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 اجلمهورية التونسية        
 والبيئة الشؤون احملليةوزارة    

              ****  
  بلديـــة الناظـور      

لس البلـــدي   ا
  2019لسنة  األوىلالدورة العادية 

  2019فيفري  24 األحد
  

 مبقر بلدية الناظور  2019للمجلس البلدي لسنة  األوىلعشرة ، انعقدت الدورة العادية  تسعةو  ألفني الرابع والعشرين من شهر فيفري األحديوم     
لس البلدي أعضاءكافة   إىلبعد توجيه استدعاءات فردية رأسا    العاشرة صباحاعلى الساعة  :                                                                 مبقرات عملهم كما يلي   ا

  :نص االستـــدعاء         

    

فيفري  24 األحدلبلدية الناظور واملقرر انعقادها يوم  للمجلس البلدي األوىلأشغال الدورة العادية ستدعائكـم حلضور  أتشرفوبعد              
  :التايل  األعمالللنظر يف املسائل املدرجة جبدول مبقر البلدية  العاشرة صباحاعلى الساعة  2019
 . 2018لسنة  الرابعةعرض املناشري الواردة بعد الدورة العادية  .1

  .األوىلعرض املواضيع املنبثقة عن الدورة التمهيدية  .2

  , 2019تنقيح العنوان الثاين من ميزانية سنة   .3
ريخ البتة والسعر االفتتاحي   .4   .املصادقة على كراس شروط استلزام املعاليم املوظفة على املسلخ البلدي وحتديد 
ستلزام املعاليم املوظفة على   .5 الوقيت للطريق العام وحتديد الفضاءات املخصصة لذلك وحتديد  األشغالاملصادقة على كراس شروط خاص 

  .السعر االفتتاحي 
ضية الكائنة بدار الشباب   .6   .املصادقة على كراس شروط خاص بكراء الفضاءات الر
  . 2018متابعة سري املشاريع البلدية لسنة   .7
  .البلدي  اإلطارتنقيح قانون   .8
لبيئة  .9   تقرير حول النظافة والعناية 

  .متابعة سري االستخالصات  .10
  .مسائل خمتلفة   .11

  : األوىلاملباشرين ، انعقدت الدورة العادية  األعضاء جلفـر النصاب القانوين، حيث حضر اجللســة وبناء على تو                        
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سة السيــد   :بر
  البلديةـ رئيس :  سامل الدزيريـ 
  

  :وحبضور األعضاء وهم السادة
_ حنان عبدهللا _ كرمية زمهول _ توفيق بوعزيز _ دمحم حمسن _ معز كرمي _ خليل الشبعاين _ أمحد بنرحومة _ الشاذيل حسن _ حمرز بن ابراهيم  ـ

حلاج عبدهللا _ كرمية احلاج عمارة _ أمحد بن ابراهيم _ عبدالعزيز التومي _ نورالدين الكشباطي _ دلندة الشبعاين    .رضا بومجعة _ مروى 
   

  : وتغيب عن اجللسة السيد
  قيس فرحاين _ هنيدة العابد _ مروى بوصبيع _ عبري بن رجب _ سامية فرحاين _ محادي كرمي _ ـ زينب الصيفي 

  : يدوحضر اجللسة الس    
  .الكاتب العام للبلدية: ـ رضوان طيمومي          

  اإلعالميةمصلحة : حسن بن علي       ـ
  افتتــاح اجللســة

  
لس البلدي  أعضاءاقرتح على مث  بكافة احلاضرين  مرحبااجللسة الناظور سالـم الدزيري رئيس بلدية افتتح السيد     تنقيح جدول أعمال اجللسة ا

ضية الكائنة بدار الشباب نظرا لعدم جاهزياخلاص لغاء املوضوع السادس وذلك   تهملصادقة على كراس شروط خاص بكراء الفضاءات الر
  ، الدورة أحال الكلمة إيل السيد الكاتب العام للبلدية لتالوة مواضيع مثوعدم عرضه على اللجان املختصة، 

  
  :  2019لسنة  األوىلالواردة بعد الدورة العادية  عرض املناشري : األول املوضوع

لس البلدي أعضاءعرض السيد الكاتب العام للبلدية على جناب    :كما يلي   2018لسنة  الرابعة الواردة بعد الدورة العادية  املناشيـر  ا
  

 املنشــــور
ـــدر  احملتـــــوى املصـــ

  
 ال شـــــيء     

  
 ال شــــــيء    

  
  ال شــــــــيء    
 

       
  : األوىلعرض املواضيع املنبثقة بعد الدورة التمهيدية   :الثاين  املوضـوع 

  
لس البلدية يف جلسته التمهيدية للدورة العادية                  2019جانفي  26مبقر البلدية يوم السبت  2019لسنة  األوىلاجتمع أعضاء ا

سة السيد  بلدية رئيس ال سامل الدزيريرئيس جلنة الدميقراطية والتشاركية واحلوكمة املفتوحة وحبضور السيد  حمسن دمحمعلى الساعة العاشرة صباحا بر
تمع املدين ... أمحد بنرحومة ، أمحد بن ابراهيم ، حمرز بن ابراهيم ، الشاذيل حسن : من بينهم  األعضاءوأغلب    وثلة من املواطنني وممثلي ا

  .رضوان طيمومي الكاتب العام للبلدية وحسن بن علي وخالد بن عمر عن اإلدارة البلدية : كما حضر اجللسة السادة 
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أمهية اجللسة التمهيدية من حيث تداول مشاغل املواطنني بصفة مباشرة  إىلاجللسة بكلمة رحب فيها جبميع احلاضرين مشريا  حمسن دمحمالسيد افتتح    
م  إىلواالستماع    .آرائهم ومقرتحا

م كاآليت  إىلمث أحال الكلمة    :احلاضرين الذين متحورت تدخال

ا منذ سنة  حيث جاء يف تدخل املواطن حسني بن دمحم   الكائنة ببئر الناظور قصد ترميمها 1979حلل وضعية القطعة املتحوز 

حلي الشمايل و فؤاد عمامة حول وضع خطة لفتح الطرقات املربجمة مبثال التهيئة العمرانية   .كما تطرق كل من خمتار قمر القاطن 

ج املراد فتحها  أجوارالبلدية ملراسلة كافة  إلدارةسيق مع املصلحة الفنية انه ميكن التن األشغالرئيس جلنة  إبراهيمكما تدخل السيد حمرز بن  اال
  .لتسهيل عملية الفتح 

ء داخل املناطق اخلضراء واليت مت بناؤها إجيادهذا وجاء يف كلمة املواطن مربوك بوعزيز حول ضرورة    .احللول العاجلة لرتاخيص املاء والكهر

البلدية للنظر يف الوضعيات  إلدارةواملصلحة الفنية  األشغالرئيس البلدية بكلمة جاء فيها ضرورة التنسيق بني جلنة  الدزيريسامل هذا وتدخل السيد 
  .احلرجة 

  .على توفري مكان كشك  إعانته إمكانيةالعائلية الصعبة وحتصله على بطاقة إعاقة النظر يف  لظروفهوطالب املدعو أمين سامل نظرا 

امللعب البلدي ، مداخل املدينة ، فرع الكنام ، : لناظور مثل  األساسيةهذا وجاء يف تدخل املواطن امحد الطرهوين حول مزيد احلث على توفري املرافق 
ء والغاز    ...فرع محاية مدنية ، دار ثقافة ، فرع الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه ، فرع الشركة التونسية للكهر

 إبراهيمهذا وتدخل السيد أمحد بن  األسبوعيتدخل السيد أمحد رحومة خبصوص االنتصاب الفوضوي الذي اصبغ خينق املنطقة وخاصة يوم السوق  مث
را  إمكانيةحول    .جتديد عقد كراء فضاء 

  . 2019تنقيح ميزانية العنوان الثاين لسنة : الثالث  وعـــاملوض
       
لقانون األساسي مليزانية اجلماعات احمللية عدد        لقانون  1975ماي  14املؤرخ يف  1975لسنة  35عمال   65عدد  األساسياملتمم واملنقح 
حتساب وضبط ) جديد( 25وخاصة الفصل  2007ديسمرب  18املؤرخ يف  2007لسنة  وعلى شهادة القابض البلدي حمتسب البلدية املتعلقة 

   2018امة من املال االحتياطي واملال االنتقايل لسنة املبالغ املق
  
  : 2018املوارد والنفقات خالل السنة املالية * 

لعنوان األول لسنة .1   د 1141.496,071.....: ............................2018مجلة املوارد املنجزة 
  د 964.401,989)............................................: 2ج+1ج(مجلة دفوعات العنوان األول.2
  د 65.921,294: ....العنوان الثاين بواسطة موارد من العنوان األول من 4وج 3صرف من نفقات ج.3
  د 1325.284,367.....: .....................من العنوان الثاين 4و ج  3مجلة املوارد املنجزة بـ ج .4
  د 966.900,348.................................: من العنوان الثاين 4و ج  3مجلة دفوعات بـ ج . 5
جلزء .6   د 408.895,501: .)..................................موارد حمالة( 5مجلة املوارد احلاصلة 
جلزء .7   د 156,800..:..)...........................الةنفقات على موارد حم( 5مجلة الدفوعات 
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  : 2018احتساب املال االحتياطي واملال االنتقايل لسنة * 

 : 2018من فوائض العنوان األول لسنة  ℅20) 1

  )2املسامهة للعنوان +  1نفقات العنوان ( – 1موارد العنوان 

  د 111.172,788) = د 65.921,294+ د  964.401,989( –د  1141.496,071
   )2019سيقع جتميدها مبيزانية .  (د 22.234,558=  0.20* د  111.172,788

    : 2018من فوائض العنوان األول  ℅ 80) 2
  د 88.938,230=  0.80* د  111.172,788

  د 24.266,506:  2017من فوائض سنة  ℅20) 3
  :  2018من العنوان الثاين لسنة  4و ج 3فوائض ج ℅100) 4

  )املسامهة للعنوان الثاين – 4و ج  3نفقات ج (  – 4و ج  3موارد ج 

  د 424.305,313) = د 65.921,294 –د  966.900,348( –د  1325.284,367

  : 2019املال االحتياطي املزمع إدراجه مبيزانية ) 5

  د 543,243.513=  د 313,305.424+ د  230,938.88) = 2+4(

  : 2019املال االنتقايل املزمع إدراجه مبيزانية ) 6

  د 701,738.408= د 800,156.–د  501,895.408=  5نفقات ج  – 5موارد ج 

  
 

 
 
لس البلدي عرض      2019مشروع تنقيح ميزانية العنوان الثاين للبلدية لسنة السيد رئيس البلدية  على جناب أعضاء ا
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د 88.938,230.....................: 2018من فواضل العنوان األول لسنة  ℅ 80 -
 د  424.305,313............: 2018لسنة  4وج 3فواضل العنوان الثاني ج  ℅ 100 -
  - د   182.000,000...............:   )منح مسندة من صندوق القروض ( نقل فواضل  -  
             - المبالغ المقامة من الفوائض غیر المستعملة من العنوان االول                            -
  د 36.795,264......................................................: للسنة االخیرة  
=                                      د 205.510,049..............: 2019المال االحتیاطي المزمع إدراجھ بمیزانیة سنة  *

  +د  701,738.408..:  .............2018المال االنتقالي المزمع إدراجھ بمیزانیة سنة **
 د 614.248,750............: الجملة                                                   
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ت إىل حد موىف    :كاآليت )  الفرتة التكميلية( 2019جانفي  20وفقا ملا أسفرت عنه احلسا
دة قدرها  1382.248,750دينارا إىل  768.000,000ترفع تقديرات مـوارد العنوان الثاين من : موارد العنوان الثاين  614.248,750دينارا أي بز

 :دينارا مفصلة كما يلي 
التقديرات املصادق  بيان املوارد §§ § الفصل ص ج ع

 عليها
 التقديــرات مبلغ التنقيح

 - + النهائية
         املوارد اخلاصة للبلدية: اجلزء الثالث         3 2

         منح التجهيز: الصنف السابع         7
         منح التجهيز ومسامهات داخلية     01--70  
منح مسندة من صندوق القروض ومساعدة    01    

 اجلماعات احمللية
        

 286.838.997   104.838.997 182.000.000 ............................نقل فواضل 01      
 286.000.000     286.000.000 ........................موارد السنة 02      
         منح متأتية من صناديق اخلزينة   02    
 100.000.000   100.000.000   .........................نقل فواضل  01      
 672.838.997 0.000 204.838.997 468.000.000 مجلة الصنف السابع                         

         مدخرات وموارد خمتلفة: الصنف الثامن       8
املبالغ املتأتية  من الفوائض غري املستعملة      01--80  

 من العنوان األول
        

 26.502.278   26.502.278   ......................نقل فواضل   01    
املبالغ املقامة من الفوائض غري املستعملة من    02    

 .............العنوان األول للسنة األخرية
75.733.494   36,795.264 38.938.230 

الفوائض غري املستعملة من العنوان األول    03    
للسنة السابقة للسنة األخرية واملؤمنة 

 ...........لعمليات اخلارجة عن امليزانية
24.266.506    24.266.506 

         موارد أخرى خمتلفة       05--80  
 10964.038  10.964.038   .............................نقل فواضل   01    
 100.671.052 36,795.264 37.466.316 100.000.000 مجلة الصنف الثامن                         
 510.049..773 36,795.264 242.305.313 568.000.000 مجلة اجلزء الثالـث                          

         موارد االقرتاض: اجلزء الرابع          4  
         موارد االقرتاض الداخلي: الصنف التاسع      9
قروض من صندوق القروض ومساعدة    01--90  

         :اجلماعات احمللية

         :.........................نقل فواضل      
 200.000,000      200.000,000 ........................موارد السنة 01    

 200.000,000 0.000 0.000 200.000,000 مجلة الصنف التاسع                  
 200.000,000 0.000 0.000 200.000,000 مجلة اجلزء الرابع                    
 973.510,049 36,795.264 242.305,313 768.000,000 4وج  3مجلة ج                        
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املوارد املتأتية من االعتمادات : اجلزء اخلامس         5  
 احملالة

        

املوارد املتأتية من : الصنف الثاين عشر    
 االعتمادات احملالة

        

البيئة والتنمية :الباب احلادي والعشرون      
 املستدمية

        

موارد خمصصة :الصنف الفرعي الثاين        
 للتنمية

        

 182,647  182,647  .......................نقل الفواضل     6706  
 182,647  182,647  مجلة الباب احلادي والعشرون            
         الشباب:الباب السادس والثالثون        
موارد خمصصة لنفقات :الصنف الفرعي الثاين    

 التنمية
        

يئة مراكز الشباب      6735    .....بناء و
 7.732,276  7.732,276 

 مجلة الباب السادس والثالثون          
 7.732,276  7.732,276 

ضة والرتبية :الباب السادس والعشرون         الر
         البدنية

ضية     يئة اهلياكل الر          ......بناء و
  6737    400.604,498  400.604,498 
 مجلة الباب السادس والعشرون          

 400.604,498  400.604,498 

مسامهات مالية خمتلفة الجناز :الباب التسعون        
         مشاريع ذات صبغة حملية

         ........................نقل فواضل         
  510    219,280 0.000 219,280 
 219,280 0.000 219,280  مجلة الباب تسعون                      
 مجلة الصنف الثاين عشر                

 400.738,701 0.000 400.738,701 
 مجلة اجلزء اخلامس                     

 400.738,701 0.000 400.738,701 
 1382.248,750 36.705,264 651.044,014 768,000.000 مجلة موارد العنوان الثاين               
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ــوان الثاين دة قدرها  1390.361,793دينارا إىل  776.113,043ترفع تقديرات نفقات العنوان الثاين من  :نفقات العنـــ دينارا أي بز
  :دينارا مفصلة كما يلي  614.248,750

  
التقديرات املصادق  بيان النفقات   § الفصل ق ج ع

 عليها
 التقديــــرات مبلغ التنقيح

 النهائية  - +  
         نفقات التنمية:اجلزء الثالث         3 2

         االستثمارات املباشرة:القسم السادس       6  

         الدراســــات     06.600    

  30.000,000   30.000,000 ................دراسات أخرى      20      

  30.000,000  30.000,000 06- 600مجلة الفصل                    

ــة     06.603              البنـــاءات اإلداريــ

 8.000,000   8.000,000   ........أشغال الصيانة والتعهد      6    

 8.000,000   8.000,000   06- 603مجلة الفصل                    

ــزات إدارية     06.604     ــ  5.000,000  5.000,0000   ........جتهيـ

 5.000,000   5.000,000   06- 604مجلة الفصل                      

         الربامج والتجهيزات اإلعالمية     06.605    

 5.000,000   5.000,000   برامج وجتهيزات إعالمية خمتلفة     20    

 5.000,000   5.000,000   06- 605مجلة الفصل                    

ــزات     06.606              اقتناء معدات وجتهيــ

 80.000,000   80.000,000   .اقتناء معدات النظافة والطرقات     1    

 20.000,000   20.000,000   .اقتناء معدات وجتهيزات أخرى     2    

 100.000,000   100.000,000   06- 606مجلة الفصل                    

 40.000,000   40.000,000   اقتناء وسائل النقل     06.608    

 40.000,000   40.000,000  06- 608مجلة الفصل                      

        اإلنــــارة     06.610    

رة العمومية   1        86.000,000   86.000,000  ....................اإل

 86.000,000   86.000,000  06- 610مجلة الفصل                    

         التطــــهري     06.612    

 40.000,000   40.000,000   تركيز شبكة قنوات املياه املستعملة   1     

 11.148,466   11.148,466   .........أشغال الصيانة والتعهد     3    

 51.148,466  51.148,466  06- 612مجلة الفصل                    

         املساحات اخلضراء ومداخل املدن     06.615    

 132.000,000   132.000,000   جتميل مداخل املدن   3    

 132.000,000   132.000,000   06- 615مجلة الفصل                    
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يئة املنشات ذات الصبغة       06.617     بناء و
 االقتصادية

        

بناء األسواق واألحياء واحملالت التجارية      1      
يئها  ..................و

  76.100,000   76.100,000 

يئة    7        400.000,000   400.000,000   .....بناء ماوي السيارات و

 476.100,000  476.000,000   06- 617مجلة الفصل                   

 903.248,466 30.000,000 903.248,466 30,000.000 مجلة القسم السادس                   

نفقات التنمية الطارئة وغري : القسم الثامن          
 املوزعة

        

  667.738,417   667.738,417 ...نفقات التنمية غري املوزعة      901-08 8  

  667.738,417   667.738,417 مجلة القسم الثامن                     

 903.248,466 697.738,417 903.248,466 697.738,417 مجلة اجلزء الثالث                    

         تسديد أصل الدين: اجلزء الرابع         4

         تسديد أصل الدين: القسم العاشر       10  

         تسديد أصل الدين الداخلي      950-10    

تسديد أصل القروض املربمة لدى         01      
 صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية

78.374,626     78.374,626 

 78.374,626     78.374,626 10-950مجلة الفصل                  

 78,374.626     78.374,626 مجلة اجلزء الرابع                 

 981.623,092 697.738,417 903.248,466 776.113,043 4ج+3مجلة نفقات العنوان الثاين ج      

5     
 

النفقات املسددة من : اجلزء اخلامس  
 االعتمادات احملالة

        

  11   
 

من   النفقات املسددة: القسم احلادي عشر  
 االعتمادات احملالة

        

      
 

البيئة والتنمية :الباب احلادي والعشرون    
 املستدمية

        

      
 

         نفقات :القسم الفرعي الثاين      

    706-06 
 

 182,647   182,647   ......................البيئة        

 182,647   182,647   مجلة القسم الفرعي الثاين              

 182,647   182,647   مجلة الباب احلادي والعشرون          

      

 

ضة والرتبية :الباب السادس العشرون   الر
 البدنية

        

         نفقات التنمية :الصنف الفرعي الثاين           

ضية       6737     يئة اهلياكل الر  400.604,498  400.604,498  بناء و

 400.604,498  400.604,498  مجلة الصنف الفرعي الثاين                

 400.604,498  400.604,498  مجلة الباب السادس والعشرون            

         الشباب:الباب السادس والثالثون          
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موارد خمصصة :الصنف الفرعي الثاين        
 لنفقات التنمية

        

يئة مراكز الشباب      6735      7.732,276  7.732,276  ....بناء و

 7.732,276  7.732,276  مجلة الصنف الفرعي الثاين             

 7.732,276  7.732,276  مجلة الباب السادس والثالثون         

      

 

مسامهات مالية خمتلفة :الباب التسعون  
 الجناز مشاريع ذات صبغة حملية

        

نفقات على مسامهات مالية خمتلفة الجناز      510-00    
 .................مشاريع ذات صبغة حملية 

 219,280  219,280 

 219,280  219,280  مجلة الباب تسعون                      

 408.738,701  408.738,701  مجلة القسم احلادي عشر             

 408.738,701  408.738,701  مجلة اجلزء اخلامس                  

 1390.361,793 697.738,417 1311.987,187 776.113,043 مجلة نفقات العنوان الثاين             

 
لس البلدي    .2019ميزانية العنوان الثاين لسنة  على تنقيح إلمجاعوبعد التداول وإبداء الرأي صادق أعضاء ا

ريخ البتة و السعر االفتتاحي  : رابعاملوضوع ال   املصادقة على كراس شروط استلزام املعاليم املوظفة على املسلخ البلدي و حتديد 
يئة املسلخ البلدي   لذبح و السلخ  على اثر انتهاء أشغال    حيث متت توسعته و اظافة قاعة خاصة 

حية اجلودة ألف دينار وحرصا على حسن استغالل امل 97و قد بلغت كلفة األشغال  ال خاصة من  نشأة وحتسني اخلدمات املسداة يف  هذا ا
ظفة داخل الصحية ملنتوجات اللحوم احلمراء فقد مت إعداد مشروع كراس شروط يضبط شروط املشاركة يف البتة املزمع إجراءها الستلزام املعاليم املو 

  .مدة اللزمة املسلخ إضافة إىل تنظيم العالقة بني املستلزم والبلدية طيلة
  :وتتمثل أهم  الشروط املعروضة للمناقشة فيما يلي

  املصادق عليه  املقرتح  

  سنوات 5  سنوات 3  مدة االستلزام
 2017مع العلم وان قيمة اللزمة لسنة :(السعر االفتتاحي

د وان عملية االستغالل املباشر لسنة  2100بلغت 
  دينار 1864بلغت ) أشهر 6(   2018

  دينار 5000  دينار 5000

 Compresseur+carcher +30    املعدات الواجب توفريها من قبل املستلزم
crochets inox+ balance 
Electrique 1.5 t +palan 

électrique 
على املستلزم توفري شاحنة خفيفة على األقل   كيفية نقل اللحوم

 Cabineتكون جمهزة بغرفة عازلة 
Isotherme  ذات مواصفات فنية خاصة

ومطابقة للشروط الصحية املعمول بنقل  اللحوم 
  .ا لدى إدارة حفظ الصحة

 Cabineشاحنة خفيفة جمهزة بغرفة عازلة
Isotherme اللحوم  صاحلة لنقل اللحوم

ا لدى  ومطابقة للشروط الصحية املعمول 
  إدارة حفظ الصحة
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لس البلدي  على كراس شروط استلزام املعاليم املوظفة على املسلخ البلدي و السعر  على إلمجاعبعد التداول وإبداء الرأي صادق أعضاء ا
ستكمال بقية  لإلدارة واإلذناالفتتاحي    .واملزاد العلين يف أقرب اآلجال إلشهارعن إجراء بتة عمومية  واإلعالن اإلجراءاتالبلدية 

  
ستلزام املعاليم املوظفة على اإلشغال الوقيت للطريق  : امسملوضوع اخلا العام و حتديد الفضاءات  املصادقة على كراس شروط خاص 

 .املخصصة لذلك و حتديد السعر االفتتاحي
إطار حرص البلدية على تعبئة مواردها الذاتية و خاصة اإلشغال الوقيت للطريق العام و نظرا إىل النقص احلاصل يف املوارد  يف  

لسوق  إلضافةالبشرية  للقيام بعملية االستخالص  إىل التشكيات الواردة على البلدية من طرف مستغلي الفضاءات الكائنة 
وي على نشاطهم فانه يتجه التفكري يف استلزام املعاليم املوظفة على اإلشغال الوقيت للطريق العام البلدي حيث اثر االنتصاب الفوض

إلشهار و املزاد العلين على أن يتم ضبط أماكن االنتصاب كما يلي   :عن طريق بتة عمومية 
ج - لسوق البلدي اال   احمليطة 
  ).رحبة الفريب(الفضاء املوجود شرقي السوق البلدي  -

لس البلدي التداول يف شأن استلزام املعاليم املوظفة على اإلشغال الوقيت للطريق العام و  رئيس البلديةعرض السيد  على جناب ا
ريخ التبتيت   املصادقة على كراس الشروط مع حتديد السعر االفتتاحي و 

لس البلدي  ستلزام املعاليم املوظفة على اإلشغال الوقيت كراس على  إلمجاعوبعد التداول وإبداء الرأي صادق أعضاء ا شروط خاص 
  :للطريق العام ومت حتديد السعر االفتتاحي كما يلي 

  
  مدة اللزمة  السعر االفتتاحي  

املعاليم املوظفة على اإلشغال الوقيت للطريق 
  العام

  سنة واحدة  دينار 1000
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  :االستخالصاتمتابعة سري : السادس  املوضــوع
لس البلدينعرض على جناب أعضاء           : االستخالصات كما يلي متابعة سيـر ا
 2019 جانفي 31ىل غاية إ 2019 الستخالصات البلدية لسنة ا  

 الفقرة الفصل
 نـــــوع المـــــوارد

  تقدیرات
 المیزانیة

االستخالصات 
الحاصلة إلى غایة 

  2019جانفي 
  النسبة

 المائویة
االستخالصات 

الحاصلة إلى غایة 
 2018جانفي 

  11ـ  01
  11ـ  02
  12ـ  01
  12ـ  01
  

  12ـ  01
  12ـ  03
  21ـ  01
  24ـ  01
  24ـ  03
  22ـ  02
  24ـ  02
  24ـ  04
  24ـ  05
  24ـ  06
  24ـ  99
  31ـ  01
  31ـ  02
  31ـ  03
  31ـ  99
  32ـ  03
  32ـ  06

32.99  
  33ـ  01
  33ـ  02
  33ـ  03
  33ـ  03
  

  33ـ  04
  

  52ـ  01
  52ـ  02
  52ـ  10
  52ـ  11
  60ـ  01
  

  60ـ  02
  60ـ  06

60-07 
  60ـ  09
  60ـ  99

60.99  
 

  
  
  

01  
  

02  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

00  
04  
  

01  
 

  ……………..……….…………ـ المعلوم على العقارات المبنیة
  …………….………………العقارات غیر المبنیةـ المعلوم على 

  ـ المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو التجاریة أو المھنیة
  ـ المقابیض االعتیادیة للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة 

  ..........................................................أو التجاریة أو المھنیة
متأتیة من صندوق التعاون بین الجماعات المحلیة بعنوان الحد ـ المبالغ ال

  ....األقصى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو التجاریة
  ..……………ـ معلوم اإلجازة الموظف على محالت بیع المشروبات

  ........……………ـ مداخیل األسواق الیومیة و األسبوعیة  والظرفیة
  معلوم الذبح. 
 المراقبة الصحیة على اللحوم معلوم. 

  ……………………………ـ معلوم اإلشغال الوقتي للطریق العام
  .………………ـ معلوم إشغال الطریق العام بمناسبة حظائر البناء

  ..…………………………ـ معلوم عن أشغال تحت الطریق العام
  ......………………………………………ـ معلوم اإلشھار

  ...............………………………………..مختلفةـ مداخیــــل 
  .....………………………………ـ معلوم التعریف باإلمضاء

  .…………………………ـ معلوم اإلشھاد بمطابقة النسخ لألصل
  ……………………………ـ معالیم تسلیم بطاقات الحالة المدنیة

  …………………………ـ معالیم تسلیم الشھائد والحجج األخرى
  ..…………األفراح العائلیةـ معلوم رخص الحفالت المنظمة بمناسبة 

  ……....………………………………ـ معالیم رخص البنــــاء
  ...............معالیم رخص مسندة بمقتضى التراتیب الجاري بھا العمل

  ……..………ـ معلوم االعتناء بفروع قنوات تصریف المواد السائلة
  .………………………………ـ معالیم اإلیواء بمستودع الحجز

  .....علوم اإلضافي على سعر التیار الكھربائيـ المقابیض االعتیادیة للم
  ـ المبالغ المتأتیة من المعلوم اإلضافي على سعر التیار الكھربائي باعتماد

  ................................آلیة التعدیل لصندوق التعاون بین الجماعات   
  ـ معالیم مقابل رفع الفضالت المتأتیة من نشاط المحالت التجاریة أو   

  ………………………………………الصناعیة أو المھنیة   
  ………………………ـ مداخیل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري

  .……………………ـ مداخیل كراء عقارات معدة للنشاط المھني
  ......................................ـ مداخیل كراء قاعات العروض و األفراح

  .……………………………ـ مداخیل كراء التجھیزات والمعدات
  ……………………………………المناب من المال المشترك ـ

  .............................................. 16ـ مساھمة الدولة بعنوان االلیة 
  ................................................موارد منقولة من العنوان األول -

 ................مداخیل المخالفات لتراتیب حفظ الصحة و الشرطة الصحیة
  ...........................................العمرانیة مداخیل المخالفات لتراتیب -

  ..……. …………ـ استرجاع مصاریف اصالح الطرقات و األرصفة
  ......................ـ مبالغ بعنوان مصاریف إدارة وتصرف لفائدة الغیر

 ..................................................................ـ مقابیض مختلفة

25.000،000  
15.000،000  

 
  

400.000,000  
  

3.000،000 
2.000،000  

175.000,000  
5.000,000  

500,000  
10.000،000  
20.000،000  
1.000،000  
1.300,000  
1.500،000  

16.000،000  
5.500،000  

26.000،000  
700،000  

4.000,000  
7.000،000  
7.000,000  

600,000  
5.500,000  

70.000،000  
  

2.000،000  
  

18.000،000  
30.000،000  
4.000،000  

11.135,250  
3.500،000  

300.000،000  
  

50.000,000  
1.000,000  
1.000,000  
1.000،000  
1.500،000  
4.764,750  

 

3.476,040  
474,500  

  
  

10.160,668  
  
-  

22,500  
-  
-  
-  

743,000  
-  
-  
-  
-  

936,000  
416,250  

1.900,000  
65,000  

-  
864,000  
40,000  
23,500  

1.074,000  
-  
-  
-  
  
-  

2.670,000  
748,415  

-  
595,000  

70.000,000  
20.000,000  

-  
 
  
-  
-  
- 

13,9  
3.16  

  
  

2.52  
  
  

1.13 
 
 
 

3.72 
 
 
 
 

5.85 
7.57 
7.31 
9.29 

 
12.34 

0.57 
3.92 

19.04 
 
 
 
 
 

8.9 
18.71 

 
17 
30  
  
  
 

5.373.016 
3.154.361 

 
 

14.960.613 
 
 

45,000 
 
 
 

150,000 
2.290,000 

 
 

300,700 
1.410,750 

386,250  
2.750,000  

68,000 
 

779,200  
455,000  
40,000  
26,000  

 
 
 
 

3.750,000  
4.050,000  

- 
 

150,000  
70.000,000  

0  
 
 
 

120,000  
 

  110.258.890 ℅ 9,30 114.241,897  1229.000,000 ..……………………………………............الجملـــة     
 

من مجلة املقابيض املقدرة  % 9.30د أي بنسبة  114.241,897:  ما قدره  2019إىل غاية موىف شهر جانفي  لياملداخبلغت 
  .د 1229.000,000و البالغة  2019مبيزانية التصرف لسنة 

 3.983,007د فان املقابيض سجلت تطورا بـ  110.258,890و مبقارنة مجلة املداخيل احملققة إىل غاية شهر جانفي من السنة الفارطة و البالغة 
 د 
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العفو اجلبائي الوارد  إجراءاتة قد سجلت ارتفاعا ملحوظا خالل شهر فيفري ويرجع ذلك إىل دخول كما جتدر اإلشارة إىل أن مداخيل العقارات املبني
  .التسوية العقارية للمساكن املقامة على ملك الدولة إجراءاتحيز التنفيذ إضافة إىل اخنراط عديد املواطنني يف  2019بقانون املالية لسنة 

  
مج االستثماري السنوي لسنة  متابعة سري املشاريع :املوضـــوع السابع   2019و 2018البلدية للرب

  
لس البلدي متابعة سري املشاريع البلدية كما يلي  عرض السيد الكاتب العام للبلدية       :على جناب أعضاء ا
  :2017مشاريع املخطط االستثماري السنوي لسنة * 

   
الكلفة 

  )د .أ(

سنة   اخلطة التمويلية
  االجناز

نسبة 
  االجناز

  املالحظات
  مساعدة  قرض  متويل ذايت  

  غري موظفة  موظفة
جيل التنفيذ إىل سنة     2019  د.أ 40    د.أ 30    د.أ 70   اقتناء سيارة ادارية -   2019مت 

  
  :2018مشاريع املخطط االستثماري السنوي لسنة * 

   
الكلفة 

  )د .أ(

سنة   اخلطة التمويلية
  االجناز

نسبة 
  االجناز

  املالحظات
  مساعدة  قرض  متويل ذايت  

  غري موظفة  موظفة
يئة حمطة النقل  -

  العمومي 
  يف طور الدراسات    2018  د.أ 50    د.أ 200    د.أ 250

جتميل مداخل  -
  املدينة

  يف طور الدراسات    2018  د.أ 132        د.أ 132

  
  :2019مشاريع املخطط االستثماري السنوي لسنة * 

  
الكلفة   املشروع

  )د .أ(

سنة   اخلطة التمويلية
  االجناز

نسبة 
  االجناز

  املالحظات
  مساعدة  قرض  متويل ذايت  

  غري موظفة  موظفة
يئة حمطة النقل  -

  ) 2قسط (العمومي
  يف طور الدراسات    2019  أد 200         200

مد شبكة التنوير  -
  العمومي

      2019  أد 86         86

معدات نظافة اقتناء  -
 16شاحنة ضاغطة سعة (
  )3م

يف طور التوريد من طرف     2019      أد 350    350
مصاحل صندوق القروض 

  ومساعدة اجلماعات احمللية
  
 
 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2019فيفري  – ولىالدورة العادية األ                                                                                                                                              ~ 13 ~ 

ضة ***    :املشاريع املشرتكة مع وزارة الشباب والر

  
  :املشاريع خارج الربامج السنوية لالستثمار **** 

   
  :وبعد النظر يف التقرير املعروض أشار جل األعضاء إىل ضرورة 

قتناء سيارة ادرارية واليت ستنعكس بصفة اجيابية على حسن متابعة سري خمتلف املصاحل  2017املشروع املؤجل منذ سنة التسريع بتنفيذ  - واخلاص 
  .ومتابعة املشاريع املربجمة

ضة لإلسراع يف استكمال اجناز مشروع تعشيب امللعب البلدي -   . ضرورة التنسيق مع مصاحل وزارة الشباب والر
  .تنقيح قانون اإلطار البلدي ببلدية الناظور:  الثامن املوضوع

عرض السيد  2018أوت  25واملنقح مؤخرا يف الدورة العادية الثالثة للمجلس البلدي بتاريخ  يف إطار التحيني الدوري لقانون اإلطار البلدي   
لس البلدي مقرتح حتيني يف العدد املوجود فعلي الكاتب العام    :كما يلي  16اآللية  أعوانا على إثر انتداب على أنظار جناب أعضاء ا

  
  :اإلطار اإلداري املشرتك 

    
  

 الرتبة
  

 العدد الحالي بقانون اإلطار
  

 العدد الموجود فعلیا
  

 الشغورات
  

 الجملة
  التنقیح المقترح

  بالنقص  بالزیادة
  متصرف رئیس

  متصرف مستشار
  متصرف

  ملحق إدارة 
  كاتب تصرف

  مستكتب إدارة
  كاتب راقن 

  راقــن
  راقــن مساعد
 عون استقبال

2  
3  
2  
3  
3  
4  
1  
1  
1  
2 

0  
2  
1  
0  
2  
3  
0  
0  
0  
0 

2  
1  
1  
3  
1  
1  
1  
1  
1  
2 

2  
3  
2  
3  
3  
4  
1  
1  
1  
2 

0  
0  
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0  
0 

0  
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0  
0  
0 

 0 0 22 14 8 22 ......المجموع   
  
  
  

  املالحظات  نسبة االجناز  سنة الربجمة  )د .ا( الكلفة   املشروع

  تقرير فرز العروض إعداديف طور   % 60 2012  د.ا 536  لناظور تعشيب امللعب  البلدي -
لناظور -     % 100 2013  د.ا 123  اجناز ملعب صغري بدار الشباب 
يئة دار الشباب -     % 100 2015  د.ا 174  مواصلة 
رة(يئة امللعب البلدي  -   عن طلب العروض  اإلعالنمت   -  2017  د.ا 117  )قسط اال

  املالحظات  نسبة االجناز  سنة الربجمة  )د .ا( الكلفة   املشروع

يئة املسلخ البلدي -   مت االستالم الوقيت للمشروع  % 100 2018  د.ا 87  مشروع 
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  :اإلطار الفين 
  :سلك مهندسي اإلدارات العمومية*  

  
 الرتبة

  
 اإلطارالعدد احلايل بقانون 

  
 العدد املوجود فعليا

  
 الشغورات

  
 اجلملة

  التنقيح املقرتح

دة  لنقص لز
  0  0  1  1  0  1  أولدس مهن

موع     0 0 1 1 0 1 ......ا

     
  :السلك تقنييي اإلدارات العمومية ** 
  

  
 الرتبة

  
 العدد الحالي بقانون اإلطار

  
 العدد الموجود فعلیا

  
 الشغورات

  
 الجملة

  التنقیح المقترح

 بالنقص بالزیادة
  ي أولتقن

  تقني
  مساعد تقني

 عون تقني

1  
3  
1  
1 

1  
1  
0  
1 

0  
2  
1  
0 

1  
3  
1  
1 

0  
0 
0 
0 

0  
0  
0  
0 

 0 0 6 3 3 6 ......المجموع   
  

  : سلك حمللي وتقنيي اإلعالمية
  

 الرتبة
  

 العدد الحالي بقانون اإلطار
  

 العدد الموجود فعلیا
  

 الشغورات
  

 الجملة
  التنقیح المقترح

 بالنقص بالزیادة
  لمحل

 واضع برامج
1  
1 

0  
1 

1  
0 

1  
1 

0 
0 

0  
0 

 0 0 2 1 1 2 .....المجموع    
  

  : العملـــــة
  

 الرتبة
  

 العدد الحالي بقانون اإلطار
  

 العدد الموجود فعلیا
  

 الشغورات
  

 الجملة
  التنقیح المقترح

 بالنقص بالزیادة
  نف األولالص

  الصنف الثاني
  الصنف الثالث
  الصنف الرابع

  الصنف الخامس
  الصنف السادس
  الصنف السابع
  الصنف الثامن
  الصنف التاسع
 الصنف العاشر

0  
3  

11  
21  
16  
5  
4  
3  
1  
1 

0  
0  
2  

14  
2  
1  
2  
0  
0  
0 

0  
3  
9  
7  

14  
4  
2  
3  
1  
1 

0  
3  

11  
21  
16  
5  
4  
3  
1  
1 

0  
0  
0  
0  
0 
0  
0  
0  
0  
0  

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0 

 0 0 65 44 21 65 .....المجموع    
لس البلدي  أعضاءالرأي صادق  وإبداءواثر التداول           على تنقيح قانون اإلطار البلدي ببلدية الناظور إلمجاعا
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لبيئة :التاسع املوضوع     :تقرير حول النظافة والعناية 
لسعلى جناب أعضاء  عرض السيد الكاتب العام      لبيئة للفرتة ما بني الدورة العادية  البلدي ا تقرير حول الوضع الصحي والنظافة والعناية 

  :وهاته الدورة كما يلي  2018الرابعة لسنة 
لبيئة    :النظافة والعناية 

 األعشابعادية رغم االخالالت إال انه يوجد نقص يف فرق الكنس وفرق قلع فإن عملية رفع الفضالت املنزلية , قلة اإلمكانيات البشرية للبلدية ل ظران

بعض النقاط السوداء  جتة عن عدم وعي املواطن وتبقى  هذا إىل جانب احلمالت االستثنائية لرفع األتربة وفواضل البناء اليت أصبحت بصفة دورية    
   متثل املشكل األساسي الذي يعيق العمل البلدي 

على اثر نزول الكميات اهلائلة من  األخريةوخاصة التدخالت  لناظور ال يفوتنا الدور الفعال اليت تقوم به مصاحل اإلدارة الفرعية للتجهيزكما     
ا إال اإلمكانياتورغم قلة  األمطار  .هللا   احلد من حدوث كوارث ال قدر إىلتوصلت  أ

  :الثية األخرية واليم جدول متابعة رفع كميات الفضالت خالل الث 
  

  ا

  

  

  : لتشجري وبعث املناطق اخلضراء

تقليم األشجار احلاجبة للرؤية من مواصلة الدورة على  وهاته 2018الرابعة لسنة عملت البلدية خالل الفرتة املمتدة بني الدورة العادية   

ئية من جهة  األخرى األشجاروقطع جهة  لري والتقليـم  إىلاليت بلغت األسالك الكهر   جانب تعهد املناطق اخلضراء 

  :خمتلفةمسائل  :العاشراملوضوع 
 ج داخل مثال التهيئة العمرانية  :حول فتح اال

ج داخل مثال التهيئة العمرانية   األشغالبعد االطالع على تقرير جلنة     ج حول فتح كافة اال لس البلدي على ضرورة فتح اال أمجع أعضاء ا
عداد قرارات فتح فردية والتنسيق مع مصاحل االمن الوطين لتنفيذها املربجمة مبثال التهيئة التفصيلي    .واالذن 

  الفوضوياالنتصاب: 
ج والشوارع وخاصة يوم السوق  ال وملزيد دعم مداخيل البلدية ومن جهة و تنظيم   األسبوعينظرا ملا يكتسيه هذا املوضوع من فوضى 

 اإلدارةفرع  و  حرس املرورو  احلرس البلديو كل من احلرس الوطين   التنسيق مع مصاحلضرورة  إىلإرتئى مجيع احلاضرين االنتصاب من جهة أخرى 
  . الكفيلة للقضاء عليها لول احلإجياد  و الظاهرةوذلك بعقد جلسات دورية ملتابعة هاته  احمللية للتجهيز

  
  .الثانية بعد الزوالوختمت اجللسة على الساعة لكافة احلاضرين  شكرهرئيس البلدية  سامل الدزيريويف اخلتام جدد السيد         

  
  :الناظور يف                                                                                              

  البلديــةس ــرئي املقـــرر                                                                                                                  
   الــم الدزيــريالكاتب العـــام                                                                                                    س      
 رضـوان طيمـومي     

 2019فيفري  2019جانفي  2018ديسمرب البلديــــــة

 طن 1400 طن 1800 طن 1600 الفضالت املنزلية

 طن 3400 طن 2200 طن 1800 فواضل البناء


