
    

 

ا	���ر�� ا	�����ــ�    

  وزارة ا�دا����       

����ـ� ��ـ�را	�ــ�ف   

  ����2016 ا�و�  ��ورة ا���د��ا

   2016فيفري  26المنعقدة بتاريخ            

                                * * *  

 1975ماي  14ي ــالمؤرخ ف 1975لسنة  33 ساسي للبلديات عددعمال بمقتضيات القانون األ     

  وعلى جميع النصوص التي نقحته  أو تممته .

المتضمن الدعوة  النيابة الخصوصيةأعضاء كافة و بناء على اإلستدعاء الموجه إلى السادة        

بمقر  الثالثة و النصف مساءعلى الساعة  2016فيفري  26الجمعة لحضور الجلسة المقرر عقدها يوم 
  عمال التالي :البلدية للنظر في جدول األ

 متابعة سير المشاريـــــــــــع  -

 متابعة سير اإلستخالصــــــــات  -

  2016توزيع المال اإلحتياطي لسنـــة  -

 المصادقة على تسمية األنهج و الشـوارع  -

 مطلب يتعلق بطلب اإلشغال الوقتي لحديقة أحمد التليلــــــــي -

  المبنية و غير المبنيةاإلطالع على المنشور المتعّلق بإحصاء العقارات  -

 مسائــــل مختلفــــــة -

 النظر في مطلب يتعلق باستغالل دورة مياه بالعقار البلدي الكائن بقاعة السينما -

 مطلب يتعّلق بتغيير عقد كراء -

 26الجمعة يوم  2016لسنة األولى عقدت النيابة الخصوصية لبلدية قصورالساف دورتها العادية         

بمقر البلدية برئاسة السيد مكرم بالحج رئيس النيابة  الثالثة و النصف مساءعلى الساعة  2016فيفري 

  و بحضور أعضاء النيابة الخصوصية السادة :   الخصوصيـة

  



  

  : رونـــــاألعضاء الحاض

  محمد الهاشمي بوخريس : مساعد -

  محمود عثمان : مساعد -

  فرج بوخريـــــص : مساعد  -

   : مساعد فوزي حتــــــور -

  ــودة : رئيس دائرة سلقطةـعاشور حمــ -

  ـراد : مستشارمنذر الغـــــ -

  الهادي حمـــــودة : مستشار -

  علي المانــــــع : مستشار -

  عذر :دون األعضاء الغائبون ب

  لمجد حمودة : مساعد أول -

  عبد العزيز حتور :مساعد -

  محمد بيــوض : مساعد -

  مستشار عز الدين المانع : -

  حمدة الجريبـي : مستشار -

  أكرم موســى : مستشار -

  لطفي شــرادة : مستشار  -

  و حضر أشغال الدورة السادة :

  نبيل المعاوي  : الكاتب العام للبلدية -

  عادل المسعي : رئيس مركز الشرطة البلدية -

الحاضرين ثم استعرض جدول إفتتح الجلسة السيد مكرم بالحج رئيس النيابة الخصوصية مرحبا ب        

  األعمال الذي تضمنه نّص اإلستدعاء .

  

  



  : ( الوثيقة  سير المشاريع البلدية الموضوع :

�����ت  ا�����  ا����وع  

���� ���ري ���*( ط�ر ا'���ز و $��ّ" ����" ا! ��ل   400  �

��رس �  ���  -,ل �

�� ا	�3��2 ا	��1��� ا	�0/.� ��

  ��6رع ��ر���4

  إ�72�8 ا! ��ل  65

  �ّ" إ���ز ا! ��ل  20  �.��� ط��: �82�$

�� ا!ر>;���  20   �04  =��$�.�8: ا! ��ل ��1 إ���م 

  ا	�.���

���0 درا$�ت و*( ط�ر إ�Aاد   475  ���41 ا	���8ت B��1� "ّ�

  ا	��= ا	;.(

�� ا	�C�42 ا	��4���*( ط�ر ا'���ز و �� ���7 ا! ��ل   62  �

  %     �D60ا	( 

  

  

  

  

  

  

  

  



  متابعة سير اإلستخالصات  الموضوع :

 ��� �ا��!� �
2016 

24/02/2016 

 ���"!���ات 
2016 

 ا��!�ة  �ــــــــ�ن ا��#ارد
 ا��'&

11-01  ا	���1م E�A ا	�21رات ا	�4.�� 150.000.000 11.065.164  

11-02  ا	���1م E�A اGرا��F )C ا	�4.��  35.000.000 3.489.850  

E�A ا	�J$��ت ذات ا	�4�� ا	�.���A أو ا	���ر�� أو  ما	���1  -
 ��. ا	�

 01- 12  

ا	�K���2 ا'���Aد�� 	����1م E�A ا	�J$��ت ذات ا	�4��  330.000.000 51.650.643
��. ا	�.���A أو ا	���ر�� أو ا	�

01 01-12  

�B >.�وق ا	��1ون ��B ا	����Aت ا	� 85.000.000 49.878.000 ���N��	ا O	�4�	���3ا  02 01-12  

�3,ت ��P ا	��6و��ت 1.000.000 25.000 E�A =ظ��	زة ا�SG��1م ا�  03- 12  

- 81.000.000 ��*�T	و ا ��A�4$!و ا �����ا-�U ا!$�اق ا	��  21 -01  

��ا-�U أ$�اق ا	���� 3.000.000 -  02-21  

��ت ا	���	V ا	��4��   -W	 U�-ا��  01- 22  

- 17.000.000 ��W	  X�Y	��1م ا�  01  

��1	�" ا-�ى  1.000.000 - ��W	 03  

���1م و��ف ا	���1ت ��	�8�: ا	�1م 5.000.000 - ��W	 U�-ا��  03-22  

23-01  ا	���1م ا	�1م 	����ف  -  

 02-23  ا	���1م ا	\�ص 	����ف 1.000.000 

�1�,ت و�,ء ا	P�4 و�Wودي $�ق ا	����   -�23 -03  ا	���1م E�A ر�"   

-  �	G�	��1م ا�  04-23  

-   B���23 -05  ا	���1م E�A ا	�زن وا	U�0 ا	��1  

-  X�Y	��1م ا�  01- 24  

���1م اG ��ل ا	���( 	��8�: ا	�1م  10.000.000 1.030.000  24 -02  

���1م و��ف ا	���1ت ��	�8�: ا	�1م     24 -03  

ا	�8�: ا	�1م ��.�D �4$^�/� ا	4.�ء  ���1م ا ��ل 35.000.000 5.017.500   04- 24  

���1م BA ا ��ل �73 ا	�8�: ا	�1م  1.000.000 -  24 -05  

�ر  4.000.000 30.000 G��1م ا�  06- 24  

3.667.800 13.000.000  �;��\� U�-ا��  99- 24  

�^�ء 13.000.000 2.295.000G�� =��1�	��1م ا�  01- 31  

843.000 6.000.000  U<,	 V�.	د ���2��8 ا� G��1م ا�  02- 31  

��1	�" ����" ����8ت ا	�3	� ا	�����  9.000.000 2.226.500  31 -03  

��1	�" ����" ا	6�/� وا	�3_ اG-�ى  3.000.000 110.000  31 -99  

12.500 500.000 B���1م ر-` أ ��ل ا	�8�: ا	�1م 	��1ط( �K1 ا	�  32-02 

���1م ر-` ا	3;,ت ا	�.��T ��.�$�4 ا!*�اح ا	�1/���  2.000.000 1.344.000  32 -03  

���1م ر-` *�X ا	��2ھ( وا	�3,ت ا	�46� ��1 ا	���Aت   
 ا	������2  

 05- 32  

��1	�" ر-` ا	4.�ء 50.000.000 8.077.105  06-32  

���1م ر-` G�Sن $��رات ا!�Sة و ا	���رات ا	��Wة   
 �1ّ�اد

 07-32  

��1	�" ر-` ��� اGت ��ز�P ا	���د *( ا	�8�: ا	�1م  500.000   32 -08  



851.000 4.000.000 cd�	او ا-�اج ا B*�	��1م ر-` ا�  09- 32  

350.000 2.000.000   U�1	ا ���1	�" ر-` ا-�ى ��.�ة ��E^�2 ا	��ا��� ا	��ري �  32 -99  

��1	�" اG��اء 2.000.000 1.241.500  W�3	دع ا�����   02- 33  

-   )/���33 -03  ا	���1م اE�A )*�CG $�1 ا	���ر ا	0  

42.629.000 80.000.000 )/���  01 ا	�K���2 ا'���Aد�� 	����1م ا'E�A )*�C $�1 ا	���ر ا	0

30.729.000 60.000.000  )/����B ا	���1م ا'E�A )*�C $�1 ا	���ر ا	0 ���N��	ا O	�4�	د ا���Af�
 آ	�� ا	��1�U 	�.�وق ا	��1ون ��B ا	����Aت ا	����3

02  

�U��2 ر*P ا	;^,ت ا	������ �B ��6ط ا	�3,ت  1.000.000 - "�	�1�
 ��. ا	���ر�� او ا	�.���A او ا	�

 04- 33  

��1	�" ا-�ى �U��2 ا$�اء -���ت  2.000.000 80.000  33 -99  

- 1.000.000 "�	�1�إ ��ل ا	��h ا	��1�( ا	�34ي    01- 40  

-   U2.	ا U/�$�	 ��A��S وي��40 -04  ا	���ھ�� *( ا���ز   

- 1.000.000 ��C���	ت ا�A�2	و ا �A,�	ا U�-ا��  03- 51  

��ا-�U ��اء �2Aرت ��1ة 	.�6ط ���ري  170.000.000 4.715.220  52 -01  

680.000 30.000.000 U�-ا�� ).���اء �2Aرات ��1ة 	.�6ط    02- 52  

45.000.000 45.000.000  )A�.< .�6ط	�1ة ���ا-�U ��اء �2Aرات   52 -03  

- 1.000.000   )D,* .�6ط	�1ة ���ا-�U ��اء �2Aرات   52 -04  

230.000 5.000.000  B0��	 �1ة���ا-�U ��اء �2Aرات   52 -05  

-  U�-ا��  i�*��	ا Wا�����اء ا	�.��7 وا	�3ا/: وا	�.�Wھ�ت و   06- 52  

��ا-�U ��اء ���Aت ا	�1وض واG*�اح   -  52 -10  

��ا-�U ��اء ا	���Wات و ا	�1ّ�ات 1.000.000 -  52 -11  

�.X ا	����ت ��	����2  2.000.000 - U�-ا��  12- 52  

��ا-�U ��اءات أ-�ى  1.000.000   99-52  

�P�� U�<�3 ا	�21رات  -  53 -01  

-  i� ع�;��Gي زال اY	ث ا�lGا P�� U�<�3�  02- 53  

�U�<�3 ا	�A��4ت اG-�ى  3.000.000 -  53 -99  

60 -01  ا	�.�ب �B ا	��ل ا	���6ك  1.100.000.000 -  

�B *�اUC ا	1.�ان اGول  70.000.000 - �	�2.���ارد   60 -02  

55.365.750 55.365.750  ������	 ���\��.X و���ھ��ت   60 -03  

��ا-�U ا	�\�	;�ت 	��ا��� o;D ا	��3 وا	�6ط� ا	���3  1.000.000 60.000  60 -06  

��ا-�U ا	�\�	;�ت 	���ا��� ا	��1ا���  2.000.000 463.000  60 -07  

����BA �4 ����� ا	����1ت ا	\�رBA �S ا	��Wا���   - K���2�  08- 60  

-  K���2�  �*�1� ��F ت�Aا��ا B�  01  

-   B�W	3: ���ور ا	�2ط ا$ BA �4���� O	�4� 02  

�K���2 ا-�ى   - 03  

60 -09   ا$���Sع ���ر�= ا>,ح ا	���8ت واGر>;�  2.000.000 -  

60-11  ا	��A�4ت وا	�>���  -  

��	�� ا���Aد�� ا-�ى  - U�-ا��  99- 60  

��4	O �1.�ان ���ر�= ادارة و���ف وا$�\,ص 	;�/�ة ا	���  2.000.000 - 01  

���\��� ��E^�2 ا�0Dم   - O	�4� 02  

- 5.000.000  ���  03 -�8�� ا	��-�� ا	�.��ة BA ا���ز ا	�;�2ت ا	��1

- 1.000.000  �;��\�  U�-ا�� 99  

   ا�(��� = 2.505.365.750  318.912.532



  : 2016المصادقة على توزيع المال اإلحتياطي لسنة الموضوع : 

المعروض على أنظار المجلس البلدي البلدي المصادقة على توزيع المال اإلحتياطي لسنة 

  ، حيث أن جملة الفواضل هي كما يلي : 2015

  198.275.264) =  % 20(  2014فواضل العنوان األول لسنة  - 

  467.584.542)  =  %80( 2015العنوان األول لسنة  فواضل -

  307.313.046)     = 4و  3فواضل العنوان الثاني ( الجزء  -

  4.152.017فواضل العنوان الثاني الجزء الخامس       =  -

  ـــــــــــــ                                           

   977.324.869الجملـــــــة                  =         

  : ما تّم ترسيمه بالميزانيـــــة

  العنوان الثاني :     

  115.000.000) :  % 20( 2014فواضل العنوان األول لسنة  -

  66.000.000) :  % 80( 2015فواضل العنوان األول لسنة  -

  70.000.000موارد منقولة من فوائض العنوان األول      :  -

  483.000.000)      :  4و  3جزء فواضل العنوان الثاني (ال -

  ـــــــــــــ                                           

  734.000.000 =                     ة ـــــالجمل        

  

                                       243.324.869الفارق بالزيادة = 



  : وارد ـــــــــالم

  ا����دات ا�������  ���ز��دة  �����ص  ا�ر�م  ���ن ا�وارد

  ا��� ا���دة ن ��دوق ا��روض

  ��ل �وال -

  �وارد ا���� -

    

4.453.000  

106.000.000  

  

-  

-  

  

3.054.307  

-  

  

7.507.307  

106.000.000  

  : ا�!�ر�" ا�!�ر �

  ��ل �وال -

  �وارد ا���� -

  

35.547.000  

12.500.000  

  

35.547.000  

-  

  

-  

-  

  

0  

12.500.000  

�� و ��ھ�ت دا���� أ�رى :  

  ��ل �وال -

  �وارد ا���� -

  

-  

-  

  

-  

-  

  

32.737.657  

-  

  

32.737.657  

-  

ن ا�)�وان ا'ول ���  : ا����( ا�

  ��ل �وال -

 �2015وال ا���� ا���رة  -

)80%(  

�وال ا���� ا���ل ا���رة  -

2014)20%(  

  

405.00.000  

115.000.000  

66.000.000  

  

  

167.549.132  

-  

-  

  

-  

282.584.542  

132.275.264  

  

237.450.868  

397.584.542  

198.275.264  

- �*���وارد أ�رى   :  

  ��ل �وال -

  �وارد ا���� -

  

  

7.000.000  

-  

  

-  

-  

  

111.057  

-  

  

7.111.057  

-  

  : +روض ن ��دوق ا��روض

�ل �وال -�  

  �وارد ا����

  

  

31.000.000  

320.000.000  

  

8.493.843  

-  

  

-  

-  

  

22.506.157  

320.000.000  

وع ا�,ز��ن ,  1.345.824.869  450.762.827  211.589.975  1.102.500.000  = 4 و 3

- ����  ا�

  ر�"�� ا�!� ور�� -

  ا�ط�و�� -

-  

-  

-  

-  

-  

-  

65.000  

4.080.400  

65.000  

4.080.400  

6.617  

وع ا�)�م =,  1.349.976.886  454.914.844  211.589.975  1.102.500.000  ا�

  

  

  



  :  النفقــــــــات
  ا01/��دات ا��.�-��   ��,��دة   ���!+  ا����*   ��ن ا���!�ت

�� ا	��1ا��� -�  25.000.000  -  -  25.000.000  درا$� ��dل ا	�

  42.607.000  -  -  42.607.000  درا$�ت أ-�ى -

  51.700.000  -  -  51.700.000  ��� ا	��4�� -

  5.000.000  5.000.000  -  -  ا	����دع ا	��4ي -

-�  76.000.000  -  -  76.000.000  أ ��ل ا	����� و ا	�1

-  ���,Aات إW�  5.947.348  5.947.348  -  -  ��ا�_ و ��

  25.000.000  15.000.000  -  10.000.000  إ��.�ء ��1ات ا	.�T*� و ا	���8ت -

��1ات و ���Wات أ-�ى إ��.�ء -  12.117.000  -  -  12.117.000  

- ���  30.000.000  7.000.000  -  23.000.000  ا'��رة ا	��1

- �  10.000.000  10.000.000  -  -  أ ��ل ا	����� و ا	�1

  534.000.000  59.000.000  -  20.000.000  �.�ء ا!ر>;�-

  544.000.000  69.000.000  -  475.000.000  ���41 ا	���8ت -

- �  35.000.000  10.000.000  -  25.000.000  أ ��ل ا	����� و ا	�1

- p�6اط	ا W��� و ����  13.000.000  -  17.631.603  30.631.603  

�� و >���� ا	����2 -��  -  -  7.564.621  7.564.621  

-  ��Y����Aت ا	�.��: و ا	�
  ا!-�ى 

-  -  15.071.997  15.071.997  

-���� ���  105.000.000  40.000.000  -  65.000.000  ا	�3ا/: ا	��1

�� ا	�.�Wھ�ت-��  -  -  15.734  15.734  

��ا-U ا	��ن - U����  -  -  6.941.549  6.941.549  

�� ا	����Dت ا	\^�اء -��  5.000.000  -  -  5.000.000  

- ��C���	ت اq6.�	ا ���  61.972.000  -  -  61.972.000  �.�ء و �

�� ا!$�اق و ا	�3,ت �.�ء و -��
  ا	���ر��

450.000.000  -  -  450.000.000  

�� ا	���V ا	��4ي-��  -  -  30.000.000  30.000.000  

- �  30.000.000  -  -  30.000.000  أ ��ل ا	����� و ا	�1

- B��	ا U<أ ��133.580.000  -  -  133.580.000  ���  

  1.758.148.852  239.172.852  -  1.518.976.000  = 4و  3�(�#ع ا�(,ء 

-��  ا	�4

  ر/�$� ا	���ر��-

  ا	8;�	�-

-  

-  

-  

-  65.000  

4.080.400  

6.617  

65.000  

4.080.400  

6.617  

4.152.017  4.152.017  -  -  =+ 5�(�#ع ا�(,ء   

  1.762.300.869  243.324.869  -  1.518.976.000  ا��(�#ع ا���م =



  الموضوع : مطلب يتعلق بطلب اإلشغال الوقتي لحديقة أحمد التليلي :

القاطنة  نسيمة الفرجانيفي إطار دعم المرافق الترفيهية بمدينة قصور الساف تقدمت السيدة        

بنهج أحمد التليلي و التي ترغب من خاللها تسويغ حديقة أحمد التليلي الكائنة بطريق الدويرة و ذلك 

لتصبح حديقة مجهزة بمرافق الترفيه و التنزه و ذلك حسب دراسة فنية قدمت في الغـرض، و لتأهيلها 

تتمثل الدراسة في تركيز ألعاب ترفيهية لألطفال و تهيئة مساحات للتنزه و تركيز وحدة صحّيـة و 

تخصيص مساحة لبيع المأكوالت و المشروبات هذا باإلضافة لتعهدها بصيانة الحديقة طيلة فترة 

  لتسويغ.ا

أمام كل هذا إستحسنت اللجنة المقترح خاصة لعدم وجود مرافق التنزه للعائالت و األطفال خاصة 

بالمدينة، و إقترحت تمكين الطالبة من الحديقة إلحداث المشروع حسب الدراسة المقدمة مع إعداد كراس 

  شروط في الغرض يضبط فيه جميع التعهدات المناطة على عاتقها.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                 


