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ا	���ر�� ا	�����ــ�    

  وزارة ا�دا����       

����ـ� ��ـ�را	�ــ�ف   

����2016 � �ا�� ��ورة ا���د��ا  

   2016 أوت 09المنعقدة 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 البلدية  الرابعة مساءعلى الساعة  2016 أوت 09الثالثاء لحضور الجلسة المقرر عقدها يوم 

  الي :للنظر في جدول األعمال الت

 متابعـــة سيـــــــر اإلستخالصـــــــــــات   -1

 متابعة سير المشاريــــــع البلديــــــــــــــة  -2

 2017إستلزام األسواق البلدية و محّطة النقل لسنـــــــــة  -3

 ضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخالصهـا -4

 ـاداتالمصادقة على تحويـــــــل إعتمــــــــــ -5

 تسويغ قطعة أرض بهنشير المزوق لتركيز مشروع لتحلية مياه البحر -6

 مختلفــــــــــــــــــــات -7

 

 09الثالثاء يوم  2016لسنة  لثةالثاعقدت النيابة الخصوصية لبلدية قصورالساف دورتها العادية         

بمقر البلدية برئاسة السيد مكرم بالحج رئيس النيابة  العاشرة و النصف صباحاعلى الساعة  2016 أوت

  و بحضور أعضاء النيابة الخصوصية السادة :   الخصوصيـة
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  : رونـــــاألعضاء الحاض

  محمود عثمان : مساعد -

  فرج بوخريـــــص : مساعد  -
   فوزي حتــــــور : مساعد -
  ــودة : رئيس دائرة سلقطةـعاشور حمــ -

  ـراد : مستشارالغـــــمنذر  -
  الهادي حمـــــودة : مستشار -

  محمد الهاشمي بوخريس : مساعد -
  األعضاء الغائبون بعذر :

  لمجد حمودة : مساعد أول -
  عز الدين المانع : مستشار -

  عذر :دون األعضاء الغائبون ب

  عبد العزيز حتور :مساعد -
  علي المانـــع : مستشار -

  محمد بيــوض : مساعد -
  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 -
مذكرا بما احتوته الجلسة السيد مكرم بالحج رئيس النيابة الخصوصية مرحبا بالحاضرين  إفتتح        

توصيات تمثلت في اإلسراع بإنجاز المركب التجاري  2016 أفريل 22الجلسة التمهيدية المنعقدة بتاريخ 

و إحداث منتزه العائلة و الطفل و ذلك من خالل تهيئة حديقة شارع بورقيبة إضافة إلى صيانة الطرقات 
ثم استعرض و التساؤل عن مرحلة مشروع تهيئة بئر سيدي علي المحجوب وشبكة التنوير العمومي 

  اإلستدعاء . جدول األعمال الذي تضمنه نّص 
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  : الموضوع : متابعة سير اإلستخالصات

2016ا������� ���   

31/07/2016 

��2016���ات ���   ا����ة ��ــــــــ�ن ا���ارد 
���  ا�

� ا	���رات ا	����� 150.000.000 81.266.673��11-01  ا	����م   

� ا#را"!  �� ا	�����  35.000.000 18.912.454��11-02  ا	����م   

� ا	�()��ت ذات ا	��&� ا	������ أو ا	���ر�� أو  ما	����  -��
 ��� ا	�

 01- 12  

� ا	�()��ت ذات ا	��&�  330.000.000 177.392.776��ا	�����, ا+����د�� 	�����م 
��� ا	������ أو ا	���ر�� أو ا	�

01 01-12  

15 ��4وق ا	���ون ��1 ا	�����ت ا	����0 ا	���	/ ا	��.-�� 85.000.000 49.878.000  02 01-12  

� 805ت ��7 ا	�6�و��ت 1.000.000 275.000��12 -03  ���5م ا#=�زة ا	��ظ9   

21 -01  �5اA�B ا@)�اق ا	����5 و ا@)����� و ا	?�<�� 81.000.000 42.623.300  

21-02  �5اA�B أ)�اق ا	���� 3.000.000 -  

ا	���	D ا	����� �5ا A�B	�5Cت   -   01- 22  

- 17.000.000  E�F	�5 ���5م اC	 01  

   03	��5 �5C	�H اB�ى  1.000.000 -

22-03  �5ا A�B	�5C ���5م و��ف ا	����ت ��	J��I ا	��م 5.000.000   

23-01  ا	����م ا	��م 	����ف  -  

 02-23  ا	����م ا	�Lص 	����ف 1.000.000 -

� ر�H 85��5ت و8Oء ا	��7 وC5ودي )�ق ا	����   -��23 -03  ا	����م   

23-04  ���5م ا	�#	�  -  

� ا	�زن وا	A�P ا	���1��5   -��23 -05  ا	����م   

-  E�F	24 -01  ���5م ا  

24 -02  ���5م ا#R&�ل ا	���! 	�J��I ا	��م  10.000.000 9.094.592  

24 -03  ���5م و��ف ا	����ت ��	J��I ا	��م   -  

24 -04  ���5م اR&�ل ا	J��I ا	��م ����)�� S�TU� ا	���ء  35.000.000 21.405.000  

24 -05  ���5م �1 اR&�ل -V0 ا	J��I ا	��م  1.000.000 626.534  

�ر  4.000.000 3.567.600R#24 -06  ���5م ا  

8.113.600 13.000.000 A�B�5ا  �W��L5   99- 24  

31 -01  ���5م ا	�����T5#�� 9ء 13.000.000 8.494.000  

3.231.750 6.000.000  A48	 D��	ا ����J�� د�R#31 -02  ���5م ا  

��5  03- 31	����J� H���- Hت ا	�0	� ا	�����  9.000.000 7.131.900  

��5  99- 31	�H���- H ا	6��S وا	X�0 ا#B�ى  3.000.000 566.900  

12.500 500.000 1 02-32  ���5م رZB أR&�ل ا	J��I ا	��م 	���ط! ��, ا	�

2.344.000 2.000.000  ���S��	اح ا�?�� ����)�� ا@<��	8ت اW0	ا ZB32 -03  ���5م ر  

���5م رE�> ZB ا	���ھ! وا	�80ت ا	��6� ��� ا	����ت   -
 ا	�������  

 05- 32  

��5  06-32	�H رZB ا	���ء 50.000.000 28.705.105  

���5م رZB =�#ن )��رات ا@=�ة و ا	���رات ا	��Cة   -
 ��ّ�اد

 07-32  

��5  08- 32	�H رZB ��^ ا#ت -�ز�7 ا	���د <! ا	J��I ا	��م  500.000 350.000  

32 -09  ���5م رZB ا	�<1 او اB�اج ا	�`_ 4.000.000 3.016.000  

1.500.000 2.000.000 H�	��5   A��	ا �� ا	��ا-�^ ا	��ري �T���� ى ���5ة�Bا ZBر   99- 32  
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  ت التي تشهد و قد تّم التأكيد على ضرورة مزيد تفعيل اإلستخالصات بفصل المعلوم على العقارات المبنية و الكراءا        

  كافة اإلجراءات في الغرض خاصة و نحن في فصل الصيف. فادحا و دعوة السيد القابض البلدي بإتخاذ ضعفا

  

3.932.500 2.000.000  C�0	اء �����دع ا��ا# H�	��5  02- 33  

-   !S���P	ر ا���	ا ��( ���33 -03  ا	����م ا#"�<!   

42.629.000 80.000.000 !S���P	ر ا���	ا ��( ���  01 ا	�����, ا+����د�� 	�����م ا+"�<! 

����د  60.000.000 30.729.000c� !S���P	ر ا���	ا ��( ���ا	���	/ ا	��.-�� 15 ا	����م ا+"�<! 
 آ	�� ا	����A 	���وق ا	���ون ��1 ا	�����ت ا	����0

02  

��5	�A���5 H ر<7 ا	8TWت ا	���-�� 15 ��6ط ا	�80ت  1.000.000 -
 ��� ا	���ر�� او ا	������ او ا	�

 04- 33  

��5  99- 33	�H اB�ى A���5 ا)�اء �5�Bت  2.000.000 2.736.700  

��5  01- 40	�H إR&�ل ا	��e ا	���5! ا	�0�ي 1.000.000 -  

-   A��	ا AS�(�	 ���40 -04  ا	���ھ�� <! ا���ز �5وي =��  

51 -03  �5اA�B ا	�8�^ و ا	����ت ا	���"�� 1.000.000 350.000  

52 -01  �5اO A�B�اء ���رت ��5ة 	��6ط -��ري  170.000.000 32.075.477  

13.021.584 30.000.000 !�52 -02  �5اO A�B�اء ���رات ��5ة 	��6ط 5  

46.470.000 45.000.000  !�52 -03  �5اO A�B�اء ���رات ��5ة 	��6ط ��4  

- 1.000.000   !U8> �6ط�	رات ��5ة ���52 -04  �5اO A�B�اء   

1.730.000 5.000.000  1P��	 رات ��5ة���52 -05  �5اO A�B�اء   

-   g�>��	ا COا�ھ�ت و5C���	وا IS�0ا	وا V����	اء ا�O A�B52 -06  �5ا  

52 -10  �5اO A�B�اء ����ت ا	��وض وا#<�اح   -  

52 -11  �5اO A�B�اء ا	���Cات و ا	��ّ�ات 1.000.000 -  

��	�����  �5اE�5 A�B ا	����ت 2.000.000 -   12- 52  

52-99  �5اO A�B�اءات أB�ى  1.000.000   

A�4�05  01- 53 ��7 ا	���رات  -  

-  g� ع�W��#ي زال اF	ث ا�j#7 ا�� A�4�05  02- 53  

A�4�05  99- 53 ا	�����ت ا#B�ى  3.000.000 -  

60 -01  ا	���ب 15 ا	��ل ا	��6�ك  1.100.000.000 497.317.000  

60 -02  �5ارد ���5	� 15 <�ا"A ا	���ان ا#ول  70.000.000 70.000.000  

151.794.431 55.365.750  ������	 ���L5 و��5ھ��ت E�5  03- 60  

60 -06  �5اA�B ا	��L	�Wت 	��ا-�^ mWU ا	��0 وا	6�ط� ا	���0  1.000.000 180.000  

ا	���ا���  �5اA�B ا	��L	�Wت 	���ا-�^ 2.000.000 1.091.000   07- 60  

�1 -���� ا	�����ت ا	�Lر=� �1 ا	��Cا���   - ��-�60 -08  ����5, �5  

  01 ����5, 15 ا��ا��ت  �� �5�<�   -

-   15C	ور ا��� I0	1 )��ط ا� ��-��5 /	��5 02  

  03 ����5, اB�ى   -

- 2.000.000  �W4ت وا#ر���J	9 ا84ح ا�=�ع ��5ر�60 -09   ا)�  

60-11  ا	�����ت وا	��4��  -  

60 -99  �5اA�B �5	�� ا����د�� اB�ى  -  

  01 ��5	/ ����ان ��5ر�9 ادارة و-��ف وا)�8Lص 	�S�Wة ا	&��  2.000.000 2.592.403

� ا�PUم   -T���� ���L��5 /	��5 02  

  �JB 03�� ا	���B� ا	����ة �1 ا���ز ا	���Wت ا	�����5  5.000.000 -

- 1.000.000  �W��L5  A�B99 �5ا  

   ا�!� � = 2.505.365.750  1.382.189.288
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 الموضوع : متابعة سير المشاريع البلدية :

     

 ا��$#ـــــــــــــ"�ت
 ���
 ا'&!�ز

 ���ن اا��.�ر�0 /,�ن ا��.�وع ا�, �� ا+و��� (أد)

1- �1�� ا��.�ر�0 ا�2 ��� ا�

 /.�ر�0 ا����2 ا���343 000,000 633    

 ���-E�> H ا	��وض و  إ�U	� ا	��9 
 أ�?�ر ا	���� ا	���� 	����Wت

 -���� ا	J���ت )���J-���ر ا	��ف 000,000 562 2016

� )��H-90 % 2016 18 000,000 �J ا+���ز ����� (��	�� ��n�6ط	�0 ا�W	ا �n�- 

و ا	J��I  -���� ط���J��( �J��( I-���ر ا	��ف 000,000 25 2016 ���د ا+���ز
 ا	C0ا��5

 إ����ء ��5ات -���� ����J��( !5-���ر ا	��ف H- 2016 8 000,000 ا+���ز

 -�9�4 ط���J��( I ���ر ا	��ف H- 2016 20 000,000 ا+���ز

 /.�ر�0 ا���2ءات ا'دار�� 000,000 90    

�5� ����� ���ر  H- 2016 65 000,000 ا+���ز
 ا	��ف

 ���ء ���"� �����

 H-وع <! ا+���ز�6	ي 000,000 25 2016 ا���	ا D���	ي ا���	ا D���	ا �n�- 

 ا��.�ر�0 ا'36��د�� -2

 ا��.�ر�0 ا'36��د�� 000,000 502    

 ���ء و -�C��5 �nه ا	����S و ا	AWJ ���ر ا	��ف 000,000 62 2016 �7 ا'&!�ز

 -��ري "�Oر<�ر"���ء <�Tء  ���ر ا	��ف 000,000 440 2016 �7 ا'&!�ز

 ا��را��ت-3

 درا��ت 000,000 25    

�5�ا=�� 5`�ل ا	���n ا	���ا���  )��H- 2016 25 000,000 �J إ���ز ا	����U ا@و	
�J���� 

        

  
  1 250 000,000 

 ا��!��ع  

 /.�ر�0 91 ط�ر ا��را��-4

 درا��ت 000,000 48    

��U�( �n ا+)��8ل ���ر ا	��ف 000,000 25 2016 <! ط�ر ا	�را)� - 

��� ا	���وي ���ر ا	��ف 000,000 23 2016 <! ط�ر ا	�را)�  ����U �n�- 

        

 ا��!��ع   000,000 48    
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  : 2017لسنة  إستلزام األسواق البلدية: الموضوع 

 2017إلستلزام األسواق البلدية لسنة و في إطار اإلعداد بين السيد رئيس النيابة أنه         

واق و ذلك حسب ـــالمعروض على أنظار النيابة الخصوصية المصادقة على كراء هذه األس

  كراس الشروط المصاحبة و المعّدة في الغرض و حسب المقترحات التالية :

  
  السعر اإلفتتاحي المقترح  سعر الكراء الحالي  بيان السوق  ع/ر

  80.500.000  81.600.000  السوق األسبوعية  1

  1.000.000  -  سوق الدواب  2

  17.000.000  17.000.000  سوق الذبح و الجلود  3

  2.000.000  2.800.000  سوق الجملة للخضر و الغالل  4

  و بعد التداول صادق أعضاء النيابة على كراس الشروط و على هذه المقترات       

   و كّلف السيد رئيس النيابة الخصوصية بإتمام اإلجراءات القانونية في الغرض.        
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  : الموضوع : المصادقة على تسويغ محّطة النقل العمومي

 في إطار مزيد تنظيم مرفق النقل العمومي بقصورالسافبّين السيد رئيس النيابة أنه و         

ادقة على تسويغ صو تنمية موارد البلدية المعروض على أنظار النيابة الخصوصية الم

سّتة محّطة النقل العمومي الكائنة بنهج فلسطين بقصورالساف و ذلك بسعر إفتتاحي قدره 

  ) .6.000.000آالف دينار (

ار بّتة صادق أعضاء النيابة على تسويغ المحّطة في إطو بعد المداولة و النقاش         

كّلف السيد رئيس النيابة الخصوصية بإتخاذ عمومية و حسب السعر اإلفتتاحي المقترح 

  اإلجراءات القانونية في الغرض.
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  الموضوع :   المصادقة على تحويل إعتمادات بالعنوان األول : 

ة و ــاألعوان المتعاقدون و العاملون بالحصّ  يبين السيد رئيس النيابة الخصوصية ألعضاء النيابة أنه ونظرا لضرورة توفير إعتمادات في كّل من فصل        
  إلعتمادات.في ا نقصافصل تعهد و صيانة وسائل النقل ألنهما يشكوان 

  المعروض على أنظار النيابة المصادقة على تحويل إعتمادات بالعنوان األول حسب بيانات الجدول التالي :        
  د��ـــــ�ر: ا��#�ة 

�و�ل  ���ن ا�����ت  ف- ف  ا���رة  ا���ل  ا���م  ا��زء  ا���وان��و�#ت  ���وى ا! ���دات ��ل ا���وى  ا���  

�و�ل ا! ���دات�  -  +  ��د ا�

ا��وان ا������دون و ا�����ون   001  0002  01102  02  1  1
��ّ����  

34.000.000  4060.000  -  38060.000  

  45940.000  -  5940.000  40.000.000  ��$د و �#� � و"�!ل ا� �ل  002  0010  02201  02  2  1

  0  1500.000  -  1500.000  ا' �&���ت  002  0036  02201  02  2  1

  2000.000  1000.000  -  3000.000  ����#م ا��")#ل  000  0039  02201  02  2  1

  0  2000.000  -  2000.000  ط�/ و  .ر ا�و,�!ق و ا���*ّت  000  0042  02201  02  2  1

  2000.000  1000.000  -  3000.000  ���ر#ف إ�داد ا��,��  000  0043  02201  02  2  1

�����ّدات ا��6#رة و ��د#دھ� ا'�� �ء  002  0030  02202  02  2  1  2000.000  500.000  -  2500.000  

  1500.000  1000.000  -  2500.000  .راء ��ّدات �6#رة و �#� �$�  002  0034  02202  02  2  1

  2500.000  1500.000  -  4000.000  .راء ��ّدات �6#رة  002  0036  02202  02  2  1

ا�� .8ت و ا��)$#زات  �#� �  000  0046  02202  02  2  1
  ا�ر�#9�#

2000.000  -  1500.000  500.000  

    10.000.000  10.000.000    ا����ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� =

  القانونية في الغرض.كّلف السيد رئيس النيابة الخصوصية بإتمام اإلجراءات صادق أعضاء النيابة الخصوصية على هذا التحويل و و بعد المداولة و النقاش         
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  الموضوع : تسويغ قطعة أرض بهنشير المزوق لتركيز مشروع لتحلية مياه البحر :

بعد المداولة و النقاش أبدى أعضاء النيابة الخصوصية عدم موافقتهم نظرا لعدم         

  جدّية الموضوع.

  : مختلفات

د مساعد حول تمكينه من موقع لتركيز كشك ، تداول بناء نطلب تقّدم به المواطن خال-

أعضاء النيابة الخصوصية الموضوع و تّم اإلتفاق على تأجيل النظر إلى حين تحديد مواقع 

  اإلنتصاب.

 


