجً اٌجذ ف١ٙب 

رَبءي ػٓ ِلٜ ِشوٚػ١خ ٚعٛك ػبٍِخ ػؼٛ ثٙنٖ اٌٍغٕخ ٚاػزجو اْ مٌه ِٓ : ا١ٌَل ِؾّل اٌفوش١شٟ * 

ِإولا أٗ ١ٌٌ ِٓ اٌؼوٚهٞ رغ١١و هئ١ٌ اٌٍغٕخ ٌىٓ اْ رىْٛ ٘نٖ اٌٍغٕخ , شبٔٗ اْ ٠ٌّ ثبٌؼًّ اٌجٍلٞ 

 ِٓ اٌّغٌٍ اٌجٍلٞ ٠ٚواػٝ ف١ٗ اٌزّض١ً إٌَجٟ  أػؼبءِشىٍخ ِّٚضٍخ اوضو ِٓ 

اٌٛػؼ١خ اٌؼمبه٠خ ثّل٠ٕخ اٌىو٠ت طؼجخ علا ِٚزشؼجخ وض١وا ٌٚنٌه ِٓ : ا١ٌَل شىوٞ اٌغٛاكٞ * 

. اٌَّزؾَٓ اْ رملَ ِطبٌت هفض اٌّبء ٚاٌىٙوثبء ثظفخ ِجىوح ٚ رؼوع ػٍٝ ِظبكلخ اٌّغٌٍ اٌجٍلٞ 

أٚػؼ ثبْ ا١ٌَل ِؾّل اٌفوش١شٟ الزوػ فٟ اٌّىزت اٌجٍلٞ رى٠ٛٓ ٘نٖ اٌٍغٕخ : ا١ٌَل هئ١ٌ اٌجٍل٠خ  * 

 ِٓ إٌظبَ اٌلافٍٟ ٌٍّغٌٍ اٌجٍلٞ فبٔٗ ِٓ فالي  طالؽ١بد ٌغٕخ األشغبي 50ٚثبٌوعٛع اٌٝ اٌفظً 

ِغ اْ ٘نا , ٚاٌز١ٙئخ اٌؼّوا١ٔخ ٠ّىٓ ئٍٕبك ِٙبَ إٌظو فٟ ِطبٌت رواف١ض اٌّبء ٚإٌٛه اٌىٙوثبئٟ ئ١ٌٙب 

االفزظبص ٠وعغ اٌٝ هئ١ٌ اٌجٍل٠خ ٚاْ ِٓ ؽمٗ ئٍٕبك ٘نا االفزظبص اٌٝ ٌغٕخ ِؼ١ٕخ ٌَّبػلرٗ ػٍٝ ٘نٖ 

. اٌّّٙخ ٚػ١ٍٗ رؾنف ٘نٖ إٌمطخ ِٓ علٚي األػّبي 

 

 :اٌّىافمت ػٍى اٌخفىٌج فً ػمار بٍذي ٌفائذة اٌشروت اٌخىٔسٍت ٌٍىهرباء واٌغاز  (06

 11 اٌّإهؿ فٟ 217اٌّؼوٚع ػٍٝ أٔظبه اٌّغٌٍ اٌجٍلٞ ِطٍت اٌشووخ اٌز١َٔٛخ ٌٍىٙوثبء ٚاٌغبى ػلك 

 500 روغت ِٓ فالٌٗ الزٕبء لطؼخ األهع اٌّقظظخ ٌٍٍَّـ اٌجٍلٞ اٌمل٠ُ َِبؽزٙب ؽٛاٌٟ 2019ِبهً 

ٚأول ا١ٌَل هئ١ٌ اٌجٍل٠خ فٟ ٘نا ا١ٌَبق أْ ثٕبء ِمو ٌٍشووخ اٌز١َٔٛخ . َ َ ٚمٌه لظل ثٕبء فوع ٌٍشووخ 

 أػٛاْ ٚاْ اٌجٍل٠خ ٍزمَٛ ثّواٍٍخ ِظبٌؼ 10ٌٍىٙوثبء ٚاٌغبى ِٓ شبٔٗ اْ ٠لػُ فوص اٌزشغ١ً ثؾٛاٌٝ 

. اِالن اٌلٌٚخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ ٍؼو افززبؽٟ ٌٍزف٠ٛذ 

ؽٍت رٛػ١ؼ ؽٛي ؽو٠مخ اٌزف٠ٛذ ِغ اٌزأو١ل ػٍٝ رمل٠ُ اٌزياَ ِٓ ؽوف اٌشووخ : ا١ٌَل ِؾّل اٌفوش١شٟ 

.  أػٛاْ 10ثزشغ١ً ػلك 

. ػل اٌزف٠ٛذ ٚالزوػ ئعواء ثزخ فٟ اٌغوع : ا١ٌَل إٌبطو اٌطبٌجٟ * 

: اٌخصىٌج ػٍى اٌخفىٌج * 

 اصوات  10: بالموافقة   - 
 اصوات  07: بالرفض   - 
  اصوات  00: محتفظين    -
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وعميو تمت المصادقة عمى التفويت في العقار المعروف باسم المسمخ البمدي القديم لفائدة الشركة التونسية لمكيرباء والغاز 
لغاية بناء فرع لمشركة  بأغمبية األصوات عمى ان تعقد جمسة مع مصالح الشركة المذكورة لتوضيح بعض المسائل ويبقى 

.السعر النيائي لمبيع لممجمس البمدي حتى بعد تحديده من طرف مصالح أمالك الدولة   
 

 :ػرض حمرٌر ٌجٕت طرح إٌّمىالث ػٍى أٔظار اٌّجٍس اٌبٍذي إللرار ِبذأ اٌخفىٌج  (07
 ا١ٌَل ِقزبه ا١ٌَّبٚٞ هئ١ٌ ٌغٕخ ؽوػ إٌّمٛالد رالٚح اٌزمو٠و اٌقبص ثٙنٖ اٌٍغٕخ ِٛػؾب ثبْ       رٌٛٝ

٘نٖ اٌٍغٕخ لبِذ ثغوك ٌٍّؼلاد اٌزٟ ىاي االٔزفبع ثٙب ٚونٌه اٌّؾغٛىاد اٌّٛعٛكح ثبٌَّزٛكع اٌجٍلٞ وّب 

.  رٌٛذ رؾل٠ل اٌَؼو االفززبؽٟ ٌؼ١ٍّخ اٌج١غ 

:  رلفالد أػؼبء اٌّغٌٍ اٌجٍلٞ * 

. رَبءي ػٓ ئِىب١ٔخ اٌزف٠ٛذ فٟ اٌّؾغٛىاد ِٓ ػلِٗ : ا١ٌَل ؽّبكٞ اٌجٛثىوٞ - 

.  كل١مخ 45غبكهد ا١ٌَلح ٔبك٠خ اٌجٛثىوٞ ػؼٛ اٌّغٌٍ اٌجٍلٞ اٌغٍَخ ػٍٝ اٌَبػخ ِٕزظف إٌٙبه ٚ- 

 . 18 ػؼٛ ِٓ 16 كلبئك صُ اٍزأٔفذ اٌغٍَخ ثؾؼٛه 10هفؼذ اٌغٍَخ ألفن اٍزواؽخ ة - 

 ك صُ ٠طوػ ٌٍج١غ 40.000أٚػؼ ثبْ اٌٍَُ اٌىٙوثبئٟ لل رُ الزٕبؤٖ ؽل٠ضب ثؾٛاٌٟ :ا١ٌَل هػب اٌؼوفبٚٞ - 

, ٚأول ػٍٝ ػوٚهح اٌزضجذ فٟ و١ف١خ الزٕبئٗ َِٚبءٌخ اٌٍغٕخ اٌزٟ رٌٛذ لجٌٛٗ ,  ك18.000ثَؼو افززبؽٟ للهٖ 

. ٚأ٠لرٗ فٟ ِمزوؽٗ ٘نا ا١ٌَلح ٔٙٝ ٍؼل 

رَبءي ػٓ ِلٜ علٜٚ ػ١ٍّخ اٌزف٠ٛذ فٟ إٌّمٛالد اٚ اْ فٟ ػ١ٍّخ ئطالؽٙب ٠ىْٛ : ا٠ّٓ اٌغٛاكٞ - 

. أعلٜ ٌٍجٍل٠خ 

أٚػؼ أٗ ثبٌَٕجخ ٌٍزف٠ٛذ فٟ إٌّمٛالد رزُ أٚال ػ١ٍّخ اإلشٙبه ٠ّٚىٓ ٌىً ؽبٌت : ا١ٌَل ِقزبه ا١ٌَّبٚٞ - 

االػزواع ػٍٝ ػ١ٍّخ ث١غ ِؾغٛى ِب شو٠طخ االٍزظٙبه ثبٌٛصبئك اٌّإ٠لح ٠ّٚىٓ ػٍٝ ػٛء مٌه اٌوعٛع 

ٚأٚػؼ ونٌه ثبْ اٌفو٠ك اٌّىٍف ثظ١بٔخ شجىخ اٌز٠ٕٛو اٌؼِّٟٛ ثبٌجٍل٠خ أول ,فٟ اٌزف٠ٛذ فٟ مٌه اٌّؾغٛى 

ػٍٝ اْ اٌٍَُ اٌىٙوثبئٟ ِؼطت ٚغ١و ِغلٞ ٚاْ اٌجٍل٠خ رؼزيَ الزٕبء شبؽٕخ فبطخ ثظ١بٔخ شجىخ اٌز٠ٕٛو 

ِإولا فٟ ماد ا١ٌَبق ػٍٝ ئطالػ ٘نٖ اٌّؼلاد اٌّؼطجخ ٠ىٍف اٌجٍل٠خ أِٛاي ثب٘ؼخ كْٚ اْ رىْٛ ,اٌؼِّٟٛ 

. ف١ٙب علٜٚ ٌٍجٍل٠خ ٚفٟ ث١ؼٙب رلػ١ُ ١ٌّيا١ٔخ اٌجٍل٠خ 

أول ػٍٝ أٗ ثبٌَٕجخ ٌٍٍَُ اٌىٙوثبئٟ اٌّطوٚػ ٌٍج١غ ٚاٌزٟ أص١ود ؽٌٛٗ ػل٠ل : ا١ٌَل هئ١ٌ اٌجٍل٠خ - 

 ٠ِٛب ػٍٝ األلً لجً أؼمبك كٚهح 15اٌزَبؤالد ػوٚهح اٌزٛعٗ ثَإاي وزبثٟ ٌٍّغٌٍ اٌجٍلٞ فٟ ظوف 

ٚالزوػ , ٚرزُ اإلعبثخ ػ١ٍٗ ِٓ ؽوف هئ١ٌ اٌّغٌٍ اٚ اؽل َِبػل٠ٗ فٟ اٌغٍَخ اٌّقظظخ ٌنٌه , اٌّغٌٍ 

. رى١ٍف ٌغٕخ ٌٍزضجذ فٟ ؽو٠مخ الزٕبئٗ 

: اٌزظ٠ٛذ ػٍٝ رمو٠و ٌغٕخ ؽوػ إٌّمٛالد إللواه ِجلأ اٌزف٠ٛذ 
 اطٛاد  16: ثبٌّٛافمخ   - 

 اطٛاد  00: ثبٌوفغ   - 

  اطٛاد  00: ِؾزفظ١ٓ    -

.ٚػ١ٍٗ رّذ اٌّظبكلخ ػٍٝ ٘نا اٌّٛػٛع  ثبإلعّبع  

 

: اٌّصادلت ػٍى ػمىد ٌسِت األسىاق اٌبٍذٌت  (08

 

, 2019اٌّؼوٚع ػٍٝ أٔظبه اٌّغٌٍ اٌجٍلٞ ػملٞ ٌيِخ اٌَٛق االٍجٛػ١خ اٌؼبِخ  ثجٍل٠خ اٌىو٠ت ٌَٕٛاد 

 ٌٚيِخ ٍٛق اٌلٚاة %3 ك ٌٍَٕخ اٌٛاؽلح ِغ ى٠بكح ٠ٍٕٛخ ثَٕجخ 160.000 ثّجٍغ عٍّٟ ٚللهٖ 2021,2020

 ك ٌٍَٕخ اٌٛاؽلح ِغ ى٠بكح ٠ٍٕٛخ 1.155.000 ثّجٍغ عٍّٟ ٚللهٖ 2021 , 2020 ,2019ثجٍل٠خ اٌىو٠ت ٌَٕٛاد 

. %3ثَٕجخ 

 ػؼٛا ثبإلعّبع ػٍٝ ػملٞ 16ٚثؼل اٌزلاٚي ٚإٌمبُ طبكق أػؼبء اٌّغٌٍ اٌجٍلٞ اٌؾبػوْٚ ٚػلكُ٘ 

 . اٌٍيِخ اٌّمل١ِٓ 



20 
 

ِذّذ بٓ اٌّىٌذي :)ػرض جٍّت ِٓ ِطاٌب اٌّىاطٍٕٓ ٌّىافمت اٌّجٍس اٌبٍذي اَحً رورهُ  (09 

زبٍر ,ػبذ اٌردّاْ اٌجباًٌ , ِذّذ ػًٍ اٌجباًٌ ,ػسٌسة  اٌمرواشً ,سٍٕت ٌذٍاوي,آٌّ اٌىٍٔفً , بىزي

:(.ػىاطف اٌسٍٍخً , بٓ ػًٍ االبٍط   

اٌّؼوٚع ػٍٝ أٔظبه اٌّغٌٍ اٌجٍلٞ ِطٍت ا١ٌَل ِؾّل ثٓ اٌٌّٛلٞ : ِطٍب اٌسٍذ ِذّذ اٌبىزٌذي * 

اٌجٛى٠لٞ اٌّزؾظً ػٍٝ ٌيِخ اٌَٛق األٍجٛػ١خ ثؾّبَ ث١بػخ ِؼٍّب ثّمزؼبٖ اٌجٍل٠خ ثأٔٗ غ١و لبكه ػٍٝ 

. ِٛاطٍخ اٍزغالي اٌَٛق ٚػ١ٍٗ ئػفبئٗ ِٓ ٘نٖ اٌٍيِخ 

 ك ٌٍَٕخ 11.000رُ ر٠َٛغ ٍٛق ث١بػخ  ٌٍّٛاؽٓ ِؾّل اٌجٛى٠لٞ ثّجٍغ :  ا١ٌَل اٌىبرت اٌؼبَ ٌٍجٍل٠خ -

اٌٛاؽلح صُ رقٍٝ ػ١ٍٗ ثّمزؼٝ ِىزٛثٗ ٘نا ٚلل لبِذ اٌجٍل٠خ ثؾغي اٌؼّبْ اٌٛلزٟ ١ٍٚزُ ر٠َٛغٗ ِوح صب١ٔخ 

 .

ِغ اإلشبهح أْ ٍٛق ٔجو لل اػؼف ,  أول ػٍٝ ػوٚهح ِٛاطٍخ ر١ٙئخ ٘نا اٌَٛق  :ا١ٌَل هػب اٌؼوفبٚٞ* 

. ثشىً وج١و ٍٛق ث١بػخ 

ٚأ٠لٖ ,  اٌجٍل٠خ ِطبٌجخ ثبٍزقالص اٌّؼب١ٌُ ِجبشوح ٌٙنٖ اٌَٛق اٌٝ ؽ١ٓ ر٠َٛغٙب  :ا١ٌَل ِؾّل اٌفوش١شٟ* 

. فٟ ٘نا اٌوأٞ ا١ٌَل شىوٞ اٌغٛاكٞ ٚأول ػٍٝ ػوٚهح ط١بٔزٗ ٚرج١ٍطٗ 

محمد الونيفي و سنية اليحياوي وعزيزة القرواشي حول الحصول عمى رخص الماء : مطالب السادة* 
: والكهرباء الكائنة بشارع الحبيب بورقيبة قرب وادي البريدعة  

: تدخالت أعضاء المجمس البمدي 
ٚهغُ ٚعٛك , رُ ؽَُ ٘نٖ اٌَّبٌخ ٚئػطبء ٘نا االفزظبص ٌٍغٕخ األشغبي : ا١ٌَل ِؾّل اٌفوش١شٟ - 

. لواهاد ٘لَ ٕ٘بن ِٓ رؾظً ػٍٝ هفض فٟ ئكفبي اٌّبء اٌظبٌؼ ٌٍشواة ٚإٌٛه اٌىٙوثبئٟ 

. ٠وفغ وً أشىبي اٌزواف١ض فٟ ٘نٖ إٌّطمخ : ا١ٌَل شىوٞ اٌغٛاكٞ -

اٌزوف١ض إلكفبي اٌّبء ٚإٌٛه اٌىٙوثبئٟ ال ٠ّىٓ اْ ٠ّٕغ ِٓ رٕف١ن لواهاد اٌٙلَ : ا١ٌَل هػب اٌؼوفبٚٞ - 

. ئما هأٜ اٌّغٌٍ اٌجٍلٞ ٚعب٘خ فٟ مٌه 

. هأٜ أٗ وبْ ِٓ اٌؼوٚهٞ ئػبكح إٌظو فٟ لواهاد اٌٙلَ ثٙنٖ إٌّطمخ : ا١ٌَل اٌشو٠ف ا١ٌٍَطٟ 

٘نٖ اٌّطبٌت ف١ٙب ئشىب١ٌبد وج١وح ؽ١ش رُ ثٕبء ٘نٖ اٌؼمبهاد فٟ ِٕطمخ ؽّب٠خ اٌٛاكٞ :ا١ٌَل هئ١ٌ اٌجٍل٠خ - 

ِغ أٗ ٠ٛعل ػمبه فٟ ٔفٌ اٌّىبْ رؾظً ػٍٝ هفظخ ثٕبء ِٓ اٌزغ١ٙي , ٚرُ ئطلاه لواهاد ٘لَ فٟ شبٔٙب 

. ٚلبَ ثجٕبئٗ هغُ ٚعٛك لواه ٘لَ ػلٖ 

ثبٌَٕجخ ٌَإاي ا١ٌَل ِؾّل اٌفوش١شٟ ؽٛي ئػطبء هفظخ فٟ ئكفبي اٌّبء ٚإٌٛه اٌىٙوثبئٟ ٌٍفؼبء اٌؼبئٍٟ 

فبْ ٘نا اٌشقض وبْ لل رؾظً ػٍٝ ِٛافمخ فٟ األشغبي اٌٛلزٟ ِٓ ؽوف ا١ٌٕبثخ , اٌّٛعٛك فٟ ماد إٌّطمخ 

ِإول فٟ ماد ا١ٌَبق أٗ ػٍٝ ٔفٌ اٌَّبفخ ِٓ , اٌقظٛط١خ ٚرّذ اٌّظبكلخ ػ١ٍٗ ِٓ ؽوف ٚاٌٟ اٌغٙخ

. ع١ّغ إٌبً 

: اٌزظ٠ٛذ ػٍٝ ٘نٖ اٌّطبٌت فٟ ري٠ٚل٘ب ثبٌّبء اٌظبٌؼ ٌٍشواة ٚإٌٛه اٌىٙوثبئٟ  

 اصوات  15: بالموافقة   - 
 صوت السيد شكري الجوادي  01: بالرفض   - 
  اصوات  00: محتفظين    -

.ىذا الموضوع  بأغمبية الحاضرين وعميو تمت المصادقة عمى   
اوضح بان المصادقة تمت ىنا فقط حصريا عمى المطالب المعروضة عمى انظار المجمس : السيد الشريف السميطي - 

وأيده في ىذا الرأي السيد محمد , ولم نصوت عمى قاعدة قانونية في حصول الجميع عمى مثل ىذه الرخص ,البمدي 
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وان ىذه الحاالت استثنائية ال , الفرشيشي معتبرا ان مثل ىذه الحاالت تدرس حالة بحالة وال يمكن الترخيص لجميع الناس
. يمكن سحبيا عمى جميع الحاالت   

القانون في ىذه الحالة ليس انتقائيا وعميو بمناسبة مصادقة المجمس البمدي عمى الترخيص ليذه : السيد رئيس البمدية -
الحاالت في إدخال الماء الصالح لمشراب والنور الكيربائي رغم صدور ضدىا قرارات ىدم فانو سيتم إعطاء نفس التراخيص 

.ألي طرف أخر لو نفس الوضعية   
:مطمب السيد محمد عمي بن يوسف الجبالي حول الحصول عمى رخصة في بناء كشك ببرج المسعودي *   
.ىذا الشخص من ذوي االحتياجات الخصوصية ويستحق االعانة : السيد ايمن الجوادي -   
تم االتفاق عمى إرجاء النظر في ىذا المطمب الى الجمسة القادمة  لمتثبت في ان الكشك الموجود ببرج المسعودي لمبت فيو -  
 القاطن بحي االستقالل 04360597  صاحب بطاقة العريف الوطنية عدد مطمب السيد عبد الرحمان بن صالح الجبالي*

الكريب عمل ببمدية الكريب عمى حساب الحظائر الظرفية وتم االستغناء عمى خدماتو دون ان تدفع البمدية مستحقاتو في 
التغطية االجتماعية طيمة فترة عممو وحيث انو قام برفع قضية في الغرض فأصدرت المحكمة االبتدائية بسميانو حكميا ضد 

. لفائدة الصندوق الوطني لمتقاعد والحيطة االجتماعية 15.431.699بمدية الكريب بإلزاميا بدفع مبمغ وقدره   
:المعروض عمى انظار المجمس البمدي الموافقة عمى تمكين العارض من ىذا المبمغ لفائدة الصندوق المذكور   

 اصوات  16: بالموافقة   
 صوت السيد شكري الجوادي  00: بالرفض   - 
  اصوات  00: محتفظين    - 

.ىذا الموضوع  باإلجماعوعميو تمت المصادقة عمى   
 قاطن بحي النصر الكريب يطمب 08052018مطمب السيد زبير بن عمي األبيض صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد *

. ارجوحات بالحديقة العمومية حي النصر 02إمكانية موافقتو عمى إضافة عدد   
أوضح السيد الكاتب العام لمبمدية انو قد تم تمكينو في السابق من رخص في استغالل ىذا المكان ووضع ارجوحات  بو - 

مؤكدا انو اذا تمت الموافقة عمى مطمبو بضرورة االستظيار بتقرير من الحماية المدنية في سالمة كافة , لفائدة االطفال 
.االرجوحات   

: التصويت عمى الطمب في تمكين العارض من إضافة ارجوحتين *  
 اصوات  12: بالموافقة    -
 اصوات  04: بالرفض   - 
  اصوات  00: محتفظين    - 
.تساءل عن مال ىذا السيد عند انجاز مشروع تجميل مدخل المدينة : السيد محمد الفرشيشي -  
ىذا المكان ال يسمح بإضافة ارجوحات جديدة باعتبار انو مكان ضيق وسيعيق بقية االشخاص : السيد شكري الجوادي -

.من االستفادة بالمناطق الخضراء   
. يحذف من جدول األعمال باعتبار ان برنامج إزالة األكواخ ليس من اختصاص البمدية :مطمب عواطف السميطي *   
.أشار بان المحكمة أصدرت حكميا لفائدة قائمة سنابل الكريب في إعادة توزيع المجان : السيد الناصر الطالبي -   
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اعترض السيد رئيس البمدية عمى تدخل السيد الناصر الطالبي معتبرا أن تدخمو غير قانوني وان ىذا الموضوع غير مدرج - 
وحيث أصر السيد الناصر الطالبي عمى موقفو في الحديث عمى ىذا الموضوع اكد السيد , بجدول أعمال المجمس البمدي 

.رئيس البمدية عمى انو متمسك برفع تقرير في الغرض عمى التجاوزات المفظية الصادرة عن السيد الناصر الطالبي   
, بسمة الفرشيشي : راضية الر زقي , شكري الجوادي : وغادر عمى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال  الجمسة السادة 

.ومحمد الفرشيشي ,حمادي البوبكري , رضا العرفاوي , الناصر الطالبي , رىام البوبكري   
مشيرا انو تكميف لجنة لإلجابة عمى التساؤالت , دعا السيد رئيس البمدية األعضاء الحاضرين لمنظر في النقطة األخيرة * 

في الجمسة السابقة برئاسة السيد مختار الميساوي وتم تالوة تقرير المجنة أمام جميع الحاضرين من طرف رئيس ىذه المجنة 
  .07/04/2019وعمى اثر ذلك طالب السيد رئيس البمدية بتفقد إداري ومالي لمبمدية في اجل أقصاه يوم االثنين 

 .ورفعت الجمسة في حدود الساعة الثانية بعد الزوال  
 

 08/04/2019:الكرٌب فً 

رئيس البلدية  
 

 لطفي السليــــطي
 
 
 
 

 
 


