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 الساعـــة العاشـــرة صباحــا. 2018أوت  25  التاريـــــخ:

 قصـــر بلديـــة المرناقيـــة.   المكــــــان:

 .2018ــال الــــدورة العاديـــة الثالثـــة لسنـــة أشغــ الموضــوع:

 

 2018انعقدددددددت بقصددددددر بلديددددددة المرناقيدددددددة ثلسددددددة الدددددددورة العاديددددددة الثالثدددددددة للمثلدددددد  البلددددددد  لسدددددددنة      

 السيييييييلد ليريييييي  الدريييييييد برئاسددددددة  علددددددع السدددددداعة العاشددددددرة صددددددباحا 2018أوت  25يددددددوت السددددددبت وذلدددددد  

 اآلتــي ذكرهــــت: ة أعضــــاء المثلــــ  البلـــد ادــالس ورــد  وحضـــ  البلــرئي  المثل

محمــيييييييـد  - لــيييييييـوز  ا مــيييييييـا  - سميـيييييييـة مه بــيييييييـ  - نـيييييييـازـ يحيــيييييييـاو  - سلمـيييييييـس ونـيييييييـاس - ليرـيييييييـ  الدريـيييييييـد 

 - سلـــيييييييييـوـ ال ابســـيييييييييـ  - منيــيييييييييـر الج رـــيييييييييـ  - نعيمــيييييييييـة يوامـــيييييييييـر  - الشا لـيييييييييـ  الوس تـيييييييييـ  - مــيييييييييـروان 

جــــيييييييييـ    - سهــيييييييييـا  الورتانــــيييييييييـ  - بلحســـيييييييييـن الرويعـــيييييييييـ  - رلي ــيييييييييـة زرو العيــيييييييييـون - ئـيييييييييـ  بومعيـــيييييييييـزةوا

 أميـــييييييييـرة الحمرونـــييييييييـ  - سالمـــييييييييـة الجبالــــييييييييـ  - خالـــــييييييييـد الدــــييييييييـرود  - يوســـييييييييــ شارنـــييييييييـ  - الفرشيشـــييييييييـ 

 .محمــــد الديــــار  -

 

ي ـددددددددـد  اآلتـددددددددـ  البلــددددددددـاء المثلــددددددددـأعضالسدددددددديدات والسددددددددادة ذر ــددددددددـدون عــددددددددـب بـددددددددـد تغيـددددددددـوق     

 ت:ــذكره

 ديــن الدـــرود .ـ الــسي –  ــد تريكـــولي – ميســـاء الدريـــد  –ربار ـــة بـــرليح

 

كمددددددددا حضددددددددر الثلسددددددددة بعددددددددا مكونددددددددات المثتمدددددددد  المدددددددددني وا حدددددددد اب السياسددددددددية وعدددددددددد مددددددددن      

 ة.ـــالبلدي اراتـــإلطاا ـــن وبعـــالمواطني

السددددددادة أعضدددددداء المثلدددددد  البلددددددد  عمدددددد  ب حكددددددات  إلددددددعوفددددددي مددددددا يلددددددي ندددددد  ا سددددددتدعاء الموثدددددد       

يتشددددددددرل رئددددددددي  بلديددددددددة المرناقيددددددددة  وبعـــــــييييييييـد  مددددددددن مثلددددددددة الثماعددددددددات المحليددددددددة:  216الفصددددددددل 

 محضــــر جلســــــة

الثالثـة للمجلـس البلــد  الـدورة العاديـة 

2018لسنــة بالمرناقيـــة   
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السددددددبت وذلدددددد  يددددددوت  2018بدددددددعوتكت لحضددددددور أشددددددغال الدددددددورة العاديددددددة الثالثددددددة للمثلدددددد  البلددددددد  لسددددددنة 

( بقاعددددددددددددة ا ثتماعددددددددددددات بقصــددددددددددددـر 10:00ع السدددددددددددداعة العاشددددددددددددرة صددددددددددددبا   ـعلدددددددددددد 2018أوت  25

 . البلديـــة

مدددددددن مثلدددددددة الثماعدددددددات  220وحيددددددد  اكتمدددددددل النصددددددداب القدددددددانوني  نعقددددددداد الددددددددورة طبقدددددددا للفصدددددددل      

 ة.ـــالمحلي

 افتدددددددتة الثلسدددددددة السددددددديد فيصدددددددل الدريدددددددد  رئدددددددي  المثلددددددد  البلدددددددد  بكلمدددددددة رحدددددددب فدددددددي مسدددددددت ل ا     

مؤكددددددا  2018بالحضدددددور متوث دددددا ل دددددت بالشدددددكر علدددددع حضدددددورهت أشدددددغال الددددددورة العاديدددددة الثالثدددددة لسدددددنة 

علدددددع أهميدددددة تكثيدددددل الث دددددود للن دددددوا بالعمدددددل البلدددددد  وضدددددرورة اإلسددددد ات كدددددل مدددددن موقعددددد  فدددددي  دمدددددة 

 ة.ـــالمنطق

وإثددددددر ذلدددددد  عددددددرا السدددددديد رئددددددي  المثلدددددد  البلددددددد  علددددددع أعضدددددداء المثلدددددد  المواضددددددي  المدرثددددددة      

  ي:ــا يلــال كمـــدول األعمـــبث

 

 مواضيع للمتابعـــة :

 

 تقارير اللجان .1

 النظافة والعناية بالبيئة  .2

 على مستوى النفقات والموارد  2018تقدم تنفيذ ميزانية  .3

 معالجة المديونية .4

 متابعة سير المشاريع البلدية  .5

 

 مواضيع للمصادقة :

 

 استقالة عضو مجلس بلدي .6

 إحداث قباضة بلدية .7

  لجان فنيةإحداث  .8

 كراس شروط استلزام المسلخ البلدي  .9

 مشروع تحويل اعتماد       .10

 2018مشروع ميزانية سنة  .11

 تفويض إلى السيد رئيس البلدية .12

 إحداث لجنة فنية تعنى بالربط بالشبكات العمومية .13
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قددددددت السددددديد رئدددددي  البلديدددددة ألعضددددداء المثلددددد  لمحدددددة عدددددن نشددددداط  ونشددددداط المسددددداعدين علدددددع  كمدددددا       

 ي:ــو التالــالنح

 ة:ــــبالبلديس ــس المجلــرئياد ـــنش   - 1

 

 ة.ــة البلديــوان وعملــات بأعــد جلســـعق -

 ارس.ــم 20ي ــدي بحــودع البلــة للمستــارة ميدانيــزي -

 ة.ــة البيئيــة والشرطــة البلديــل بالشرطــة عمــد جلســـعق -

 الص.ــوان االستخــة وأعــة الماليــل بالقباضــة عمــد جلســـعق -

 ة.ـــات الرياضيــع الجمعيــل مــات عمــد جلســـعق -

 ة.ــوي بالمرناقيــم الثانــة للتعليــة األساسيــع النقابــل مــة عمــد جلســـعق -

 ة.ــن بمنوبــن المعمارييــادة المهندسيــوي لعمــرع الجهــع الفــل مــة عمــد جلســـعق -

ة وحااااااي ال احونااااااة تستتواااااااال حمااااااالت النظافااااااة ب افااااااة ـي بورقبااااااـااااااـة بحـااااااـظافة نـااااااـحملالقيااااااا  ب -

 .(اءــاألحي

 رة. ــار األخيــر األم ــرار إثــة األضــي ومعاينــع الميدانـة الوضــمتابع -

 .ورفــع جلــود األضاحــي اركــى المبــد األضحــو  عيــة يــة نظافــحملالقيــا  ب -
 

 ة:ـــر الواليـــ  بم ــــيمات ــــور جلســـحض   - 2

 

 المواضيـــــع التاريـــخ

  أمثلة التهيئة العمرانيةحول  04/07/2018

 حول اجتماع اللجنة االستشارية للمؤسسات 11/07/2018

 حول انعقاد الندوة الجهوية لرؤساء البلديات 17/07/2018

 حول متابعة مشاريع ق اع الت هير بالوالية 18/07/2018

 2018حول انعقاد الدورة العادية الثانية للنيابة الخصواية للمجلس الجهوي بمنوبة لسنة  20/07/2018

 2018/2019حول االستعداد للسنة الدراسية  30/07/2018

 حول االحتفال الجهوي بيو  العلم 01/08/2018

 جلسة اللجنة الجهوية لتفادي ال وارث ومجابهتها وتنظيم النجدة 06/08/2018

 حول متابعة برنامج االستثمار البلدي واالستعداد لعيد األضحى المبارك 10/08/2018
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  :ـــن ومهامهــاد المسايديـــنش   - 3

 

مسدددددداعد بمتابعددددددة كددددددل أفدددددداد السدددددديد رئددددددي  البلديددددددة السددددددادة أعضدددددداء المثلدددددد  البلددددددد  ب ندددددد  كلددددددل        

  إلضدددددفاء م يدددددد مدددددن النثاعدددددة لثندددددة صدددددلب المثلددددد  وذلددددد 12والتنسدددددي  بدددددين ث ثدددددة لثدددددان مدددددن ثملدددددة 

 .انـــل اللثــن عمـــبي

كمااااااا أىااااااار إلااااااى أن المساااااااعدين يساااااااصمون فااااااي اسااااااتقبال المااااااواطنين وا نصااااااات إلااااااى مشااااااا لهم        

ل ـدددددددـة منتصـدددددددـع الساعـدددددددـا إلـدددددددـة صباحــدددددددـة التاسعــدددددددـن الساعـدددددددـة مــدددددددـوت ثمعـدددددددـل يــدددددددـك كـاااااااـوذل

 ار.ــالن 

 

ماااااااا ـت مباىـاااااااـرة دراسـاااااااـة النقــاااااااـاط الـاااااااـواردة بجااااااادول األعماااااااال كتمـااااااا  ـدددددددـر ذلـدددددددـإثعلـدددددددـع و       

 يلـــي: 
 

I. تقاريــــر اللجــــان: 

 
 ملخص لتقرير اللجنة اللجنة ع/ر

01 

الشؤون المالية 

واالقتصادية ومتابعة 

 التصرف

د قاااااااار لعقاااااااد ـر كموعاااااااـل ىهاااااااـاااااااـن كـة األول ماااااااـاااااااـار الجمعـاااااااـاختي -

 ة.ــجلسات اللجن

بااااارامج وأصااااادال لتحساااااين الجباياااااة المحلياااااة ودعاااااوة  رسااااام إساااااتراتيجية -

داءات الوحااااااااادات الصاااااااااناعية المنتصااااااااابة بالمن قاااااااااة إلاااااااااى خاااااااااالص األ

 الموظفـــة علـــى نشاطهـــم لفائـــدة البلديـــة.

االنفتاااااااال علاااااااى الشاااااااراكة باااااااين الق ااااااااع العاااااااا  والق ااااااااع الخااااااااص  -

( لتحسيـااااااااـن المــاااااااااـوارد الماليااااااااـة ولخلااااااااا  فاااااااارص جديااااااااادة ذات PPPت

 ردودية ماليـــة.م

02 
األشغال والتهيئة 

 العمرانية

 اختيار الجمعة الثالث من كل ىهر لعقد جلسات اللجنة. -

مراجعاااة مثاااال التهيئاااة العمرانياااة فاااي عالقاااة بالمنااااط  المحدثاااة ومالئمتااا   -

مااااااع مت لبااااااات المرحلااااااة الحاليااااااة مااااااع مراعاااااااة خصواااااااية المن قــااااااـة 

 .واستشـــرال مستقبلــها العمرانـــي

التعاقاااد ماااع مهنااادس معمااااري للطاااالع علاااى الملفاااات وإباااداء الاااـرأي لرباااـ   -

اآلجـاااـال وتفـاااـادي النقــاااــ الحااــاااـل فاااـي األعـــاااـوان وإحــاااـداث لجنــاااـة 

 خااــة بالبلديـــة تنظــر في ملفات رخـ البنـــاء.

إعاااااداد تشاااااخيـ ىاااااامل للبنياااااة التحتياااااة بالمرناقياااااة وبالمنااااااط  الم اااااافة  -

 ــا للمن قــة البلديـــة.  حديث
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الشؤون اإلدارية وإسداء 

 الخدمات

 من كل ىهر لعقد جلسات اللجنة. األولاختيار الثالثاء  -

 مراجعـــة التنظيــم الهي لــي للدارة. -

 مراجعـــة قانـــون ا طـــار.  -

 إعـــداد مخ ـــط لتوظيـــف األعـــوان. -

04 
ية الفنون والثقافة والترب

 والتعليم

 اختيار الجمعة الثاني من كل ىهر لعقد جلسات اللجنة. -

االن ااااال  ماااان تشااااخيـ واقااااع الثقافااااة والفنااااون وانع اساااا  علااااى مجااااالي  -

 التربيــة والتعليـــم فـــي المن قـــة.

إعاااداد بااارامج عمااال لت اااوير مساااتوي الخ اااا  الثقاااافي والترباااوي ولتنشااايط  -

المن قاااااة مااااان خاااااالل اساااااتق ا  ال فااااااءات المؤسساااااات التربوياااااة والثقافياااااة ب

المحلياااااة العاملاااااة فاااااي المجاااااال ا باااااداعي لتاااااأطير دور الشااااابا  والثقافــاااااـة 

 وا حاطــة بهـــا.

تثمااااين المؤسسااااات التربويااااة والتعليميااااة الموجااااودة بالمن قااااة والاااادعوة إلااااى  -

دعمهاااااا بأخـاااااـري جديااااادة وحديثاااااة تساااااتجيث للمنااااااصج التعليمياااااة الحديثـاااااـة 

 ال بيـــر مـــن التالميـــذ لتجنـــث االكتـــظاظ.وللعـــدد 

05 

الطفولة والشباب 

والرياضة والعمل 

 التطوعي

 اختيار الخميس الثاني من كل ىهر لعقد جلسات اللجنة. -

  تعماااال علااااى مراجعااااة الاااانمط إصالالالالبر وبرمجالالالالةاقتاااارال إحااااداث لجنااااة   -

الااااوعي  المعتماااد فااااي التعامااال مااااع ال فولاااة ماااان خاااالل العماااال علاااى ترسااااي 

 المجتمعي في عالقة بالعمل البلدي .

ضااارورة التميياااا االيجاااابي للمنااااط  المحدثاااة ودراساااة أولوياااات كااال جهاااة  -

مااان حياااث الناااواقـ واالحتياجاااات ورسااام خ اااة تااادخل مساااتقبلية للنهــاااـو  

 بهـــذه المناطــ  وإدماجهــا فــي برامــج العمــل البلـــدي.

06 

الشؤون االجتماعية 

اقدي السند والشغل وف

 وحمالي اإلعاقة

 اختيار الخميس االول من كل ىهر لعقد جلسات اللجنة. -

إحاااااااداث بناااااااك معلوماااااااات خااااااااص باااااااذوي االحتياجاااااااات الخصوااااااااية  -

 والعائــــالت المعـــوزة وفاقــــدي السنـــد.

إدماااال الفئاااات الهشاااة عبااار التم اااين ولااايس ا عاناااة وذلاااك بتشاااجيعهم علاااى  -

 الخـــاص. االنتصــا  للحســـا 

مركاااا القااااارين ذصنياااا بالمرناقياااة: افتقاااار المركاااا آللياااات تاااوفير الماااوارد  -

الماليااااة وضااااعف ا م انيااااات والاااادعم المفقااااود والحالااااة المترديااااة أدت إلـااااـى 

 عجـــا المركـــا عـــن أداء مهامـــ  علـــى أكمـــل وجــ . 

07 
الديمقراطية التشاركية 

 والحوكمة المفتوحة

 ار الجمعة األول من كل ىهر كموعد قار لعقد جلسات اللجنة.اختي -

إحااااداث منظومااااة إطااااالع علااااى الخاااادمات والمشاااااريع ل اااابط إحصائيــااااـات  -
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 وان باعـــات المواطنيـــن.

العماااال علااااى إرساااااء وترسااااي  مفاااااصيم التشاااااركية والحوكمااااة المفتـــااااـوحة  -

 .لــــدي المواطنيــــن وخصـــواا لــــدي الناىئـــة

08 
اإلعبم والتواصل 

 والتقييم

 اختيار األربعاء األول من كل ىهر لعقد جلسات اللجنة. -

تثماااااااين دور جمعياااااااات المجتماااااااع المااااااادني وتحفياصاااااااا علاااااااى االنخاااااااراط  -

فااااااااي المسااااااااار التشاااااااااركي للتعريااااااااف بنشاااااااااط البلديااااااااة وإسااااااااهامها فااااااااي 

بلــاااااااـورة تصــاااااااـور جديــاااااااـد للمشهـاااااااـد ا عالماااااااي واالتصاااااااالي لعمااااااال 

 ـــان البلديـــة.اللج

إعااااااااداد برمجااااااااة زيااااااااارات ميدانيااااااااة وعقااااااااد جلسااااااااات فااااااااي األحياااااااااء  -

خصواااااااا فااااااي المناااااااط  المحدثااااااة والتركيااااااا علااااااى االتصااااااال المباىاااااار 

بااااااااالمواطن للتعاااااااارل علااااااااى مشااااااااا ل  ولتشااااااااخيـ الوضـااااااااـع العــااااااااـا  

 بمن قتـــ .

العماااااال علااااااى إحااااااداث ناااااادوة إعالميااااااة تقييميااااااة آلداء عماااااال المجلااااااس  -

للجاااااان خاااااالل فتااااارة زمنياااااة معيناااااة سيقــاااااـع االتفـــاااااـا  البلااااادي وعمااااال ا

 عليــها الحقــا.

 النظافة والصحة والبيئة 09

 اختيار السبت الثاني من كل ىهر لعقد جلسات اللجنة. -

تشاااااااريك الماااااااواطن فاااااااي الحماااااااالت التوعوياااااااة والتحسيساااااااية وتفعيااااااال  -

 برنامج حمالت النظافة بالشراكة مع م ونات المجتمع المدنــــي.

إباااااااااارا  اتفاقيااااااااااة مااااااااااع المركااااااااااا الوساااااااااايط للصااااااااااحة والصاااااااااايدليات  -

المتمركااااااااة بالمن قاااااااة لتخصااااااايـ حاوياااااااات خاااااااااة لتجمياااااااع فواضااااااال 

األدويــاااااااااـة لمايــاااااااااـد حمايــاااااااااـة أعــاااااااااـوان النظافاااااااااة مااااااااان العااااااااادوي 

 والحــــوادث.

بعاااااااث ت بيقاااااااة ال ترونياااااااة تتاااااااي  للماااااااواطن ا باااااااال  الفاااااااوري عااااااان  -

لمصااااااااال  البلديااااااااة التاااااااادخل  التجاااااااااوزات واالخااااااااالالت حتااااااااى يتساااااااانى

 لمعالجتهـــــا بالسرعــــة والنجاعــــة الم لوبــــة.

 

 ة:ـــالتالي إثــر ذلــ  فتــة بــاب النقـــاش وسثلــت الم حظـــات       

 رها.ــان وتقاريــات اللثــر ثلســر محاضــة بنشــالمطالب -

 ت.ــا بين ــل فيمـــ  للتفاعــاء المثلــن أعضــبي ةــمغلق اتــل إثتماعــة تواصــصفحة ــفت -

بعددددددت رفددددد  الفواضدددددل عندددددد التعدددددذر عدددددن عدددددن طريددددد  وسدددددائل التواصدددددل ا ثتمددددداعي إعددددد ت المدددددواطنين  -

  .ــ  ذلــب أو ما شابـب عطــا بسبــرفع 
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وانثددددددا  البلديددددددة فددددددي ممارسددددددة م ام ددددددا  إلعانددددددةتثمددددددين المبددددددادرات ال اصددددددة فددددددي شددددددتع المثددددددا ت  -

  ة.ــة التشاركيــار المقاربــي إطــا فــبرامث 

 ة.ــات القادمــ ل الثلســ   ــان وعرضــر اللثــ  لتقريــموث  ــمل  -

 د .ـــ  البلــاء المثلــادة أعضــالس إلــعان ــر اللثــتقاري إرســالرا  ــاقت -
 

 

II. ةــة بالبيئــالعناية وــالنظاف: 

 
فاااااة والصاااااحة والبيئاااااة تقريااااارا حاااااول النظافاااااة والعناياااااة بالبيئاااااة مبااااارزا قاااااد  السااااايد رئااااايس لجناااااة النظا       

 ي:ـــا يلـــم

 :رفع الفضبت المنزلية .1

طنددددددا مددددددن الفضدددددد ت بصددددددفة يوميددددددة بكامددددددل المنطقددددددة البلديددددددة  22تقددددددوت البلديددددددة برفدددددد  حددددددوالي 

 التددددديضددددداء المثددددداورة لنحيددددداء السدددددكنية  ووالمنددددداط  الريفيدددددة  مددددد  القيدددددات بحملدددددة علدددددع األراضدددددي البي

تعتبدددددر نقددددداط سدددددوداء بكدددددل مدددددن حدددددي النصدددددر وحدددددي األنددددددل  وحدددددي بئدددددر بدددددن نثيمدددددة وحدددددي الطيدددددب 

أطندددددددان مدددددددن الفضددددددد ت  وتع دددددددد بعدددددددا النقددددددداط  10برفددددددد  حدددددددوالي   1الم يدددددددر  وحدددددددي السدددددددعادة 

السدددددددوداء ببطحددددددداء حدددددددي الطيدددددددب الم يدددددددر  وبعدددددددا األن ددددددد  بدددددددالحي بت صدددددددي  عددددددداملين لرفددددددد  

 ر.ــرج شاكيــب بــلمص ــةت المن لي ــ  الفضــت رفــة ويتــ ت المن ليــالفض

  :تعهد حواشي الطرقات .2

رفدددددد   أيددددددات تددددددت   ل ددددددا 10البلديددددددة لمدددددددة  قامددددددت  بلديددددددة المرناقيددددددة بدددددد برات إتفاقيددددددة مدددددد  الوكالددددددة

كلددددددت  مددددددن  3الفضدددددد ت واألتربددددددة بمثددددددار  ميددددددار األمطددددددار بشددددددار  الحبيددددددب بورقيبددددددة علددددددع  مسددددددافة 

 كلت . 1ياد علع مسافة الث تين اليمنع واليسرى وبن   طارق بن  

كمدددددا قامدددددت البلديدددددة بددددددهن  المدددددادات بدددددالل ون األبددددديا و األحمدددددر بشدددددار  الحبيدددددب بورقيبدددددة علدددددع 

 كلت وتع د مثار  ميار األمطار بشار  البيئة  . 2لي امسافة حو

ومدددددد  ندددددد ول كميددددددات متفاوتددددددة مددددددن األمطددددددار  شددددددرعت البلديددددددة فددددددي ث ددددددر البالوعددددددات بددددددن   

 مار  القبلي .  20ي تع د بقية البالوعات بوسط المدينة وحي الطيب الم ير  والمواصلة ف

 :العناية باألراضي البيضاء .3

قامددددددت البلديددددددة  دددددد ل هددددددذر المدددددددة بمضدددددداعفة مث ددددددود النظافددددددة وذلدددددد    بتنفيددددددذ حمدددددد ت عديدددددددة  

شدددددملت األراضدددددي البيضددددداء المتواثددددددة دا دددددل األحيددددداء السدددددكنية وكدددددذل  بالمنددددداط  الريفيدددددة مثدددددل شدددددار  

حدددددددي النصدددددددر  يبدددددددة وحدددددددي األنددددددددل  وحدددددددي الطيدددددددب الم يدددددددر  وأرا القليبدددددددي  ومدددددددد لالحبيدددددددب بورق

 طنا من الفواضل. 70ــــ ب وقدرت الكمية المرفوعة
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 :العناية بالمساحات الخضراء .4

فددددددي إطددددددار العنايددددددة بالمسدددددداحات ال ضددددددراء والحدددددددائ  العموميددددددة   قامددددددت البلديددددددة بالشددددددراكة مدددددد  

ة ب  الدددددددة األعشددددددداب الطفيليدددددددة و تقلددددددديت الغراسدددددددات احدددددددد المدددددددواطنين بتع دددددددد و صددددددديانة حديقدددددددة الثدددددددور

وتنظيدددددددل الممدددددددرات ودهدددددددن السدددددددياج ووضددددددد  أشدددددددرطة ضدددددددوئية بوسدددددددط السددددددداحة ودهدددددددن المدددددددادات 

 بالحديقة. 

كمدددددددا  واصدددددددلت البلديدددددددة بالعنايدددددددة بشدددددددار  البيئدددددددة و المفترقدددددددات  ومقدددددددر البلديدددددددة وفضددددددداء األت و 

لددددددة األعشدددددداب الطفيليددددددة ورفدددددد  الطفددددددل وحددددددديقتي حددددددي السددددددعادة  مددددددن حيدددددد  تقلدددددديت الغراسددددددات و إ ا

 الفض ت .

  :التنوير العمومي .5

مددددددن الفددددددواني  المعطبددددددة بكافددددددة األحيدددددداء  50قامددددددت البلديددددددة  دددددد ل هددددددذر الفتددددددرة بتعددددددويا عدددددددد 

 سية واألحياء  السكنية  باإلص  .السكنية إلع ثانب تع د الشبكة الك ربائية بالشوار  الرئي

  :مقاومة الحشرات .6

نين بكامدددددل المنطقدددددة البلديدددددة قامدددددت البلديدددددة بحمددددد ت مكثفدددددة بدددددرش للسددددد ر علدددددع راحدددددة المتسددددداك

المبيددددددددات بكافدددددددة األوديدددددددة والبالوعدددددددات ومثدددددددار  الميدددددددار و التثمعدددددددات المائيدددددددة بالدددددددة رش وعددددددداملين 

 لتر من المبيدات . 4وثرار وقد تت إست    حوالي 

  :تعليق معالم الزينة .7

بمناسددددددبة األعيددددددداد  والمناسدددددددبات  تددددددت تعليددددددد  معددددددالت ال يندددددددة بوسدددددددط المدينددددددة والمدددددددد ل الشدددددددرقي

 ة.ــدورات التم يديــوال ة ــالوطني

 ة:ـــرحات التاليــدي المقتــس البلــاء المجلــض أع ــد  بعــق كــر ذلــإث

تع دددددددد المنددددددداط  ال ضدددددددراء بالصددددددديانة الدوريدددددددة وعددددددددت ا قتصدددددددار علدددددددع التدددددددد ل فدددددددي ضدددددددرورة  -

 ط.ــات فقــالمناسب

ة إلددددع م يددددد العمددددل وبددددذل الث ددددد للقضدددداء علددددع ظدددداهرة إلقدددداء الفضدددد ت دعددددوة ث ددددا  الشددددرطة البيئيدددد -

 رد  (.  –توعية  –ة ل ا   تحسي  ــن الم صصــر األماكـــبغي

دعددددددوة المثلدددددد  إلددددددع تكددددددريت المددددددواطن الددددددذ  بددددددادر بت يئددددددة مسدددددداحة  ضددددددراء علددددددع نفقتدددددد  ال اصددددددة  -

 .ةال اص لتحفي ر ولتشثي  المواطنين علع القيات بمثل هذر المبادرات

الدددددددعوة إلددددددع تثمددددددين وصدددددديانة المعدددددددات المتددددددوفرة حاليددددددا للبلديددددددة وتدددددددعيم ا بمعدددددددات ثديدددددددة حتددددددع  -

 تتمكن البلدية من التد ل في كل األحياء.

المطالبدددددددة بتع دددددددد المسدددددددل  الصدددددددحي بالعنايدددددددة والنظافدددددددة والمراقبدددددددة الدائمدددددددة ليكدددددددون  يدددددددر متدددددددنف   -

 لنهالي.
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وتع ددددددددها بالعنايدددددددة والمراقبدددددددة بالشدددددددراكة مددددددد   إعدددددددداد ثدددددددرد للمنددددددداط  ال ضدددددددراء دا دددددددل األحيددددددداء -

 منظمات المثتم  المدني والمتساكنين.

دعدددددوة الثمعيدددددات التدددددي تعندددددع بالبيئدددددة والعنايدددددة بدددددالمحيط إلدددددع رسدددددت تصدددددور لمعالثدددددة ظددددداهرة التلدددددو   -

 البيئي باألودية واألراضي المتروكة.

 .ضرورة رف  أتربة البالوعات ومثار  ميار الصرل الصحي إثر ث رها -

 ضرورة تنظيت التوقل العشوائي علع الرصيل. -

 ضرورة إيثاد حلول ثذرية ل نتصاب الفوضو . -

III. 2018انية يزتنفيذ م تقدم: 
 

لتقاااااد  رئااااايس لجناااااة الشاااااؤون المالياااااة واالقتصاااااادية ومتابعاااااة التصااااارل عااااار  تفصااااايلي السااااايد قاااااد        

 ي:ــو التالــى النحــعلات ــوارد والنفقــوي المــى مستــعل 2018ة ــذ مياانيــتنفي

 المــــوارد:  -1
 

 بيان الفر  الفر 
ت ديرات ميزانية 

2018 

ا ستخ رات الحارلة 
إلس غايــــة 

08/08/2018 

النسبة 
 المئوية

 %36 61773,378 170000,000 المعلوت علع العقارات المبنية  1101

 %65 97865,805 150000,000 المعلوت علع األراضي غير المبنية 1102

 %69 549482,689 800000,000 المعلوت علع المؤسسات 1201

     60000,000 المبلغ المت تية من صندوق التعاون بين الثماعات 1202

 %123 615,000 500,000 معلوت اإلثا ة الموظل علع مح ت بي  المشروبات 1203

 %25 17750,320 71000,000 الظرفيةومدا يل األسواق اليومية واألسبوعية  2101

 %59 11750,000 20000,000 مدا يل ل مات المسالخ 2201

 %15 890,000 6000,000 مد يل م تلفة من المل  البلد  2299

 %41 14231,216 35000,000 معلوت اإلشتغال الوقتي للطرق العات 2402

معلوت األشغال الوقتي للطري  العات عند إقامة حضائر  2404
 البناء

25000,000 16970,623 68% 

 %58 2916,000 5000,000 معلوت اإلش ار 2406

 %59 20744,250 35000,000 معلوت التعريل باإلمضاء 3101

 %71 7089,250 10000,000 معلوت اإلش اد بمطابقة النسخ لنصل 3102

 %66 19820,000 30000,000 معاليت تسليت بطاقات الحالة المدنية 3103

 %5 264,500 5000,000 ال الطري  العات لتعاطي بعا الم نمعلوت ر   إشغ 3202

 %53 9540,000 18000,000 معلوت ر   الحف ت المنظمة بمناسبة األفرا  العائلية  3203

 %17 5121,825 30000,000 معاليت ر   البناء 3206
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   84,000 0,000 معلوت ر   الدفن و ا راج الثث  3209

 %113 1125,000 1000,000 و  قنوات تصريل المواد السائلةمعلوت اإلعتناء بفر 3301

 %79 7941,000 10000,000 معاليت اإليواء بمستود  الحث  3302

     125000,000 يار الك ربائيتالمعلوت اإلضافي علع السعر في ال 3303

معاليت مقابل رف  الفض ت المت تية من نشاط المح ت  3304
 و الم نيةالتثارية أو الصناعية أ

500,000 600,000 120% 

 %37 22085,106 60000,000 مدا يل كراء عقارات معدة لنشاط تثار  5201

 %33 6679,300 20000,000 مدا يل كراء عقارات معدة لنشاط م ني 5202

 %114 2278,566 2000,000 مدا يل كراء الم عب و القاعات الرياضية 5207

 %56 14647,084 26000,000 مد يل ا كرية ا  ر  5299

 %48 347311,000 730000,000 المناب من المال المشتر  6001

مدا يل الم الفات لتراتيب حفظ الصحة و الشرطة  6006
 الصحية 

15000,000 4140,000 28% 

 مدا يل مالية اعتيادية ا ر  99
 

1002,943 
 

 %51 1244718,855 2460000,000 الجملـــــــــــــة

 

   :اتـــــنفقال -2

 تبعاااااااا لبياناااااااات أ د  1044896.468 قيمتااااااا  ماااااااا 08/08/2018بلغااااااات جملاااااااة النفقاااااااات إلاااااااى حااااااادود      

 ي:ــدول التالــالث

النسبة 
 المئوية

النف ات إلس حدود 
08/08/2018 

 
 الفر  بيان الفر  ت ديرات الميزانية

المددددددنة الم ولددددددة ألعضدددددداء المثلدددددد   1000.000  شيء  شيء
 البلد 

01.100 

 01.101 ت ثير األعوان القارين 1135050.000 588223.013 52%

 02.201 نفقات تسيير المصالة العمومية 836100.000 313527.291 37%

مصددددددددددداريل اسدددددددددددتغ ل وصددددددددددديانة  185000.000 40392.459 22%
 التث ي ات العمومية

02.202 

 03.302 تد  ت في الميدان ا ثتماعي 50000.000 14889.384 30%

 03.303 تد  ت في ميدان التعليت والتكوين 5000.000  شيء  شيء

المسدددددداهمة لفائدددددددة الوداديددددددة بعنددددددوان  31050.000 31250.000 100%
  دمة تذاكر األكل لنعوان

03.304 

تدددد  ت فدددي ميدددادين الثقافدددة والشدددباب  25000.000 17000.000 68%
 والطفولة

03.305 

 05.500 الدين فوائد 80000.000 39814.321 50%

 المجــــــــمــــــوع 2348200.0000 1044896.468 51%
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 ة:ــرحات التاليــالمقتت ــك سجلــر ذلــإث

تدددددددعيت مددددددوارد البلديددددددة مددددددن  دددددد ل تحسددددددين مردوديددددددة ا ست  صددددددات بالتعدددددداون مدددددد   إلددددددعالدددددددعوة  -

 ة.ــة الماليــالقباض

ار ـي تثدددددددددـ  الضريبدددددددددـدددددددددـرورة أداء واثبـدددددددددـن بضـدددددددددـة المواطـدددددددددـ  وتوعيـدددددددددـع تحسيـدددددددددـل علـدددددددددـالعم -

 ة.ـــالبلدي

وى كدددددددل لثندددددددة لتحديدددددددد األهددددددددال المرسدددددددومة لمي انيدددددددة ـع مستدددددددـدددددددـل علـدددددددـ  عمـدددددددـداد برنامــدددددددـإع -

2019. 

إعدددددددداد ثدددددددرد للدددددددديون المت لددددددددة لفائددددددددة البلديدددددددة    صوصدددددددا الدددددددديون الثقيلدددددددة ( ودعدددددددوة أصدددددددحاب ا  -

 اء.ـــع القضـــ  إلـــوثال أو التـــرب اآلثـــي اقـــا فـــل  ص 

 ة.ـــة ايثابيـــة ماليـــن مردوديـــا مـــا ل ـــة لمـــات اإلش اريــــال فت ردــث -

توثيددددد  مراسدددددلة رسدددددمية إلدددددع قدددددابا الماليدددددة بالمرناقيدددددة لمطالبتددددد  بترسددددديت المعلدددددوت المسدددددتوثب علدددددع  -

 ة.ـــوق األسبوعيـــ ات الســـاستل

سددددددتعانة بمحددددددامين لمراثعددددددة وتحيددددددين معدددددداليت وعقددددددود األكريددددددة للمحدددددد ت إحدددددددا  لثنددددددة قانونيددددددة با  -

 ة.ـــات العالقـــا اإلشكاليـــادرة بفـــود للمبـــاب العقـــوة أصحـــة ودعـــالبلدي

 ون.ـــ   الديـــراء واست ـــود الكـــة عقــــمراثع -

فددددددي الترفيدددددد  فددددددي مدددددددا يل تدددددددعيت الشددددددرطة البلديددددددة بدددددد عوان ثدددددددد ومددددددا ل ددددددذا السددددددل  مددددددن مسدددددداهمة  -

 ة.ـــالبلدي

IV. ةــة المديونيـــمعالج: 

 

قااااااد  الساااااايد رئاااااايس لجنااااااة الشااااااؤون الماليااااااة واالقتصااااااادية ومتابعااااااة التصاااااارل كشاااااافا عاااااان ديااااااون        

ى ـة  والخاااااااة إلاااااالعموميااااا ديون لفائااااادة المؤسسااااااتالااااابلغااااات جملاااااة   البلدياااااة حياااااث أىاااااار إلاااااى أنااااا  قاااااد

د  وأصمهااااااااااا ديااااااااااون اااااااااااندو  القاااااااااارو  ومساااااااااااعدة  592373 تاااااااااا مااااااااااا جمل 08/08/2018دود حاااااااااا

 ي:ــدول التالــانات الجـــث بيــحس أ د 389 درصاـــة وقـــات المحليـــالجماع

ارـــن بالدينــغ الديـــمبل   

ةــؤسسات العموميــون المــدي  577373  

 ةـــؤسسات الخااــون المــدي 15000

 وعــــالمجم 592373

 

أن بلدياااااااة المرناقياااااااة ساااااااتتمتع باااااااسجراء تحمااااااال الدولاااااااة لاااااااديون المؤسساااااااات  ركماااااااا أعلااااااام الح اااااااو      

الصاااااااادر عااااااان وزارة  2017ديسااااااامبر  05بتااااااااري   4العمومياااااااة بصاااااااورة جائياااااااة تبعاااااااا للمنشاااااااور عااااااادد 
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كمااااااا  لومااااااا قباااااا 2016الشااااااؤون المحليااااااة والبيئااااااة والمتعلاااااا  بت هياااااار مديونيااااااة البلااااااديات بعنااااااوان ساااااانة 

 .2019ة ــالل سنــا خــة كليــر المديونيــم ت هيــسيت

 ة:ــالتالي التــت التدخــك سجلــر ذلــإث

عااااااان أماااااااوال البلدياااااااة المجمااااااادة تالفصااااااال  للفااااااارالوي بمنوباااااااة ـال الجهاااااااـاااااااـن المــاااااااـة األميــاااااااـمراسل -

999.) 

V. متابعــــة المشاريــــع البلديـــة: 

 
 إطدددددارري  المدرثدددددة فدددددي رئدددددي  لثندددددة األشدددددغال والت يئدددددة العمرانيدددددة لمحدددددة عدددددن المشددددداالسددددديد قددددددت       

المشددددددداري  المدرثدددددددة فدددددددي إطدددددددار وتقددددددددت مراحدددددددل ا نثدددددددا  و 2018م طدددددددط ا سدددددددتثمار البلدددددددد  لسدددددددنة 

المدرثددددددة فددددددي إطددددددار قطددددددا  الطرقددددددات  المشدددددداري و البرنددددددام  ال صوصددددددي لت ددددددذيب األحيدددددداء الشددددددعبية

 ة:ـــالتالي داولـــات الثــب بيانـــحس ( 2018 ةـــو  للتنميـــ  الث ــ    البرنامـــالمسالو

 :2018المشاريع المدرجة في إطار مخطط االستثمار البلدي لسنة  -1

 المشروع

الكلفة 

حسب 

 المخطط أد

الموافقة 

 المبدئية
 الموافقة النهائية

مرحلة 

 اإلنجاز

نسبة 

 اإلنجاز
 مبحظات

تهذيب حي 

طارق ابن 

 زياد

مااااااادرل فاااااااي إطاااااااار برناااااااامج تهاااااااذيث  - 99% - 23/06/2017 08/02/2017 1000

 .2015األحياء الشعبية بعنوان سنة 

المسااااااااجلة  تا خااااااااالالبصاااااااادد رفااااااااع  -

خااااااااالل األم ااااااااار األخياااااااارة و ا عااااااااداد 

  .للقبول الوقتي لألىغال

تهذيب حي 

 النصر

مااااااادرل فاااااااي إطاااااااار برناااااااامج تهاااااااذيث  - 100% - 14/04/2017 11/11/2016 600

  .2016األحياء الشعبية بعنوان سنة 

فاااااااااااي انتظاااااااااااار رفاااااااااااع التحفظاااااااااااات  -

  .سجلة بمح ر القبول الوقتيالم

تعبيد حي 

 الرياض

مااااااادرل فاااااااي إطاااااااار برناااااااامج التنمياااااااة  - 100% -     08/11/2017 12/07/2017 376

الح ااااااااااااارية و الحوكماااااااااااااة المحلياااااااااااااة 

 2017.بعنوان سنة 

  .الوقتي االستال  تم -

تعبيد طرقات 

 بحي السعادة

إدراجاااااااااااا  ضاااااااااااامن برنااااااااااااامج  تاااااااااااام - - -     - - 440

 .2018ي لسنة االستثمار السنو

إعااااااداد ملااااااف طلااااااث الموافقااااااة  بصاااااادد -

 .المبدئية

صيانة 

 الطرقات

إدراجاااااااااااا  ضاااااااااااامن برنااااااااااااامج  تاااااااااااام - - - - - 180

 .2018االستثمار السنوي لسنة 

بصااااااادد إبااااااارا  ا تفاقياااااااة ماااااااع إحااااااادي  -

 .المؤسسات الصغري

 تهيئة

المسكن 

 الوظيفي

إدراجاااااااااااا  ضاااااااااااامن برنااااااااااااامج  تاااااااااااام - - - - - 20

  2018. االستثمار السنوي لسنة

 .بصدد القيا  بسجراءات التعهد -

تهيئة 

 المستودع

 .بصدد القيا  بسجراءات التعهد - - - - - 80

تهيئة السوق 

 البلدي

200 

 

إدراجاااااااااااا  ضاااااااااااامن برنااااااااااااامج  تاااااااااااام - - - - -

  2018.االستثمار السنوي لسنة 



 

 

13 

تااااااااام ماااااااااد المقااااااااااول باااااااااا ذن ا داري  -

لتسااااااااااااااااااجيل  27/07/2018بتاااااااااااااااااااري  

ة بلغاااااااااااات ب لفااااااااااااة نهائياااااااااااا الصاااااااااااافقة

 .د 160352,500

تهيئة 

المسلخ 

 البلدي

إدراجاااااااااااا  ضاااااااااااامن برنااااااااااااامج  تاااااااااااام - - - - - 50

 .2018االستثمار السنوي لسنة 

تااااااام اقتااااااارال تهيئاااااااة المسااااااال  البلااااااادي  -

بالمرناقياااااااااة وفقاااااااااا للخ اااااااااة المتعلقاااااااااة 

بصاااااايانة و تهيئااااااة مساااااال  بعنااااااوان كاااااال 

والياااااة  و ذلاااااك تبعاااااا للجلساااااة الوزارياااااة 

 21/05/2018المنعقااااااااااااااااادة بتااااااااااااااااااري  

 .أد 450ب لفة تقديرية تبلغ 

إقتناء معدات 

 إعبمية

إدراجاااااااااااا  ضاااااااااااامن برنااااااااااااامج  تاااااااااااام - - - - - 20

 .2018االستثمار السنوي لسنة 

بصااااااااادد التااااااااااود بالمعااااااااادات ب لفاااااااااة  -

 .د 19952.900نهائية قدرصا 

إدراجاااااااااااا  ضاااااااااااامن برنااااااااااااامج  تاااااااااااام - - - - - 60 دراسات

  .2018االستثمار السنوي لسنة 

 .في طور ا نجاز -
 

 المشاريـــع الودنيــة المبرمجــة داخـــ  المجـــا  البلــــد : – 2

اء ـدددددددددددـب األحيـدددددددددددـي لت ذيـدددددددددددـ  ال صوصـدددددددددددـار البرنامــدددددددددددـي إطـدددددددددددـة فـدددددددددددـ  المدرثـدددددددددددـالمشاري :2-1

 :ةـــالشعبي

الكلفة حسب  المشروع
 المخدد أ د

نسبة  السنة 
 االنجاز

 م حظات

 د(2000ت ذيب حي بورقبة بالمرناقية  

 د(1500حي الحفصية برج العامر   و

 األحيددددددداءالبرندددددددام  ال صوصدددددددي لت دددددددذيب  - - 2017 3500
 الشعبية للحد من التفاوت الث و .

ت ددذيب حددي الطاحونددة وحددي بئددر بددن ثيمددة 
 بالمرناقية.

 األحيدددددددداءالبرنددددددددام  ال صوصددددددددي لت ددددددددذيب - - 2018 2200
 الشعبية للحد من التفاوت الث و .

 في طور الدراسات. -
 

 (: 2018 ةــو  للتنميــ  الث ــالبرنامــ   المسالــرقات وا  الطــار قطــي إطــة فــ  المدرثـــالمشاري :2-2

 م حظات نسبة االنجاز السنة  الكلفة حسب المخدد أ د المشروع

ت يئدددددددددة مسدددددددددل  
 بوحامد

 األحيددددددداءالبرندددددددام  ال صوصدددددددي لت دددددددذيب  - - 2018 361
 .الشعبية للحد من التفاوت الث و 

 في طور الدراسات. -

ت يئددة مسددل  حددي 
 التومية

 األحيددددددداءالبرندددددددام  ال صوصدددددددي لت دددددددذيب  - - 2018 364
 الشعبية للحد من التفاوت الث و .

 في طور الدراسات. -

ت يئدددددددددة مسدددددددددل  
 الشليبي

 األحيددددددداءالبرندددددددام  ال صوصدددددددي لت دددددددذيب  - - 2018 491.8
 الشعبية للحد من التفاوت الث و .

 .في طور الدراسات -
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 ة:ـــرحات التاليــالمقتت ــك سجلــر ذلـــوإث

لتهااااااااذيث األحياااااااااء ورفااااااااع  الوكالااااااااة الوطنيااااااااةطاااااااارل الم البااااااااة بمتابعااااااااة المشاااااااااريع المنجاااااااااة ماااااااان  -

 روط.ـــراس الشـــرا  كـــة باحتــالالت والم البــا خ

ت بحاااااااي تعبياااااااد ال رقاااااااا ث الدراساااااااات وم البتااااااا  با ساااااااراع فاااااااي انجااااااااز دراساااااااةـاااااااـة م تـاااااااـمراسل -

 ادة.ــالسع

  ــااااااااـروط المتفــااااااااـراس الشـااااااااـث ل ـااااااااـى تستجيـااااااااـع حتـااااااااـة للمشاريـااااااااـة والمراقبـااااااااـف المتابعـااااااااـت ثي -

 ا.ـــعليه

حتاااااااى يساااااااتجيث للشاااااااروط وأد لتحساااااااين ظااااااارول العمااااااال بااااااا   50ة المسااااااال  البلااااااادي ب لفاااااااة ـاااااااـتهيئ -

 ة.ـــالصحي
 

VI. ديــس بلــو مجلــة عضــاستقال: 
          

مااااااان  القاااااااانون  205الفصااااااال بلسددددددديد رئدددددددي  البلديدددددددة السدددددددادة أعضددددددداء المثلددددددد  البلدددددددد  أعلدددددددت ا       

المتعلااااااا  بمجلاااااااة الجماعاااااااات المحلياااااااة  2018مااااااااي  09الماااااااؤر  فاااااااي  2018لسااااااانة  29 األساساااااااي عااااااادد

لالالالالالالرئيس البلديالالالالالالة الالالالالالالذي يعرضالالالالالالها علالالالالالالى  اسالالالالالالتقالت " للعضالالالالالالو بالالالالالالالمجلس البلالالالالالالدي تقالالالالالالديم والااااااذي ياااااانـ :

رابيا ـالالالالالالالـص تـالالالالالالالـي المختـالالالالالالالـيالالالالالالالتم إعالالالالالالالبم الوالده لمعاينتهالالالالالالالا وفالالالالالالالي أول اجتمالالالالالالالاع يعقالالالالالالالالمجلالالالالالالالس البلالالالالالالالدي 

 .ك"ــبذل

" توجالالالالالالال  اسالالالالالالالتقالة احالالالالالالالد أعضالالالالالالالاء المجلالالالالالالالس الاااااااذي يااااااانـ :مااااااان نفاااااااس القاااااااانون  252الفصااااااال وب      

 .وغ"ــبم بالبلــع اإلعــول مــة الوصــة مضمونــة برسالــس البلديــى رئيــالبلدي إل

فاااااي مناسااااابة أولاااااى ب لاااااث اساااااتقالة ع اااااو مجلاااااس بلااااادي  أميالالالالالرة الحمرونالالالالاليالسااااايدة  حياااااث تقااااادمت      

 وحياااااااث تااااااام إىاااااااعارصا بمقت اااااااى مراسااااااالة عااااااادد 2018جويلياااااااة  01معااااااارل با م ااااااااء ماااااااؤر  فاااااااي 

 252بوجااااااااو  تقااااااااديم طلااااااااث االسااااااااتقالة وفاااااااا  مقت اااااااايات الفصاااااااال  2018جويايااااااااة  10بتاااااااااري   1361

ات ـاااااااـا للمقت يـاااااااـا وفقـاااااااـهم استقالتـاااااااـر تقديـاااااااـة باألمـاااااااـادت المعنيـاااااااـث أعـاااااااـالمشاااااااار إليااااااا  أعااااااااله وحي

 ة.  ــالقانوني

فاااااان المعااااارو  علاااااى وباااااذلك مااااان مجلاااااة الجماعاااااات المحلياااااة  205كماااااا ذكااااار الح اااااور بالفصااااال 

ا ـاااااااـوع طبقـااااااـة للموضـااااااـالمجلااااااس البلاااااادي معاينااااااة صااااااذه االسااااااتقالة قصااااااد مواااااااالة ا جااااااراءات المنظم

 ة.ــات المحليــة الجماعــلمجل

 

الة وبعااااااد عرضااااااها علااااااى أنظااااااار ب لااااااث االسااااااتق يالالالالالالرة الحمرونالالالالالاليأمالساااااايدة  تتمساااااا  إثاااااار ذلااااااك       

للمداولاااااة والنقااااااا تمااااات المصاااااادقة علاااااى قباااااول اساااااتقالة السااااايدة أميااااارة الحمروناااااي مااااان ع اااااوية الجلساااااة 

المجلااااااااس البلاااااااادي ألساااااااابا  ىخصااااااااية ومهنيااااااااة بسجماااااااااع األع اااااااااء الحاضاااااااارين ت التصااااااااويت برفااااااااع 

 األيدي(.
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VII. إحـــداث قباضــة بلديــــة: 
 

طلدددددب إحددددددا  قباضدددددة بلديدددددة وذلددددد   السددددديد رئدددددي  البلديدددددة للسدددددادة أعضددددداء المثلددددد  البلدددددد قددددددت       

علمدددددددا وأن القباضدددددددة الماليدددددددة بالمرناقيدددددددة تشدددددددرل علدددددددع للرفددددددد  مدددددددن مسدددددددتوى ا ست  صدددددددات البلديدددددددة 

 إلدددددعاسدددددت    بلدددددديات المرناقيدددددة والبسددددداتين وبدددددرج العدددددامر  ممدددددا ندددددت  عدددددن ذلددددد  نسدددددبة اسدددددت    

كمددددددا أفدددددداد الحضددددددور ب ندددددد  يوثددددددد مقددددددر ثدددددداه  للقباضددددددة  %50ثدددددداو  لددددددت تت 2018غايددددددة شدددددد ر أوت 

 ة:ـــات التاليـــالمعطي إثــر ذلــ  قــدتوة ـــالبلدي

 ةـــنسم 20.000ل التوســــع : ـــان قبـــدد الس ـــع -

 ةـــنسم 32.000 د التوســــــع :ــان بعــدد الس ـــع -

 كــص 500ع : ــــل التوســـة قبـــة البلديـــة المن قــمساح -

 كــص 8919:  عــــد التوســـة بعـــة البلديـــة المن قــمساح -

 الاات :ــــا االستخـــبقاي -

 605.328,443ارات المبنيــــــة : ـــى العقـــو  علـــالمعل •

 938.346,120ة : ـــرالمبنيـــارات  يـــى العقـــو  علـــالمعل •

 155.893,935ة : ـــى األكريــــو  علـــالمعل •

 

ب ثمدددددددا  األعضددددددداء الحاضدددددددرين    قباضييييييية بلدييييييييةتمدددددددت المصدددددددادقة علدددددددع إحددددددددا  إثدددددددر ذلددددددد        

 د (.ــــ  األيــويت برفــالتص

 

VIII. إحـــداث لجــان فنيــــة: 

          
فددددي إطددددار تدددد مين السددددير العدددداد  أعلددددت السدددديد رئددددي  البلديددددة السددددادة أعضدددداء المثلدددد  البلددددد  ب ندددد        

قيقددددددا لمبدددددددأ ثددددددوهر  مددددددن مبادئدددددد  وهددددددو مبدددددددأ تواصددددددل المرفدددددد  العددددددات و اسددددددتعداد للمرفدددددد  العددددددات و تح

التدددددي ل دددددا ع قدددددة بدددددبعا المراكددددد  القانونيدددددة سدددددواء بالنسدددددبة للبلديدددددة أو  ةلدددددبعا ا سدددددتحقاقات القانونيددددد

 للمواطنين المعروا علع المثل  البلد  النظر في إحدا  اللثان التالية :

 

 رر : ـــة الطــلجن 1

تعنددددددددع بددددددددالنظر فددددددددي المنقددددددددو ت التددددددددي  ال ا نتفددددددددا  ب ددددددددا و يددددددددنظت مشددددددددمو ت ا  هددددددددي لثنددددددددةو      

 التركيبة حسب المنشور: 1992الصادر سنة  33وتركيبت ا المنشور عدد 

 رئيس البلديــــــة أو من ينوبــــــ  : رئيــــــس اللجنـــــة  •

 و : ع ـ ةــة بالبلديــؤون العقاريــالش م تــثن ــل عــممث •

 وـة : ع ــؤون العقاريــالشــة والك الدولــمــن وزارة أعل ــممث •

 ـوــن وزارة النقــل : ع ـل عــممث •
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 و ــ: ع  ــانا س ــا ون وزارة التجهيــل عــممث •

 ممثــل عــن المجلــس البلــدي : السيــد يوســف ىارنــي •

 

اء الحاضدددددددرين عضدددددددب ثمدددددددا  األ لجنييييييية الدييييييير تمدددددددت المصدددددددادقة علدددددددع إحددددددددا  إثدددددددر ذلددددددد          

 د (.ـــالتصويت برف  األي 

 

 : تــة التبتيــلجن 2

ا ـددددددددـركيبت ا كمـدددددددـت ويقتـددددددددـر  مات البلديدددددددة ـر اللدددددددـددددددددـتسييـدددددددـداد وة إعـددددددددـذر اللثنـدددددددـع هـدددددددـتتول

 :يــيل

 ة: رئيـــس اللجنــــةــس البلديـــد رئيــالسي •

 رل: ع ـــو ــة التصــمتابعــة واالقتصاديــة وؤون الماليــة الشــس لجنــد رئيــالسي •

 وــال: ع ــىغـس لجنــة األد رئيــالسي •

 وـة : ع ــض الماليـــــد قابـــالسي •

 و ــا  البلديــة : ع ــث العــد ال اتــالسي •

 : ع ــوع ــو مجلــس بلــدي السيــد محمــد ال يــاري  •

 : ع ــوع ــو مجلــس بلــدي السيــد وائــل بومعيـــاة  •

 

ب ثمدددددددا  األعضددددددداء الحاضدددددددرين  لجنييييييية التبتييييييييتتمدددددددت المصدددددددادقة علدددددددع إحددددددددا  إثدددددددر ذلددددددد           

 د (.ـــ  األيـــويت برفــالتص 

 

  : ةـــة المراجعــلجن   3      

تعنددددددددع هددددددددذر اللثنددددددددة بددددددددالنظر فددددددددي اعتراضددددددددات المددددددددواطنين المقدمددددددددة ب صددددددددو  المعدددددددداليت 

 دددددا مثلدددددة الثبايدددددة المحليدددددة و اصدددددة تنظمعلدددددي ت بعندددددوان العقدددددارات المبنيدددددة وغيدددددر المبنيدددددة والموظفدددددة 

 ي:ـــو التالـــع النحـــا علـــان تركيبت ــل فــذا الفصــا ل ــوفقا وــمن  24ل ــالفص

 ةــن ينوبـ  : رئيــس اللجنــة أو مس البلديــرئيــ •

: رئااااايس لجناااااة الشاااااؤون المالياااااة واالقتصاااااادية ومتابعاااااة التصااااارل ي ـاااااـد مروانـاااااـد محمـاااااـالسي •

 وــع 

رئيساااااااة لجناااااااة الشاااااااؤون االجتماعياااااااة والشاااااااغل وفاقااااااادي ون ــاااااااـة زر  العيـاااااااـدة رفيقـاااااااـالسي •

  وــ: ع السند وحاملي ا عاقة 

 ـوــد قابـــض الماليـــة : ع ـالسي •

 .تــي التصويــ  فــدون الحــو بــع  :ة ـا  البلديـــث العــد كاتــالسي •
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ب ثمدددددددا  األعضددددددداء الحاضدددددددرين  ةلجنييييييية المراجعيييييييتمدددددددت المصدددددددادقة علدددددددع إحددددددددا  إثدددددددر ذلددددددد          

 د (.ـــ  األيـــويت برفــالتص 

 

IX. كــراس شــروط استلزام المسلخ البلدي: 
 

المعدددددروا علدددددع المثلددددد  وقاااااد  السااااايد رئااااايس البلدياااااة كاااااراس ىاااااروط اساااااتلاا  المسااااال  البلااااادي          

عدددددددد تحديــدددددددـد مولمنظمدددددددة  سدددددددتل ات المسدددددددلخ البلدددددددد  والبلدددددددد  دراسدددددددة مقتضددددددديات كدددددددرا  الشدددددددروط ا

 إلثدددددراء بتدددددة المسدددددلخ البلدددددد  لسدددددنة 2018سدددددبتمبر  21إثدددددراء أول بتدددددة ويتثددددد  كمقتدددددر  تحديدددددـد يدددددوت 

2019. 

 :2019كراس شرود لزمة استخ ص المعالي  الموظفة يلس المسلخ البلد  لسنة           

ي دددددددل هددددددذا الكددددددرا  لضددددددبط شددددددروط ل مددددددة اسددددددت    المعدددددداليت الموظفددددددة  :أحكييييييا  ياميييييية

  واسدددددتغ ل   مدددددن قبدددددل الدددددذوات المعنيدددددة أو الطبيعيدددددة التدددددي ي دددددول ل دددددا قانوندددددا دا دددددل المسدددددلخ البلدددددد

 ذبة الماشية وت  ين ا وتروي  اللحوت .

إن العمددددددددل ب ددددددددذا الكددددددددرا    يعفددددددددي المسددددددددتل ت مددددددددن احتددددددددرات التشددددددددري  والتراتيددددددددب العامددددددددة 

 قرار الترا تيب الصحية النموذثي(. - النظات النموذثي للمسالخ المنظمة للمسالخ 

بدايدددددة مدددددن غدددددرة ثدددددانفي   سدددددنة واحددددددة غيدددددر قابلدددددة للتثديدددددد لمددددددة صدددددالحة الل مدددددة هدددددذر كدددددون ت

عدددددن طريددددد  بتدددددة عموميدددددة باإلشددددد ار والم ايددددددة العلنيدددددة أو عدددددن طريددددد   2019إلدددددع مدددددوفع ديسدددددمبر 

طلددددددب عددددددروا عمددددددومي بواسددددددطة الظددددددرول المغلقددددددة بالشددددددروط و المقددددددايي  التددددددي تحددددددددها بلديددددددة 

  .المرناقية

عدددددددد وة علدددددددع المعددددددداليت المسدددددددتوثبة دا ددددددددل المسدددددددلخ البلدددددددد    ا سددددددددتغ ل   وتشدددددددمل هدددددددذر الل مدددددددة

والتصددددددرل فددددددي كامددددددل أثدددددد اء المسددددددلخ لغددددددرا ذبددددددة الماشددددددية وتددددددروي  اللحددددددوت الحمددددددراء ولحددددددت 

 الض ن وذل  مقابل معينات استغ ل مضبوطة مسبقا.

يمثددددددل المسددددددلخ البلددددددد  وحدددددددة عصددددددرية متكاملددددددة علددددددع ملدددددد  : : مكونييييييات المسييييييلخ01الفريييييي  

 لدية يتركب من :الب

 )  كر مكونات المسلخ بك  دقة (

 مكتب الطبيب البيطر . * 

 قاعة م صصة لمحر  ضغط ال واء. 01عدد  * 

 متر. 06متر علع  06قاعة م صصة لذبة الض ن  01عدد  * 

 متر. 05متر علع  06قاعة م صصة لذبة الض ن  01عدد  * 
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رافددددددد   02متدددددددر مث ددددددد ة بعددددددددد  06 متدددددددر علدددددددع 10قاعدددددددة م صصدددددددة لدددددددذبة الماشدددددددية  01 ددعددددددد * 

 المواشي المذبوحة.

 قاعة لتنظيل األحشاء. 01عدد  * 

 قاعة م صصة لتثمي  الفض ت. 01عدد  * 

 إسطبل. 02عدد  * 

 .sondageمحر   01عدد *  

يتعددددددددين علددددددددع : ريييييييييانة البناييييييييية و التجهيييييييييزات والمعييييييييدات وا الت و ا وانيييييييي : 02الفريييييييي  

لمسدددددلخ بالددددددهن والتبيددددديا وعددددددت إلحددددداق الضدددددرر ب دددددا أو إد دددددال أيدددددة المسدددددتل ت صددددديانة وتع دددددد بنايدددددة ا

 تغييرات أو أشغال علع مكونات ا إ  بعد الحصول علع موافقة كتابية مسبقة من البلدية.

كمدددددددا يتعدددددددين عليددددددد  صددددددديانة وتع دددددددد التث يددددددد ات واآل ت والمعددددددددات واألواندددددددي و  يمكدددددددن لددددددد   

لبلديددددددة   إسددددددطب  ت ثديدددددددة مددددددث  ( , علددددددع أن إضددددددافة فضدددددداءات ثديدددددددة للمسددددددلخ إ  بعددددددد موافقددددددة ا

 تبقع هذر اإلضافات والتحسينات ملكا للبلدية و  ينثر عن ا أ  تعويا.

يتعهااااااد المسااااااتلا  برفااااااع الف ااااااالت و عااااااد  تركهااااااا بااااااالمجرورة  و ذلااااااك علااااااى نفقتاااااا  المعالالالالالالدات:  -1

 ة برفعهاااااااالتت فااااااال البلديااااااافاااااااي األسااااااابوع د ( 100بالالالالالالالـ  الخاااااااااة أو تساااااااديد كلفـاااااااـة الخااااااادمات المقااااااادرة 

 .مرتين في األسبوع

يتعااااااااين علااااااااى المسااااااااتلا  المحافظااااااااة علااااااااى كاااااااال اآلالت والتجهيالالالالالالالالزات االلكترونيالالالالالالالالة واألوانالالالالالالالالي:  -2

 التجهياات الموضوعة على ذمت  بالمسل  البلدي وايانتها.

كمدددددا يتعدددددين عليددددد  المحافظدددددة علدددددع نظافدددددة األواندددددي وتط يرهدددددا كلمدددددا اسدددددتوثب األمدددددر ذلددددد  مددددد  التع دددددد 

ة التددددي تسددددلم ا عنددددد إبددددرات عقددددد الل مددددة وتعددددويا كددددل مددددا أتلددددل أو ضددددا  من ددددا ب رثاع ددددا الددددع الحالدددد

 باقتناء ثديدة.

ويمكدددددن للمسدددددتل ت تدددددوفير تث يددددد ات أ دددددرى إذا مدددددا دعدددددت الحاثدددددة لدددددذل  شدددددريطة إشدددددعار البلديدددددة علدددددع 

 أن يتت استرثاع ا من طرف  إثر ن اية مدة الل مة.

لمسددددددلخ  دددددد ل العشددددددرة األيددددددات يتعددددددين علددددددع المسددددددتل ت الشددددددرو  فددددددي اسددددددتغ ل ا: 03الفريييييي  

األولدددددع مدددددن إبدددددرات عقدددددد الل مدددددة وفدددددي  ددددد ل ذلددددد  يمكدددددن للبلديدددددة المطالبدددددة بتعدددددويا مدددددالي وات ددددداذ 

 اإلثراءات ال  مة ضدر.

الشددددددروط الواثددددددب توفيرهددددددا فددددددي كددددددل مشددددددار :   يثددددددو  لنشدددددد ا  أو الددددددذوات : 04الفريييييي          

و الثماعدددددددات المحليدددددددة أو األشددددددد ا  ذو  المعنويدددددددة الدددددددذين ت لددددددددت بدددددددذمت ت ديدددددددون لفائددددددددة الدولدددددددة أ

 السواب  العدلية الذين صدر ضدهت حكما بالتحثير أو اإلف   المشاركة في البتة.
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يثددددددب علددددددع كددددددل مشددددددار  تتددددددوفر فيدددددد  الشددددددروط : ليييييي  ت ييييييدي  الضييييييمان الييييييوقت  : 05الفريييييي  

ن % مدددددد10الددددددواردة بالفصددددددل اآلنددددددل الددددددذكر أن يددددددؤمن مسددددددبقا لدددددددى القباضددددددة البلديددددددة مبلغددددددا قدددددددرر 

السدددددعر ا فتتددددداحي   ويكدددددون هدددددذا المبلدددددغ بعندددددوان الضدددددمان الدددددوقتي ويبقدددددع مؤمندددددا بصدددددندوق القدددددابا 

 البلد  إلع أن يتت تكوين الضمان الن ائي أو عند إمضاء محضر البتة.

فددددددي تقددددددديت الضددددددمان الن ددددددائي :يثددددددب علددددددع المبتددددددت لدددددد  تكددددددوين الضددددددمان الن ددددددائي : 06الفريييييي  

ة لتدددددداريخ إرسدددددداء المدددددد اد عليدددددد  أو عنددددددد إمضدددددداء محضددددددر  دددددد ل األربعددددددة والعشددددددرين سدددددداعة المواليدددددد

البتدددددة . ويتكدددددون الضدددددمان الن دددددائي مدددددن ربددددد  المبلدددددغ السدددددنو  لعقدددددد الل مدددددة  ويبقدددددع مؤمندددددا بصدددددندوق 

 القابا البلد  إلع حين     كامل الل مة.

وإذا ت لدددددل المبتدددددت لددددد  عدددددن دفددددد  الضدددددمان الن دددددائي فدددددي األثدددددل المحددددددد أعددددد ر   يحددددد  للبلديدددددة بددددددون 

رر القددددددابا البلددددددد    التصددددددرل اللثددددددو ء إلددددددع أ  إثددددددراء سددددددوى إثبددددددات ذلدددددد  بددددددالتقرير الددددددذ  يحددددددر 

المطلددددد  فدددددي الل مدددددة سدددددواء ب سدددددنادر إلدددددع شددددد   ا دددددر بالمراكندددددة بعدددددد أ دددددذ رأ  سدددددلطة اإلشدددددرال    

أو ب عدددددادة إشددددد ارها  سدددددتل ام ا مدددددن ثديدددددد وفدددددي هدددددذر الحالدددددة األ يدددددرة وإذا كدددددان ثمدددددن التبتيدددددت أقدددددل 

ول   فدددد ن الم ايددددد األ يددددر بالبتددددة األولددددع يكددددون مثبددددورا علددددع دفدددد  الفددددارق بددددين مددددن ثمددددن التبتيددددت األ

 الثمنين.

يسدددددددد ر علددددددددع م تلددددددددل ثوانددددددددب سددددددددير العمددددددددل التنظيييييييييـ ورلييييييييع الفضيييييييي ت :  :07الفريييييييي  

بالمسددددددلخ فريدددددد  يعمددددددل تحددددددت رقابددددددة الطبيددددددب البيطددددددر  ورئددددددي  المصددددددلحة علددددددع حسدددددداب المسددددددتل ت 

 ويو   علع النحو التالي :

 التنظيـ:

قاعااااااة  ساااااال  -قاعااااااة ذباااااا   -أعااااااوان م لفااااااون بتنظيااااااف المساااااال  ت تنظيااااااف المااااااربض  04عاااااادد  ❖

 األحشاء (.

 أعوان م لفون باالعتناء بمح ة الت هير وخاان جمع الدماء. 02عدد  ❖

 أعوان م لفون بتنظيف الف اء ا داري والصحي والف اء الخارجي. 02عدد  ❖

 

عملدددددددة  02بلديدددددددة تدددددددوفير عددددددددد يتعدددددددين علدددددددع ال: رليييييييع وإتييييييي ـ الفضييييييي ت بالمريييييييب المراقيييييييب

مث ددددددد ين بثدددددددرار ومثدددددددرورة وصددددددد ري  لرفددددددد  الفضددددددد ت الصدددددددلبة والسدددددددائلة وإت ف دددددددا بالمصدددددددب 

المراقدددددب اذا قدددددات المسدددددتل ت ب ددددد   المبلدددددغ الشددددد ر  مسدددددبقا المترتدددددب علدددددع هدددددذر ال دمدددددة والمحدددددددة 

 بالفصل الثاني.
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 : : مصاريف استهبك الماء والتيار الكهربائي08الفصل 

اسددددددت    النددددددور الك ربددددددائي و المدددددداء الصددددددالة للشددددددراب تحمددددددل علددددددع المتسددددددو   دددددد ل  مصدددددداريل *

 مدة التسويغ .

مددددددن   % 03* يتعددددددين علددددددع المسددددددتل ت أن يددددددؤمن لدددددددى صددددددندوق القددددددابا البلددددددد  مبلغددددددا ماليددددددا قدددددددرر 

ثمدددددن الل مدددددة ت صدددددت منددددد  ثميددددد  الدددددديون المترتبدددددة عدددددن اسدددددت    المددددداء والتيدددددار الك ربدددددائي  علدددددع أن 

 قي مبلغ الضمان في ظرل الش رين المواليين  نت اء مدة الل مة.يرث  ل  با

يصاااااب  زخااااار مااياااااد مرتب اااااا ماااااع البلدياااااة بماااااا بذلااااا    وتحاااااتف  صاااااذه : آثالالالالالار التبتيالالالالالت : 09الفصالالالالالل 

 األخيرة في القوانين والتراتيث الجاري بها العمل بتقييم الماايدات األخري وتعليل اختيارصا.

إذا وافقااااااات عليااااااا  ا دارة وحظاااااااي بمصاااااااادقة سااااااال ة ا ىااااااارال . وكااااااال وال ي اااااااون التبتيااااااات نهائياااااااا إال 

معارضااااة يقااااع القيااااا  بهااااا أثناااااء البتااااة يتااااولى فصاااالها رئاااايس البلديااااة أو ماااان ينوباااا  لرئاسااااة البتااااة أو أحااااد 

مساااااااعدي  عنااااااد االقت اااااااء بمااااااا فااااااي ذلااااااك المشاااااااكل التااااااي تحاااااادث حااااااول العمليااااااات التح اااااايرية للبتااااااة 

 وذلك بأ لبية األاوات.

كيفياااااااة دفاااااااع ثمااااااان اللاماااااااة و اآلثاااااااار المساااااااتوجبة علاااااااى اخاااااااالالت المساااااااتلا :يقع : 01فصالالالالالالالل ال       

تقساااااايط ثماااااان اللامااااااة واالسااااااتغالل الساااااانوي إلااااااى اثنااااااي عشاااااارة دفعااااااة متساااااااوية   وكاااااال دفعااااااة ىااااااهرية 

 يجث تسبيقها إلى اندو  القابض البلدي خالل الثالثة أيا  األولى من الشهر. 

  المنصاااااااوص عليهاااااااا اااااااالث وكاااااااذلك ببقياااااااة التااماتاااااااوعناااااااد إخاااااااالل المساااااااتلا  بهاااااااذا الواجاااااااث 

  يقاااااع التنبيااااا  عليااااا  مااااارة واحااااادة فاااااي الياااااو  الراباااااع بم تاااااو  م ااااامون الوااااااول ماااااع كاااااراس الشاااااروط

يحاااا  للبلديااااة اسااااتعمال ال ريقااااة   ا ىااااعار بااااالبلو  وإذا لاااام يمتثاااال فااااي ظاااارل الثمانيااااة األيااااا  المواليااااة 

 بلدية.ا دارية في إسقاط الح  بموجث قرار من رئيس ال

يقاااااع ا عاااااال  بساااااقوط الحااااا  وتبليغااااا  إلاااااى محااااال مخاااااابرة المساااااتلا  باااااالعنوان الاااااذي اختااااااره . و ال يمناااااع 

ساااااااقوط حااااااا  البلدياااااااة مااااااان تتباااااااع أماااااااالك مااااااادينيها الخاااااااااة الساااااااتخالص دينهاااااااا حساااااااث ا جاااااااراءات 

المنصاااااوص عليهاااااا بالقاااااانون العاااااا  . وإثااااار ساااااقوط الحااااا  ي اااااون للبلدياااااة حااااا  التصااااارل الم لااااا  فاااااي 

 ذلك بسع ائها لشخـ زخر أو إعادة إىهارصا للبيع.اللامة و

جميااااااع التشااااااا يات التااااااي يعرضاااااااها قاباااااال اللاماااااااة فيمااااااا يخاااااااـ فالالالالالالض النزاعالالالالالالالات : :11الفصالالالالالالل 

الخالفاااااات التاااااي قاااااد ت ااااارأ بينااااا  وباااااين البلدياااااة تعااااار  علاااااى رئاااااس البلدياااااة ثااااام عناااااد االقت ااااااء علاااااى 

 سل ة ا ىرال.

مساااال  فتبقااااى ماااان مسااااؤولية المسااااتلا  وحااااده الااااذي أمااااا الخالفااااات التااااي قااااد ت اااارأ مااااع المتعاااااملين مااااع ال

 يتحمل مسؤولياتها بمفرده و ال دخل للبلدية فيها.

ال يساااااتخد  قابااااال اللاماااااة فاااااي : فاااااي الشاااااروط الواجاااااث توفيرصاااااا فاااااي عملاااااة المسااااال :  21الفصالالالالالل 

تساااااييره للمساااااال  إال األىاااااخاص الااااااذين تسااااااب  الموافقاااااة علاااااايهم مااااان طاااااارل رئاااااايس  البلدياااااة الااااااذي لاااااا  

 عهم من دخول المسل  عندما تقع ضدصم تش يات مبنية على أسبا  حقيقية.الح  في من
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علااااااى قاباااااال اللامااااااة مااااااد ا دارة بقائمااااااة اساااااامية فااااااي األعااااااوان أو العملااااااة المقتاااااارحين للعماااااال بالمساااااال  

 وبب اقة السواب  العدلية كل عون أو عامل.

 باااااد أن تتاااااوفر يجاااااث علاااااى قابااااال اللاماااااة ماااااد ا دارة بقائماااااة أعاااااوان الاااااذب  الاااااذين ال:31الفصالالالالالل 

فاااااايهم القواعااااااد الصااااااحية الالزمااااااة لممارسااااااة نشاااااااطهم   وفااااااي خااااااالل ذلااااااك يتحماااااال المسااااااتلا  بمفاااااارده 

 المسؤولية الناجعة عن ذلك كما تن ب  عليهم مقت يات الفصل الساب .

يجااااااث علااااااى قاباااااال اللامااااااة أن يساااااالم ب اقااااااات دخااااااول لألىااااااخاص المتعاااااااملين مااااااع :41الفصالالالالالالل 

صااااااويتهم وااااااافتهم وذات ألااااااوان تختلااااااف حسااااااث عالقااااااة حامليهااااااا المساااااال  حاملااااااة لصااااااورة أاااااااحابها و

بالمساااااال  والمهمااااااة الم لفااااااون بهااااااا ويااااااتم التنسااااااي  مااااااع ا دارة فااااااي خصااااااوص نوعيااااااة المتعاااااااملين مااااااع 

المسااااااال  البلااااااادي ونوعياااااااة الب اقاااااااات الخاااااااااة بهااااااام . وال تسااااااالم صاااااااذه الب اقاااااااات إال بعاااااااد استشاااااااارة 

لااااااث اااااااادر عاااااان األعااااااوان الصااااااحيين أو ويجااااااث االسااااااتظهار بهااااااا عنااااااد كاااااال طالمصااااااال  البي ريااااااة 

 أعوان الرقابة أو أعوان األمن.

 :يبتدئ العمل بالمسل  طيلة أيا  األسبوع من الساعة: : احترام أوقات العمل51الفصل 

السادسالالالالالالة صالالالالالالباحا  إلالالالالالالى السالالالالالالاعة الحاديالالالالالالة عشالالالالالالر صالالالالالالباحا فالالالالالالي فصالالالالالالول الخريالالالالالالف و الشالالالالالالتاء و  •

 الربيع.

 في فصل الصيف.الخامسة صباحا الى الساعة العاشرة صباحا  •

و حيييييدد يييييييو  ا حييييييد كيييييييو  راحييييية أسييييييبويية إضييييييالة ل يييييييياد الدينيييييية التالييييييية : ييييييييد الفديييييير   ييييييييد 

 ا ضحس والمولد النبو  الشريـ.

يم ااااان تحدياااااد رزناماااااة عمااااال يتفااااا  فاااااي ىاااااأنها ماااااع ا دارة الحقاااااا إذا ماااااا تااااام التعاقاااااد :61الفصالالالالالل 

 ارل األوقات المتعاقد باللامة.مع ذوات معنوية أو طبيعية تستغل المسل  بصفة ذاتية خ

ال يساااااام  بالاااااادخول إلااااااى قاعااااااات الااااااذب  واألجااااااااء الصااااااحية بالمساااااال  إال ألعااااااوان :  71الفصالالالالالالل 

المراقبااااااة الصااااااحية والعملااااااة الحاااااااملين لب اقااااااات خااااااااة مساااااالمة ماااااان طاااااارل المسااااااتلا  وذلااااااك بعااااااد 

وار فاااااي ن اااااا  يم ااااان بصااااافة اساااااتثنائية لااااابعض الاااااا علاااااى أنااااا موافقاااااة المصاااااال  الصاااااحية البي رياااااة   

 القيا  بمها  خصواية الدخول إلى قاعات الذب  بعد موافقة ال بيث البي ري.

يتعاااااااين علاااااااى القصاااااااابين الااااااارا بين فاااااااي إياااااااداع حيوانااااااااتهم المعااااااادة للاااااااذب  بقسااااااام :81الفصالالالالالالالل 

علاااااااى تااااااارخيـ مااااااان ال بياااااااث البي اااااااري   وبعاااااااد تحدياااااااد كمياااااااة الراحاااااااة الليلياااااااة الحصاااااااول مسااااااابقا 

 مرتبة على ذلك. الق يع  ودفع المعاليم ال

تقااااااع الم البااااااة بالمعاااااااليم المسااااااتوجبة داخاااااال المساااااال  البلاااااادي يوميااااااا مااااااا عاااااادا يااااااو  :19الفصالالالالالالل 

الراحااااااة األساااااابوعية وأيااااااا  األعياااااااد الدينيااااااة الااااااوارد بهااااااذا ال ااااااراس / وفااااااي الحاااااااالت االسااااااتثنائية التااااااي 

 تقدرصا السلط العمومية فيما يتعل  باستخالص المعاليم المستوجبة.

المعاااااااليم المسااااااتوجبة داخاااااال المساااااال  البلاااااادي والتااااااي يتااااااولى المسااااااتلا  استخالاااااااها  وت اااااابط تعريفااااااة

 نيابة عن البلدية بموجث عقد اللامة المبر  في الغر  وفقا للجدول الموالي:
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 الـــمعــــــلـــــــــــــــــوم

 

 الــــتعــــريـــفــــــــــــــــة

 معلو  الذب 

 

د / ال اااااااااغ الواحاااااااااد مااااااااان  0,100

 حمالل

معلااااااو  إضااااااافي عنااااااد اسااااااتعمال التجهياااااااات 

المعااااااادة لل اااااااب  وتصااااااابير اللحاااااااو  وحفااااااا  

 الدوا 

د / ال اااااااااغ الواحاااااااااد مااااااااان  0,020

 اللحم

 معلو  المراقبة الصحية على اللحو 

 

د  / ال ااااااااااغ الواحااااااااااد ماااااااااان  0,50

 اللحم

 

 وبالنساااااابة لمعلااااااو  المراقبااااااة الصااااااحية علااااااى اللحااااااو   فسناااااا  يسااااااتوجث علااااااى عمليااااااات مراقبااااااة اللحااااااو 

 التي:

 سب  أن تم في ىأنها استخالص معلو  الذب  لفائدة جماعة محلية أخري. ❖

أو علااااااى اللحااااااو  المسااااااتوردة إذا وقااااااع إدخالهااااااا بتاااااارا  الجماعااااااة المحليااااااة قصااااااد عرضااااااها علااااااى  ❖

 االستهالك.

يوظدددددددل لفائددددددددة الدولدددددددة : المعددددددداليت المدددددددر   فدددددددي است  صددددددد ا لفائددددددددة الدولدددددددة: 02الفرييييييي  

 42و   41ملدددديت علددددع الكلددددغ الواحددددد طبقددددا للفصددددلين  50فددددي حددددـدود معلددددوت علددددع اللحددددوت الحمددددراء 

ويتعدددددين علدددددع المسدددددتل ت مدددددد اإلدارة البلديدددددة بقائمدددددة مفصدددددلة شددددد ريا    1997مدددددن قدددددانون الماليدددددة سدددددنة 

فدددددي كميدددددات اللحدددددوت المذبوحدددددة   حتدددددع يتسدددددنع للبلديدددددة التنسدددددي  مددددد  القدددددابا البلدددددد  فدددددي هدددددذا ضدددددبط 

 المعلوت الراث  للدولة.

يثددددددب أن تكددددددون بيددددددد صدددددداحب الل مددددددة دفدددددداتر يرسددددددت ب ددددددا بالتفصدددددديل مقابيضدددددد  : 12الفريييييي  

ومصدددددداريف  اليوميددددددة مدددددد  ثميدددددد  اإلرشددددددادات ال  مددددددة  وهددددددو مطالددددددب بدددددد ط   األعددددددوان المكلفددددددين 

 بالرقابة علي ا سواء المنتمين للبلدية أو لمصالة م تصة أ رى.

بددددددالغ المقبوضددددددة يثددددددب علددددددع المسددددددتل ت تسددددددليت وصددددددو ت للحرفدددددداء فددددددي كددددددل الم:22الفريييييي  

وتقتطدددددد  هددددددذر الوصددددددو ت مددددددن دفتددددددر أو  مددددددات يحتددددددو  ثددددددذور يكددددددون مثالدددددد  محددددددررا مددددددن طددددددرل 

 .البلدية التي تمد ب  المستل ت مقابل استرثا  ثمن  من صاحب الل مة

كمدددددا يتعددددددين علدددددع قابددددددل الل مدددددة اقتنددددداء الدددددددفاتر واأل مدددددة الموضددددددوعة علدددددع ذمتدددددد  :32الفرييييي  

ي ظددددرل اربعددددة و عشددددرين سدددداعة مددددن تدددداريخ البتددددة و فددددي كددددل مددددن طددددرل البلديددددة فقددددط ودفدددد  ثمن ددددا فدددد

 األحوال قبل تسلت عقد الل مة. 

 كما يثب علي  إرثا  ما تبقع ل  من الدفاتر إلع البلدية عند ن اية الل مة و ذل  دون مقابل.
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يثددددددب أن يكددددددون كددددددل معلددددددوت مقبددددددوا موضددددددو  وصددددددل واحددددددد أو تددددددذكرة واحدددددددة :42الفريييييي  

ن يمسدددددد  دفدددددداتر وصددددددو ت تحتددددددو  علددددددع ثميدددددد  اإلرشددددددادات كمددددددا يثددددددب علددددددع صدددددداحب الل مددددددة أ

 بوضو .

كمددددا يتعددددين عليدددد  أن يقدددددت قبددددل اليددددوت العاشددددر مددددن كددددل شدددد ر إلددددع البلديددددة قائمددددة مفصددددلة فددددي مقابيضدددد  

 أثناء الش ر الساب  حسب كل فصل من فصول التعريفة.

المنثدددددد ة عنددددددد و يمكددددددن للبلديددددددة فسددددددخ عقددددددد الل مددددددة و تحميددددددل المسددددددتل ت ثميدددددد  التتبعددددددات و ال سددددددائر 

 م الفة مقتضيات هذا الفصل.

يعدددددددد المسدددددددتل ت م الفددددددا لمقتضددددددديات كدددددددرا  الشددددددروط و يمكدددددددن أن يترتدددددددب عدددددددن  : 52الفريييييي  

 ذل  فسخ عقد الل مة في صورة ثبوت :

 استخالا  لمعاليم خارل حدود المسل  البلدي موضوع اللامة. •

جااااااااري بهاااااااا أو توظياااااااف تعريفاااااااات  يااااااار المااااااارخـ فاااااااي استخالااااااااها بموجاااااااث القاااااااوانين ال •

  العمل.    

 أو الترفيع في المعاليم المنصوص عليها ب راس الشروط. •

أو توظيااااااف معاااااااليم جدياااااادة ماااااان ذلااااااك وقااااااول وسااااااائل النقاااااال المسااااااتعملة ماااااان طاااااارل التجااااااار أو  •

 المترددين على المسل  البلدي.

يثددددددب علددددددع قابددددددل الل مددددددة ان يتددددددولع تعليدددددد  تعريفددددددة المعدددددداليت المنصددددددو  علي ددددددا : 26الفريييييي  

كددددددرا  دا ددددددل المكتددددددب المعددددددد ل سددددددت    المعدددددداليت المسددددددتل مة وبمكددددددان بددددددار  تمكددددددن مددددددن ب ددددددذا ال

 إط   العموت علي ا.

إذا كاندددددددددت بعدددددددددا المعددددددددداليت أو األداءات محمولدددددددددة بمقتضدددددددددع التراتيدددددددددب علدددددددددع : 72الفرييييييييي  

 البلدية ف  يمكن لقابل الل مة مطالبت  بدفع ا.

ل مدددددددة إلدددددددع مقتضددددددديات القواعدددددددد المسدددددددتل ت عندددددددد مباشدددددددرة ال: الجوانيييييييب الريييييييحية 82الفرييييييي  

العامدددددة لحفدددددظ الصدددددحة لدددددذل  ف دددددو مطالدددددب بتثميددددد  الفضددددد ت المت تيدددددة مدددددن عمليدددددات الدددددذبة فدددددي مكدددددان 

 واحد وفي حاويات يق  ت صيص ا للغرا.

ي ضددددددد  المسدددددددلخ البلدددددددد  طيلدددددددة مددددددددة ا سدددددددتل ات إلدددددددع الرقابدددددددة الصدددددددحية التدددددددي : 29الفرييييييي  

الرقابدددددة الصدددددحية فدددددي حددددددود مشدددددمو ت ا سدددددواء علدددددع تمارسددددد ا البلديدددددة وال ياكدددددل المتد لدددددة فدددددي ميددددددان 

 اللحوت أو علع األماكن المعدة للذبة واألعوان.
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يتعدددددين علدددددع المسدددددتل ت تنظيدددددل المسدددددلخ يوميدددددا وبصدددددفة منتظمدددددة وإثدددددر كدددددل عمليدددددة : 30الفرييييي  

ذبدددددة والقيدددددات بثميددددد  األعمدددددال التددددددي تددددد ذن ب دددددا البلديدددددة والطبيددددددب البيطدددددر  المسدددددؤول عدددددن المسددددددلخ 

 ضار الفصل الساب  من هذا الكرا . طبقا لما اقت

ت ضدددددد  كدددددل الحيوانددددددات المعددددددة للددددددذبة وثوبدددددا للفحددددددو  البيطريدددددة قبددددددل ذبح ددددددا   : 13الفرييييي  

 و  يتت قبول ا بقاعة الذبة إ  بعد موافقة الطبيب البيطر . 

وتدددددتت الفحدددددو  البيطريدددددة علدددددع هدددددذر الحيواندددددات حسدددددب نسددددد  قددددددوم ا إلدددددع المسدددددلخ وتتوقدددددل 

 ة أوقات العمل.ساعتين قبل ن اي

ويقدددددد   ددددددتت اللحددددددوت المعتددددددرل بصددددددلوحيت ا ل سددددددت    تحددددددت مسددددددؤولية الطبيددددددب البيطددددددر    

 ويتعين أن يستثيب الطاب  وعمليات الطب  للتراتيب الثار  ب ا العمل.

فددددددع حالددددددة ثبددددددوت اسددددددتعمال حبددددددر لحددددددوت غيددددددر الددددددذ  تتع ددددددد البلديددددددة بوضددددددع  : 23الفريييييي  

الل مددددددة وتحميلدددددد  ثميدددددد  المصددددددارل ال  مددددددة بقطدددددد  النظددددددر  يمكددددددن للبلديددددددة فسددددددخبالمسددددددلخ البلددددددد    

 عن التتبعات القضائية األ رى.

تركددددددد  بالمسدددددددلخ البلدددددددد  مصدددددددلحة للتفقدددددددد البيطدددددددر  التابعدددددددة للمندوبيدددددددة الث ويدددددددة : 33الفرييييييي  

للتنميدددددة الف حيدددددة وتوكدددددل ل دددددا م مدددددة المراقبدددددة والتفقدددددد الصدددددحي للحيواندددددات ولعمليدددددات الدددددذبة واللحدددددوت 

 واألحشاء.

يتعددددددين علددددددع المسددددددتل ت أن يبددددددرت عقددددددد تدددددد مين بعنددددددوان المسددددددؤولية المدنيددددددة يشددددددمل : 43  الفريييييي

  قتضدددددع عقدددددد الل مدددددة المبدددددرت فدددددي الغدددددراكدددددل الحدددددا ت التدددددي قدددددد يكدددددون في دددددا مسدددددؤو  إ اء الغيدددددر بم

وذلددددد  فيمدددددا ي دددددت األشددددد ا  الدددددراثعين لددددد  بدددددالنظر عندددددد مباشدددددرة اسدددددتغ ل المسدددددلخ. وكدددددذل  األمتعدددددة 

لمسدددددددتغلة مدددددددن طرفددددددد  أو التابعدددددددة لددددددد    ضدددددددد اإلتددددددد ل والسدددددددرقة والحرائددددددد  والتث يددددددد ات والسدددددددل  ا

 والصواع  والفيضانــات و ا نفثارات ...إلع ا رر.

فددددددي حالددددددة إرسدددددداء الل مددددددة علددددددع ذات معنويددددددة   شددددددركة أو تعاضدددددددية أو غيرهددددددا : 53الفريييييي  

 ( ف ندددددد  إضددددددافة إلددددددع كددددددل مددددددا ورد ب ددددددذا الكددددددرا  يمكددددددن تحديددددددد بعددددددا الثوانددددددب ال اصددددددة األ ددددددرى

 ببنود العقد الذ  يبرت في الغرا.

ينثدددددددر علدددددددع كدددددددل م الفدددددددة لفصدددددددل مدددددددن فصدددددددول كدددددددرا  الشدددددددروط المطالبدددددددة : 36الفرييييييي  

 بتعويضات مالية.

يثدددددددب علدددددددع المسدددددددتل ت ا متثدددددددال لتعليمدددددددات هدددددددذر المصدددددددلحة وتسددددددد يل عمل دددددددا : 73الفرييييييي  

 والتنسي  مع ا لرد  إ  ل قد يم  بم مة المراقبة الصحية.



 

 

25 

ل ت ضدددددددمان الحراسدددددددة لدددددددي  ون دددددددارا لكامدددددددل أرثددددددداء المسدددددددلخ مددددددد  علدددددددع المسدددددددت: 83الفرييييييي  

ضدددددمان الرقابدددددة لدددددي  ون دددددارا مدددددن قبدددددل البلديدددددة . ويمنددددد  الدددددد ول للمسدددددلخ  دددددارج ر نامدددددة التوقيدددددت 

 المتف  في ش ن ا م  البلدية.

إذا فرضدددددت أسدددددباب قددددداهرة علدددددع البلديدددددة فسدددددخ عقدددددد الل مدددددة   فددددد ن مبلدددددغ الغرامدددددة : 39الفرييييي  

أثددددل ذلدددد  إلددددع المسددددتل ت   يمكددددن أن تتثدددداو  فددددي أيددددة صددددورة الثدددد ء الثدددداني  التددددي يمكددددن منح ددددا مددددن

عشدددددر مدددددن ثمدددددن البتدددددة   وعندددددد وقدددددو  الفسدددددخ   يمكدددددن للبلديدددددة أن تحدددددتفظ بقسدددددط الدددددثمن المترتدددددب عدددددن 

 المدة المتبقية و  المطالبة ب .

ثميدددددد  المصدددددداريل المنثدددددد ة عددددددن تسددددددثيل عقددددددد الل مددددددة والتصددددددرل فددددددي المسددددددلخ : 04الفريييييي 

 حمولة علع المستل ت الذ  يتع د بت ديت ا وعدت المطالبة باسترثاع ا.البلد  م

عددددددين كددددددل طددددددرل محددددددل م ابرتدددددد  بددددددالعنوان الددددددذ  ي تددددددارر ء فبالنسددددددبة لددددددرئي  : 14الفريييييي 

البلديددددددددددددددة مقددددددددددددددرر شددددددددددددددار  الحبيددددددددددددددب بورقيبددددددددددددددة بالمرناقيددددددددددددددة أمددددددددددددددا المسددددددددددددددتل ت فعنواندددددددددددددد  

................................................. 

ئالية ئتص محكميييييية منوبيييييية ليييييي  نديييييياو اخترارييييييها الحكميييييي  ومحكميييييية تييييييونس االسييييييتكمييييييا تخيييييي

 .بفض النزايات ال ائمة يلس تنفي  م تضيات كراس الشرود وك  ا يما  المترلة باللزمة

 وقع ا د ع يليه والموال ة.

 .........................  : ـــية لـرر بالمرناقـــح

 رئيــس البلديــة                                                                                            المستلـــز 

 ليرـــ  الدريـد                                                                                                         

ب ثمدددددا  األعضددددداء  لتيييييزا  المسيييييلخ البليييييد كيييييراس الشيييييرود  إثدددددر ذلددددد  تمدددددت المصدددددادقة علدددددع         

 الحاضريــن  التصويــت برفــ  األيــد (.

 

X. :تحويــــل اعتمــــاد 

 
عضدددددداء المثلدددددد  البلددددددد  اقتددددددرا  تحويددددددل اعتمدددددداد بددددددالعنوان األول قدددددددت السدددددديد رئددددددي  البلديددددددة أل         

ء بدددددددالتث ي ات ال دددددددا  با عتندددددددا 002الفقدددددددرة الفرعيدددددددة  40الفقدددددددرة  02202أد مدددددددن الفصدددددددل  25قددددددددرر 

المركدددددد ة بالسدددددداحات العموميددددددة ومدددددددا ل المدددددددن لفائدددددددة ا عتندددددداء بوسددددددائل النقددددددل أ  الفقددددددرة الفرعيددددددة 

 31قتدددددددر  تحويددددددل اعتمددددددداد بدددددددالعنوان الثددددددداني قددددددددرر إكدددددددذل   02201مدددددددن الفصدددددددل  0010الفقددددددرة  002

فقددددددة أد لفائدددددددة النفقددددددة ال اصددددددة بتعبيددددددد الطرقددددددات وذلدددددد  مددددددن النفقددددددة ال اصددددددة بدراسددددددات أ ددددددرى والن

 ي:  ـــدول التالـــات الثــا لبيانــد طبقـــة والتع ـــال الصيانـــة ب شغــال اص
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 الف رة الفر  العنوان
الف رة 
 .لريية

 المبلغ النهائ  بالن ص بالزيادة المبلغ ال دي  المحتوـ

االيتناء بوسائ   002 0010 02201 1

 الن  

90000.000 25000.000  115000.000 

 المجموع
90000.000 25000.000  115000.000 

االيتناء بالتجهيزات  002 0040 02202 1

 المركزة بالساحات

60000.000  25000.000 35000.000 

 35000.000 25000.000  60000.000 المجموع

 2348200.000 25000.000 25000.000 2348200.000 ا و مجموع العنوان 

 المبلغ النهائ  بالن ص بالزيادة المبلغ ال دي  المحتوـ الف رة لريية الف رة الفر  العنوان

 49000.000 11000.000  60000.000 دراسات أخرـ 000 0020 06600 2

 المجموع
60000.000   49000.000 

أشغا  الريانة  000 0006 06603 2

 والتعهد

  شيء 20000.000  20000.000

 الش ء 20000.000  20000.000 المجموع

 1061636.314  31000.000 1030636.314 تعبيد الدرقات 000 0002 06.613 2

 1061636.314  31000.000 1030636.314 المجموع

 1636436.314 31000.000 31000.000 1636436.314 الثان مجموع العنوان 

 
ب ثمددددددا  األعضدددددداء الحاضددددددرين   التصددددددويت  تحوييييييي  ايتمييييييادتمددددددت المصددددددادقة علددددددع إثددددددر ذلدددددد           

 د  (. ـــ  األيــفبر

 

XI.  2019مشروع ميزانية بلدية المرناقية لسنة: 
 

وقاااااد  2019 لمياانياااااة بلدياااااة المرناقيـاااااـة لسااااانة يالمشاااااروع األولاااااقاااااد  السااااايد رئااااايس لجناااااة المالياااااة         

ر لماااااداخيل المحققـــاااااـة إلاااااى حااااادود ىاااااهتااااام إعاااااداده بنااااااء علاااااى بعاااااض المع يـاااااـات األوليــاااااـة مثــــاااااـل ا

بالنسااااابة للنفقاااااات تااااام االعتمـاااااـاد علاااااى قاااااوائم األجاااااور للسااااانة المالياااااة و  لنسااااابة للماااااواردبا 2018 جويلياااااة

مااااااع األخااااااذ بعااااااين االعتبااااااار الايااااااادة المنتظاااااارة فااااااي  2018ة محينااااااة إلااااااى حاااااادود ىااااااهر جويلياااااا 2018

تقااااااديرات  كااااااذلك علااااااى 2018واالنتاااااادابات الجدياااااادة المبرمجااااااة نهايااااااة ساااااانة  2019األجااااااور خااااااالل ساااااانة 

وجااااااداول اااااااندو    هرباااااااء والغاااااااز والشااااااركة الوطنيااااااة السااااااتغالل وتوزيااااااع المياااااااهالشااااااركة التونسااااااية لل

تت ااااااون  قساااااام المياانيااااااة إلااااااى  مااااااوارد ونفقاااااااتتنو 2019القاااااارو  المتعلقااااااة بقساااااا ي ماااااااي وساااااابتمبر 

ااء ــاااااـن أجــاااااـات مـاااااـالمـــــاااااـوارد مااااان أجاااااااء واألجاااااااء تنقسااااام بااااادورصا إلاااااى أاااااانال كماااااا تت اااااون النفق

 ا .ـــى أقســلدورصا إـــم بـــتنقس

علااااااى مسااااااتوي األااااااانال  2019مياانيااااااة البلديااااااة لساااااانة األّولااااااي لمشااااااروع النعاااااار  فيمااااااا يلااااااي و       

 ي:ـــواألقسا  كما يل
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:واردـــالم - I 

موارد العنوان ا و : -1     

 المداخي  الجبائية االيتيادية: الجزء ا و : *

             1501000.000                                           المعاليت علع العقارات واألنشطة: :1 الرنـ -

                                    169000.000 مدا يل ل مة المل  البلد  أو إشغال  أو ا نتفا  ب :                 :2الرنـ  -

                273000.000     دمات: إسنادومعاليت مقابل  اإلداريةمدا يل الموثبات والر    :3الرنـ  -

                     150000.000  مدا يل المل  البلد  ا عتيادية                                        :5الرنـ  -

                                                                                                           765000.000 المدا يل المالية ا عتيادية:                                            :6الرنـ  -

                          2858000.000            مجموع موارد العنوان ا و                              

 

                    موارد العنوان الثان :                                             -2

 : الموارد ال اتية والمخررة للتنمية3 * الجزء

                                            102000.000                                           مدخرات وموارد مختلفة                          :8الرنـ  -

 : موارد االقتراض4الجزء  *

                                                  وارد االقتراض الداخل :م : 9 الرنـ -

                                      102000.000                                         مجموع موارد العنوان الثان :                                   

                   

 2960000.000                                      جموع الجمل  للموارد                             الم           

 نف ات العنوان ا و :    

 : نف ات التررـ1 * الجزء

                                                      1222657.886                                : التأجير العموم :                                        1ال س   -

                                              1033100.000                                : وسائ  المرالح:                                        2ال س   -

                     134000.000                                                    : التدخ  العموم                      3ال س   -

 نف ات التررـ الدارئة وغير الموزية:                                      :4ال س   -

                                           : لوائد الدين:                                                                   2* الجزء 

                                                          85000.000                                         لوائد الدين:                                    :5ال س   -

             2474757.886                                                 مجموع نف ات العنوان ا و                       

 نف ات العنوان الثان :

 : نف ات التنمية3الجزء * 
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                       340242.114                                    االستثمارات المباشرة                               :6ال س  - 

                    145000.000                                  : أر  الدين                                          10  ال س- 

 485242.114                               مجموع نف ات العنوان الثان                                       

                     

       2960000.000                            المجموع الجمل  للنف ات                                         

  

ليييييييي  2019ميزانييييييييية تمددددددددت المصددددددددادقة علددددددددع إثددددددددر ذلدددددددد          ب ثمددددددددا  األعضدددددددداء  كمشييييييييروع أول

 د (.ـــ  األيــت برفــالحاضرين  التصوي

 

XII. التفويض إلى السيد رئيس البلدية: 
          

 2018مدددددددا   09المدددددددؤر  فدددددددي  29 مدددددددن القدددددددانون األساسدددددددي عددددددددد 263الفصدددددددل  :المرجيييييييع ال يييييييانون 

 ة .ــات المحليــة الثماعــ  بمثلــالمتعل

تنفيدددددددذا لمقتضددددددديات الفصدددددددل المدددددددذكور أعددددددد ر فددددددد ن للمثلددددددد  البلدددددددد  التفدددددددويا لدددددددرئي  البلديدددددددة       

 ة:ــا ت التاليــة بالمثــات المتعلقــية الص حــدة النيابيــة المــة طيلــة المطلقـــباألغلبي

ضاااااابط و تغيياااااار اسااااااتعمال األمااااااالك البلديااااااة التااااااي صااااااي فااااااي تصاااااارل المصااااااال  البلديااااااة طبقااااااا  -

 س.ــرارات المجلــلق

التراتياااااااث الالزماااااااة للغااااااار  القانونياااااااة و باااااااا جراءاتالقياااااااا  التفااااااااو  قصاااااااد االقتااااااارا  و -

 دي.ــس البلــ  المجلــدود ما ي ب ــي حــف

 .روطـــات أو بشـــة بنفقــر المثقلـــات  يـــالهبـــرعات والتبول ــقب -

ممارساااااة الحقاااااو  التاااااي يمنحهاااااا القاااااانون للبلدياااااة فاااااي مختلاااااف المجااااااالت بماااااا فاااااي ذلاااااك حااااا   -

 ة .ـــالشفع

ث ـة الم تااااااااـااااااااـى مصادقـااااااااـرضها علــااااااااـم عـااااااااـن يتأى ـااااااااـ  علـااااااااـع الصلــااااااااـرا  مشاريــااااااااـإب -

 دي.ـــالبل

مااااااان صاااااااذا  42ون طبقاااااااا للفصااااااال تعااااااااجنبياااااااة لعقاااااااد ىاااااااراكة ورال أـع أطاااااااـاو  ماااااااـاااااااـالتف -

 .القانــــون

 ل ــددددـ يلتدددد ت رئددددي  البلديددددة بعددددرا تقريددددرا حددددول مددددا قددددات بدددد  طبقددددا إلحكددددات هددددذا الفصددددل هددددذا و     

 .ةـــ  العاديـــدورات المثل

 

ب ثمددددددا  األعضدددددداء الحاضددددددرين    لييييييرئيس البلديييييييةالتفييييييويض تمددددددت المصددددددادقة علددددددع إثددددددر ذلدددددد        

 د (.ـــ  األيــت برفــيالتصو
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