
 الجمھوریة التونسیة        
والبیئة الشؤون المحلیةوزارة      

              ****  
بلدیـــة الناظـور        

 المجلس البلـــدي
  2019لسنة  لثةالثاالدورة العادیة                                           

2019 أوت 02 الجمعة  
 

للمرة  2019للمجلس البلدي لسنة  لثةالثاعشرة ، انعقدت الدورة العادیة  تسعةالفین و أوتمن شھر  الثاني الجمعةیوم     
العاشرة على الساعة بمقر بلدیة الناظور لعدم توفر النصاب القانوني ،  2019جویلیة  30الثانیة بعد ان تم تأجیلھا بناریخ 

:                                                                   مقرات عملھم كما یلي ب  المجلس البلديبعد توجیھ استدعاءات فردیة رأسا  الى كافة اعضاء   صباحا
:نص االستـــدعاء           

 
ا  للمجلس البلدي لثةالثاأشغال الدورة العادیة وبعد اتشـرف باستدعائكـم لحضور               لبلدیة الناظور والمقرر انعقادھ

  :للنظر في المسائل المدرجة بجدول االعمال التالي بمقر البلدیة  العاشرة صباحاعلى الساعة  2019 أوت 02 الجمعةیوم 

 . 2019لسنة  الثانیةعرض المناشیر الواردة بعد الدورة العادیة  .1
  .لثةالثا عرض المواضیع المنبثقة عن الدورة التمھیدیة .2
 . 2019الى موفى شھر جوان  متابعة سیر االستخالصات .3
 .متابعة سیر المشاریع البلدیة . 4
 .حول النظافة والعنایة بالبیئة تقریر .5
 . 2019تحویل اعتمادات بالعنوان الثاني بمیزانیة .6
 .المصادقة على المخطط الثالثي التقدیري للصیانة  .7
 مسائل مختلفة .8
 

المباشرین ، انعقدت الدورة العادیة  األعضاء جلوبناء على توفـر النصاب القانوني، حیث حضر الجلســة      
  : الثانیة

 
:برئاسة السیــد  

البلدیةـ رئیس :  سالم الدزیريـ   
 

:وبحضور األعضاء وھم السادة  
مروى _ نورالدین الكشباطي _  توفیق بوعزیز _ محسن دمحم _ أحمد بنرحومة _ الشاذلي حسن _ محرز بن ابراھیم  ـ

.ـ كریمة الحاج عمار ـ قیس الفرحاني مادي كریم ح_ ھنیدة العابد _   ابراھیم أحمد بن  بالحاج عبدهللا ـ   
  

: ات والسادةوتغیب عن الجلسة السید  
 

دلندة _ خلیل الشبعاني _  بوصبیعمروى _ عبیر بن رجب _ سامیة فرحاني _  رضا بوجمعة_ ـ زینب الصیفي 
  .التومي ـ خلیل الشبعاني ـ المعز كریم ـ ـ عبدالعزیز حنان عبدهللا _ كریمة زھمول _ الشبعاني 

 
: یدوحضر الجلسة الس    

.الكاتب العام للبلدیة: ـ رضوان طیمومي            
.متصرف باالدارة البلدیة مكلف باالستخالصات:               عادل فرج   ـ   

االعالمیة مصلحة :حسن بن علي                  ـــ   
رئیس مركز الحرس البلدي:                   ـــ أیمن الفریوي  

  افتتــاح الجلســة
  



مبرزا مزید اللحمة بین اعضاء  بكافة الحاضرین  مرحباالجلسة الناظور سالـم الدزیري رئیس بلدیة افتتح السید    
رئیسة لجنة النظافة والعنایة  واستھل الجلسة بتكلیف السیدة مروى بالحاج عبدهللا المجلس البلدي لدفع عجلة التنمیة ،

.وتوعیتھم بالمسؤولیة الكبیرة المناطة بعھدتھم لنظافة المنطقة   بالبیئة بتوزیع االزیاء على عملة النظافة  
 
:كما یلي  الدورة أحال الكلمة إلي السید الكاتب العام للبلدیة لتالوة مواضیع ثم   
 

  :  2019لسنة  الثانیةبعد الدورة العادیة  عرض المناشیرالواردة:االول  الموضوع   
لسنة  ثانیةالعرض السید الكاتب العام للبلدیة على جناب اعضاء المجلس البلدي  المناشیـرالواردة بعد الدورة العادیة     

  :كما یلي  2019
  

 المنشــــور
 المحتـــــوى المصــــــدر

 10بتاریخ 06منشور عدد الـ 
  2019ماي 

 
 18بتاریخ  09منشور عدد الـ 

  . 2019جوان 
 

 22بتاریخ  04ـ المنشور عدد 
   2019فیفري 

  
 20بتاریخ  07ـ المنشور عدد 

  . 2019ماي 
  

 17بتاریخ  12ـ المنشور عدد 
 . 2019ماي 

  
  

 20بتاریخ  13ـ منشور عدد 
   2019ماي 

  
  
  
  
  

بتاریخ  08ـ منشور مشترك عدد 
 2019جوان  17

المحلیة  وزیر الشؤونـ السید  
   والبیئة

  
وزیر الشؤون المحلیة السید ـ 

  والبیئة
  
وزیر الشؤون المحلیة السید ـ 

 والبیئة
  

ـ السید وزیر الشؤون المحلیة 
  والبیئة

  
  رئیس الحكومة: السید 

  
  
  

  رئیس الحكومة: السید 
  
  
  
  
  
  

ـ السادة وزیر الشؤون المحلیة 
 .والبیئة ووزیر المالیة 

للموسم الصیفي والسیاحي حول االستعداد ـ 
  . 2019لسنة 

  
 . 2019ـ حول االستعداد لعید األضحى لسنة 

  
  
اإلطار المرجعي الستلزام المعالیم حول ـ 

  .الواجبة باألسواق والمسالخ البلدیة 
  

ـ حول المشاركة في أشغال اللجان الفنیة 
  .لرخص البناء والتقسیمات 

 
عدد من القانون  45حول تطبیق أحكام الفصل 

 2018دیسمبر  27المؤرخ في  2018لسنة  56
  . 2019المتعلق بقانون المالیة لسنة 

  
 2019لسنة  37حول تطبیق أحكام القانون عدد 

المتعلق بتنقیح  2019أفریل  30المؤرخ في 
المؤرخ في   1985لسنة  12واتمام القانون عدد 

المتعلق بنظام الجرایات  1985مارس  05
لتقاعد والباقین على قید المدنیة والعسكریة ل

  .الحیاة في القطاع العمومي 
  

ـ حول توضیح أھم اجراءات المتعلقة بتحقیق 
العبىء الجبائي على المطالبین بخالص االداء 

 .البلدي وتیسیر االنخراط فیھ 
  

    
 
 
 
 



   2019لسنة  لثةالمواضیع المنبثقة عن الدورة التمھیدیة الثا: الموضوع الثاني 
  

 لثةعلى جناب أعضاء المجلس البلدي المواضیع المنبثقة عن الدورة التمھیدیة الثا لبلدیةالكاتب العام لعرض السید        

  : كما یلي 

       2019جوان  30االحد یوم  2019لسنة   الثالثةة الناظور في جلستھا التمھیدیة ـــاجتمعت بلدی         

  ، رئیس البلدیــة سالم الدزیري: بمقر البلدیة برئاسة السید  العشرة صباحاعلى الساعة  

  :وبحضور كل من 

  الكاتب العام للبلدیة: رضوان طیمومي -

  مصلحة االعالمیة: ـ حسن بن علي 

  رئیس مصلحة المالیة: ـ رضا بن علي 

  .من المواطنین  ثلةو

بكلمة  رئیس المجلس البلدي سالم الدزیري السیدافتتح الجلسة °  45نظرا لحرارة الطقس وان درجة الحرارة تفوق  

كما ثمن النتائج المحرزة من طرف ابناء الناظور في الباكالوریا متمنیا المزید من التألق  رحب فیھا بكافة الحاضرین

  :وآراءھم ثم أحال الكلمة إلى المتدخلین  لالستماع إلى مقترحاتھم للبقیة في دورة المراقبة  

  :طرق البعض إلى جملة من المواضیع المتكررة  من بینھا تحیث 

  .ـ مزید التحكم في فرق النظافة للحد من الناموس خاصة والطقس حار جدا 

  . ـ ضرورة مراقبة االنارة  بالشوارع الرئیسیة واالنھج خالل فصل الصیف 
  اء والكھرباء ـ كما جاء في تدخل البعض الى االسراع في ایجاد حل للحصول على تراخیص الم

ھذا وجاء في كلمة السید رئیس البلدیة وانھ من اول اھتماماتھ ھو توفیر المرافق االساسیة  للمواطن كالماء الصالح 

للشراب والنور الكھربائي  ، اما في مجال النظافة فاننا نعي خطورة ھذا الموضوع لذلك قمنا بتحسیس فرق النظافة 

  .بذلك 

  لكافة الحاضرین رغم قساوة الطقس تشكراتھوفي الختام جدد   

  

  .وختمت الجلسة على الساعة الحادیة عشر والنصف                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :متابعة سیر االستخالصات:  الثالثالموضــوع 
     

  : االستخالصات كما یلي نعرض على جناب أعضاء المجلس البلدي متابعة سیـر       
  

 2019 جوان 30لى غایة إ 2019البلدیة لسنة  الستخالصات 
 

 الفقرة الفصل
 نـــــوع المـــــوارد

  تقدیرات 
 المیزانیة

االستخالصات 
الحاصلة إلى غایة 

  2019جوان 
  النسبة

 المائویة
االستخالصات 

الحاصلة إلى غایة 
 2018 جوان
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  .......……………..……….…………ـ المعلوم على العقارات المبنیة
  .......…………….………………المبنیةـ المعلوم على العقارات غیر 

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

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

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

  ..................…………األسواق الیومیة و األسبوعیة  والظرفیة ـ مداخیل
  ................................................................مداخیل لزمات المسالخ . 

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

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

  ......................………………………………..ـ مداخیــــل مختلفة
  .....………..........………………………ـ معلوم التعریف باإلمضاء

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

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

  ……....….......……………………………ـ معالیم رخص البنــــاء
  .........................خص مسندة بمقتضى التراتیب الجاري بھا العملمعالیم ر

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

  ..............ـ المقابیض االعتیادیة للمعلوم اإلضافي على سعر التیار الكھربائي
  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   
  مداخیل غیر جبائیة أخرى متأتیة من االستغالل المباشر لألمالك

  ………...........……………ـ مداخیل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري
  .………….........…………ـ مداخیل كراء عقارات معدة للنشاط المھني
  ………….........…………ـ مداخیل كراء عقارات معدة للنشاط صناعي

  .............................................كراء قاعات العروض و األفراح ـ مداخیل
  .………….......…………………ـ مداخیل كراء التجھیزات والمعدات

  …………......…………………………ـ المناب من المال المشترك
  ...........................................المناب من الدعم السنوي بعنوان التسییر -
  .................................................... 16مساھمة الدولة بعنوان اآللیة  -
  ......................................................موارد منقولة من العنوان األول -

 .......................مداخیل المخالفات لتراتیب حفظ الصحة و الشرطة الصحیة
  .................................................العمرانیة مخالفات لتراتیبمداخیل ال -

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

 .........................................................................مختلفة  ـ مقابیض
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  479.142,156 ℅ 39,30 483.042,609  1229.000,000 ..……………………………………............الجملـــة     

 39.30د أي بنسبة  483.042,609: ما قدره  2019 جوانبلغت المداخیل إلى غایة موفى شھر 

  .د 1229.000,000و البالغة  2019المقدرة بمیزانیة التصرف لسنة  من جملة المقابیض %

د فان  479.142,156من السنة الفارطة و البالغة  أفریلو بمقارنة جملة المداخیل المحققة إلى غایة شھر 

 :د و یرجع ذلك لتطور الفصول التالیة  3.900,453المقابیض سجلت تطورا بـ 



  و یرجع ذلك إلى تفعیل إجراءات  تخفیف العبئ الجبائي على المواطنین  ت المبنیةاالمعلوم على العقار -

  مداخیل األسواق -

 مداخیل الحجز -
  :بینما سجلت بعض المداخیل تراجع على غرار 

 المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو التجاریة أو المھنیة -

  :لوضعیة االستخالصات  مداخیل كراء العقارات و تجدون فیما یلي كشف تفصیلي  -

 السوق البلدي:  

 : يفضاءات االنتصاب داخل السوق البلد -  
  

  المالحظات  المبالغ الغیر مستخلصة المبلغ الشھري االسم و اللقب رقم الفضاء
  فضاء مستغل 1920,000 160,000 العجمي وذان 01
  فضاء غیر مستغل 1200,000 100,000 فتحي یحي 02
  فضاء غیر مستغل 1560,000 130,000 عاطف الغضبان 03
  فضاء مستغل 1560,000 130,0000 علي بن الحطاب جمیل 04
  فضاء مستغل 700,000 100,000 عبدالفتاح عاتي 05
  فضاء مستغل 1920,000 160,000 یوسف بن الطاھر 06
  فضاء مستغل 1170,000 130,000 بلقاسم عرضاوي 07
  فضاء مستغل 1100,000 100,000 عبدهللا یحي 08
  فضاء مستغل 1920,000 160,000 سامي الحرابي 09
  فضاء غیر مستغل 1560,000 130,000 عزالدین الحرابي 10
  فضاء غیر مستغل 1100,000 100,000 وائل الحرابي 11
  فضاء مستغل 1920,000 160,000 عبدالسالم عاتي 12
  فضاء مستغل 960,000 160,000 المنصف یحي 13
  فضاء غیر مستغل 1200,000 100,000 یحيمبروك  14
  فضاء غیر مستغل 1200,000 100,000 دمحم علي قط 15
  فضاء مستغل 1560,000 130,000 دمحم عرضاوي 16
  فضاء مستغل 1560,000 130,000 مسعود الحرابي 17
  فضاء مستغل 1200,000 100,000 ماھر الحاج عبدهللا 18
  فضاء مستغل 1100,000 100,000 دمحم مرزوقي 19
  فضاء مستغل 1920,000 160,000 عبدالحمید الحرابي 20
  فضاء مستغل 1920,000 160,000 رؤوف الحرابي 21
  فضاء مستغل 600,0000 100,000 لطفي وذان 22
  فضاء مستغل 1200,000 100,000 حسن یحي 23
  فضاء مستغل 1920,000 160,000 جمال الحرابي 24
  فضاء غیر مستغل 1560,000 130,000 صالح قمر 25
  فضاء غیر مستغل 1100,000 100,000 سالم البكري 26
  فضاء غیر مستغل 1200,000 100,000 دمحم بالضیاف 27
  فضاء مستغل 1920,000 160,000 سالم الصغیر 28



  45.150,000  المبلغ الجملي
  
  :المحالت التجاریة داخل السوق البلدي -
  

المبالغ الغیر  المبلغ الشھري اللقباالسم و  ر/ع
  مستخلصة

  المالحظات

 المحل مستغل و العقد غیر مسجل  4180.000 د 180,000  علي بن دمحم زید  01
 المحل مستغل والعقد غیر مسجل  5900.000 د 180,000  المانع بن العربي ثلیجة 02
 محل مستغل والعقد غیر مسجل ال 5400.000 د 220,000  علي بن ذیاب شبشوب  03
 محل مستغل والعقد غیر مسجل ال 4780.000 د 220,000  عبدالحق الفازع 04
 محل مستغل والعقد غیر مسجل ال 4700.000 د 180,000  عبدالوھاب الملوح 05
 محل مستغل والعقد غیر مسجل ال 2700.000  180,000  الھذیلي الحرابي  06
 محل مستغل والعقد غیر مسجل ال 4312.000 د 220,000  صالح بن الصادق زید 07
  - 440.000 د 220,000  نبیل شبشوب 08
 محل مستغل والعقد غیر مسجل 920,000 230,000  سالم الحاج مفتاح 09
 والعقد غیر مسجل المحل غیر مستغل - 225,000  خلیفة السنفري  10
 والعقد غیر مسجلالمحل غیر مستغل  - 190,000  خلیفة السنفري  11
 المحل غیر مستغل والعقد غیر مسجل - 185,000  خلیفة السنفري  12
 والعقد غیر مسجل المحل غیر مستغل -  185,000  ادریس بوصبیع  13
 والعقد غیر مسجل المحل غیر مستغل - 185,000 كمال بن ساسي 14
 - 2220,000 185,000 سلیم بن فرج 15
 العقد مسجل والمحل غیر مستغل 3290,000 235,000 بدرالدین الحرابي 16
 - 940,000 235,000 غبث محجوب 17
 - 3290,000 235,000 اسماعیل بن رحومة 18
 - 900,000 225,000 نجیب بن ساسي  19
 - 740,000 185,000 علي عاتي 20
 - 920,000 230,00 الحطاب وذان 21
 - 740,000 185,000 عائشة دمحم 22

 46.372.000 المبلغ الجملي
  
  

 األكشاك :  
  المبالغ المالیة الغیر مستخلصة  السنوي المبلغ  االسم و اللقب  ر/ع
  د 1296,000  د 216,000  منیر بن عمر بالحاج صالح  1

  د 1944,000  د 216,000  سالم بن دمحم بن مسعود  2

  د 648,000  د 108,000  ادریس بن عامر التومي  3

  د 648,000 د 108,000  بن صالح فرج عبدالجلیل  4

  د 324,000  د 108,000  خلیفة بن عبد السالم الحرابي  5

  د 1.080,000  د 216,000  رشیدة بنت عمارة الغضبان  6

  1.324,000  د 108,000  زكیة بالحاج صالح  7



  1988,750  د 456,250  نورالدین بن عامر بن خلیفة  8

  2.201,250  د 456,250  ھیكل بن فرج  الحاج حمد  9

  1.825,000  د 456,250  نزار بن عبدالعزیز بن مفتاح   10

  1.825,000  د 456,250  عاطف بن علي الساحلیة  11

  2.230,250  د 456,250  فاكر بن علي الساحلیة  12

  1.825,000  د 456,250  دمحم بن الحبیب الجلیدي  13

  1.368,750  د 456,250  دمحم بن علي بالطیب بوصبیع  14

  14.588.000  المبلغ الجملي
   

دون اعتبار المعالیم الغیر مستخلصة  106.110,000و بالتالي جملة الدیون المتخلدة بعنوان كراء العقارات قد بلغت  
  .من اإلشغال الوقت للطریق العام من قبل أصحاب المقاھي و المحالت التجاریة

ضرورة مراجعة المعالیم الموظفة على االكشاك بالتنسیق مع لجنة :  ذكر بعض االعضاء ـ وبعد االطالع على ھاتھ المبالغ 
  .المالیة ولجنة الشؤون االداریة 

  
  . 2019و 2018و 2017,2016 متابعة سیر المشاریع البلدیة للبرنامج االستثماري السنوي لسنوات :الموضـــوع الرابع 

  :على جناب أعضاء المجلس البلدي متابعة سیر المشاریع البلدیة كما یلي السید الكاتب العام عرض 
  
 :2016مشاریع المخطط االستثماري السنوي لسنة * 
  

  
الكلفة   المشروع

  )د .أ(

مساعدا  الخطة التمویلیة
  ت اخرى

سنة 
  االنجاز

نسبة 
  االنجاز

  المالحظات
تمویل 
  ذاتي

  مساعدة  قرض
غیر   موظفة

  موظفة
ات  - د الطرق ر وتعبی تطھی

مالي  ارة والش ي المن بح
ذیب ( ة وتھ امج تھیئ برن

امج  عبیة برن اء الش األحی
2015(  

636 
  د.أ

    % 100  2016      د.أ 636    

 123  مد شبكة التطھیر  -
  د.أ

  % 100  2016        د.أ 123  

    %100  2016        د.أ 60  د.أ 31  د.أ 91  مد شبكة التنویر العمومي -
 723  البلديتھیئة السوق  -

  د.أ
    %100  2016  د.أ 195  د.أ 91    د.أ 100  د.أ 337

 
 
 
 
  :2017مشاریع المخطط االستثماري السنوي لسنة * 
  

  
الكلفة   المشروع

  )د .أ(

سنة   الخطة التمویلیة
  االنجاز

نسبة 
  االنجاز

  المالحظات
  مساعدة  قرض  تمویل ذاتي  

  غیر موظفة  موظفة



من   -  2017  د.أ 40    د.أ 30    د.أ 70  اقتناء سیارة  - ھ ض م ادراج ت
ة  اریع المتواص المش
تثماري  امج االس بالبرن

نة  نوي لس ا  2019الس كم
رة  ارة للم راء استش م اج ت
ة  ل البلدی م تتص ة ول الثالث

  باي عرض
مد شبكة التنویر  -

  العمومي
م   %100  2017      د.أ 116.5  د.أ 51  د.أ 167 روع واالن ت از المش انج

راءات دد اج ول  بص القب
  الوقتي

ھ في غیاب سیارة خاصة ومتابعة التصرف انواالقتصادیة في ھذا الشأن ذكر السید توفیق بوعزیز رئیس لجنة الشؤون المالیة 
فان المعني یضطر الى استعمال سیارة المصلحة لقضاء شؤون اإلدارة وحضور الجلسات  مما یترتب علیھ  لرئیس البلدیة

غیر كافیة القتناء ) مساعدة غیر موظفة ( وحیث ان االعتمادات المخصصة  لدیة في بعض االحیانتعطیل مصالح اإلدارة  الب
واقتناء أ د  20وظیفیة فقد اقترح السید رئیس اللجنة على أعضاء المجلس البلدي توفیر اعتمادات إضافیة في حدود   سیارة

سیارة وظیفیة لرئیس البلدیة عوضا عن سیارة مصلحة ، وبعد مناقشة المقترح بین جمیع االطراف  اتفقوا على ادراجھ ضمن 
  .الموضوع الخاص بتحویل االعتمادات 

  :2018مشاریع المخطط االستثماري السنوي لسنة * 
  

  
  )د .أ(الكلفة   المشروع

سنة   الخطة التمویلیة
  االنجاز

نسبة 
  االنجاز

  المالحظات
تمویل   

  ذاتي
  مساعدة  قرض

  غیر موظفة  موظفة
تھیئة محطة  -

   النقل العمومي
  في طور الدراسات  -  2018  د.أ 50    د.أ 200    د.أ 250

تجمیل مداخل  -
   المدینة

  د.أ 132        د.أ 132
  

ارة   -  2018 داد االستش م اع ت
  للمرة الثانیة

  :2019مشاریع المخطط االستثماري السنوي لسنة * 
  

  
  )د .أ(الكلفة   المشروع

سنة   الخطة التمویلیة
  االنجاز

نسبة 
  االنجاز

  المالحظات
تمویل   

  ذاتي
  مساعدة  قرض

  غیر موظفة  موظفة
تھیئة محطة  -

   النقل العمومي
  في طور الدراسات  -  2019  د.أ 200  -  -  -  د.أ 200

مد شبكة  -
   التنویر العمومي

  د.أ 86  -  -  -  د.أ 86
  

  في طور الدراسات  -  2019

  :المشاریع المشتركة مع وزارة الشباب والریاضة * 

  :ضرورة تنظیم الجوالن بالناظور : بعض االعضاء الى  قھذا وتطر
  ـ االعتناء بمخفضات السرعة  
  ـ االعتناء بالحفر في الطرقات  
  العالمات المروریةـ تركیز   
 .ـ فتح االنھج بالتنسیق مع لجنة االشغال ومصالح التجھیز   
  

سنة   )د .ا( الكلفة   المشروع
  البرمجة

نسبة 
  المالحظات  االنجاز

ویالت   % 60 2012  د.ا 536  تعشیب الملعب  البلدي بالناظور - ى التم ول عل ور الحص ي ط ف
رف وزارة  ن ط روریة م الض
ات  ة بالدراس ة خاص الشبابوالریاض

  واالشغال
  في طور امضاء الصفقة  -  2017  د.ا 117  )قسط االنارة(تھیئة الملعب البلدي  -



  تقریر حول النظافة والعنایة بالبیئة : الخامسالموضوع  
على جناب أعضاء  مروى بالحاج عبدهللا رئیسة لجنة النظافة والعنایة بالبیئة : ت السیدة عرض     

 الثانیةتقریر حول الوضع الصحي والنظافة والعنایة بالبیئة للفترة ما بین الدورة العادیة  المجلس البلدي
 :وھاتھ الدورة كما یلي 

  :النظافة والعنایة بالبیئة 
االخالالت إال انھ یوجد نقص عادیة رغم فإن عملیة رفع الفضالت المنزلیة , قلة اإلمكانیات البشریة للبلدیة ل نظرا     

 في فرق الكنس وفرق قلع االعشاب
ناتجة عن عدم وعي  ھذا إلى جانب الحمالت االستثنائیة لرفع األتربة وفواضل البناء التي أصبحت بصفة دوریة    

   بعض النقاط السوداء تمثل المشكل األساسي الذي یعیق العمل البلدي  المواطن وتبقى 
الدور الفعال التي تقوم بھ كل من مصالح اإلدارة الفرعیة للتجھیزبالناظوربالرغم من قلة االمكانیات كما ال یفوتنا    

 .واالدارة الفرعیة للغابات التي كانت دائما في الموعد للحد من الحرائق 
 
  :والیكم جدول متابعة رفع كمیات الفضالت خالل الثالثیة األخیرة  

  
  
  
  
  

 .2019بمیزانیة سنة  الثاني تحویل اعتمادات بنفقات العنوان: الموضوع السادس 

دد         ة ع ات المحلی ة الجماع ي لمیزانی انون األساس یات الق ال بمقتض نة  33عم ي  1975لس ؤرخ ف اي  14الم  1975م

ي فصلھ  2007دیسمبر  18المؤرخ في 2007لسنة  65وعلى جمیع النصوص التي نقحتھ وتممتھ وخاصة القانون عدد  ف

س ) جدید( 27 ة مجل الذي ینص على أن تتم عملیات تحویل اعتمادات بین فصول  كل قسم من نفس الجزء بناءا على مداول

  .على المیزانیة الجماعة المحلیة وموافقة سلطة اإلشراف المختصة بالمصادقة

ة سنة أعضاء المجلس البلدي نعرض على جناب    اني بمیزانی العنوان الث ى فصل ب طلب تحــــــویل اعتمادات من فصل إل

نة  2019 تثماري لس امج االس ة بالبرن ات الخاص وان الدراس دي  2019بعن لخ البل ة بالمس امیرات مراقب ز ك غال وتركی وأش

  : وذلك حسب بیانات الجدول التالي الشمالي واقتناء سیارة وظیفیة  الصیانة والتعھد لمحطة الضخ بالحي
 ترفیع اعتمادات      تنقیص اعتمادات  

 المبلغ بیان الفصل §§  § الفصل ق ع المبلغ بیان الفصل  §§ § الفصل ق ع
2  
 

وات  -  - 0001 06.612 06 تركیز شبكة قن
 المیاه المستعملة

34.000,000 2 06  
  
 

06.600  
06.608  
06.612  

  
  

06.617 

0020  
0001 
0003 
  
  

0004  

-  
-  
  ـ

 

  دراسات اخرى -
  ـ اقتناء وسائل النقل

یانة ـ  غال الص أش
  والتعھد

  
الخ  - اء المس بن

 وتھیئتھا
 

10.000,000  
20.000.000  
2.000.000  

  
  

2.000,000 
  
 

 34.000,000 :الجمــــلة                                                       34.000,000 :الجمــــلة                                                       

    
  2019من میزانیة سنة  تحویل اعتمادات بالعنوان االولعلى  المجلس البلدياعضاء  اثر التداول وإبداء الرأي صادق

  
 .المصادقة على المخطط الثالثي التقدیري للصیانة: الموضوع السابع 

 

المتعلق  2018دیسمبر  25تبعا لقرار المشترك بین وزیري الشؤون المحلیة والبیئة ووزیر المالیة المؤرخ في       

الجماعات المحلیة حیث تم ضبط مجاالت ومقاییس تقییم اداء البلدیات لالنتفاع بالمساعادات  بضبط مقاییس تقییم اداء

 2019 جویلیة 2019جوان  البلدیــــــة
 طن 1800 طن 1800 الفضالت المنزلیة

 طن 2200 طن 3800 فواضل البناء



السنویة غیرالموظفة من ضمنھا مجال تحسین الخدمات المسداة وذلك باعداد وتنفیذ مخطط ثالثي للصیانة یشمل جملة 

لصیانة المنشات والمرافق التابعة لھا لسنوات  االعتمادات المرسمة بمیزانیة البلدیة بعنوانیھا االول والثاني والمخصصة

  . 2021و 2020,2019

على اعضاء المجلس البلدي مخطط ثالثي تقدیري للصیانة  السید رئیس لجنة الشؤون المالیة والتصرف قترحإوعلیھ  

  :للسنوات المذكورة وذلك للتداول والمصادقة وفق الجدول التالي 

  السنة                    
  االعتمادات

2019  2020  2021  

  د.أ 117  د.أ 111  د.أ 105  االعتمادات التي تم برمجتھا بعنوان الصیانة

  د.أ 82  د.أ 78  د.أ 73  صرفھا بعنوان الصیانةالمبرمج االعتمادات 

  .واثر التداول وإبداء الرأي صادق أعضاء المجلس البلدي باالجماع على اقتراح المخطط الثالثي للصیانة  

  :مسائل مختلفة: الموضوع الثامن 

 تكوین اللجنة الفنیة لرخص البناء. 

 االطالع على نتائج تشخیص منظومة النظافة بالبلدیة المجرى في إطار التعاون مع برنامج تدعیم. 

 المصادقة على اتفاقیة شراكة بین البلدیة والھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد. 
 تكوین اللجنة الفنیة لرخص البناء. 

ار         اء باعتب ص البن ة إلسناد رخ أفاد السید رئیس البلدیة أنھ نظرا لتواصل رفض رخص البناء من طرف اللجنة الجھوی
اء الفوضوي  اقم البن ع تف ة وم ول وقتی ع إیجاد حل م یق ذا ل ا ھ أن شھادة التصرف في عقار ال تعد وثیقة إثبات ملكیة وإلى یومن

وارد بسبب عدم تسلیم رخص البناء وتزاید  ة الم ى تنمی طلبات المواطنین الّراغبین في الحصول علیھا وفي اطار الحرص عل
  المالیة للبلدیة

ات رخص  3الفقرة  258وعمال بالفصل  ة بدراسة ملف ة المكلف ة تتركب اللجان الفنی انون األساسي للجماعات المحلی ن الق م
  :التقسیم والبناء والھدم من 

  ، رئیسا رئیس البلدیة أو من ینوبھ -
  .خمسة أعضاء یعیّنھم المجلس البلدي یكون من بینھم مھندس معماري أو مختص في التعمیر -
ة  - ة المدنی ن الحمای ل ع ة وممث ل والثقاف ة والنق ة وأمالك الدول التجھیز والبیئ ة ب وزارات المكلّف ن ال ین ع خمسة أعضاء ممثّل

  .ختص في التعمیریعیّنھم الوالي المختص ترابیا على أن یكون من بینھم م
  .مھندس معماري ممثّل عن الھیئة المھنیة للمھندسین المعماریین -

  .تتّم دعوة ممثّل عن كّل وزارة أو منشأة عمومیة معنیّة بالترخیص
  والمعروض على حضراتكم إبداء الرأي         

  .حیث تمت الموافقة باالجماع  -
 االطالع على نتائج تشخیص منظومة النظافة بالبلدیة 

  المجرى في إطار التعاون مع برنامج تدعیم

  
تشخیص منظومة النظافة ببلدیة والتي خصصت لعرض نتائج  2019جوان  27تبعا لورشة العمل المنعقدة بتاریخ 

والوقوف على  USAIDالممول من طرف الجمعیة االمریكیة للتنمیة الدولیة " تدعیم"من طرف خبراء برنامج  الناظور
  :والتي تمثلت أھدافھا فیما یليواالخالالت التي تشوبھا أھم النقائص 

  االطالع على التشخیص الوظیفي لمنظومة النظافة بالبلدیة -



  مناقشة وتحدید مخطط العمل لتحسین منظومة النظافة -
  لكل من البلدیة و تدعیم تتحدید األولویات وااللتزاما -
  برمجة األھداف المقبلة -

  واثر النقاش وتبادل اآلراء تم تحدید األولویات التالیة 
  تكلیف السید  الكاتب العام للبلدیة لإلشراف على متابعة البرنامج والتنسیق بین كافة األطراف المتداخلة - 1
  ــ  تنظیم المستودع البلدي :   تحدید التدخالت العاجلة وذات األولویة  كاآلتي  - 2

  إعادة توزیع مسالك رفع الفضالت  –                   
المورارد ، المسؤولیات ، مشاركة المتدخلین ،     ) :  Fiche Projet(تدقیق األنشطة وإعداد جذاذات التدخل  – 3

  ........الجدول الزمني ، مؤشرات المتابعة والتقییم 
  تعبئة الجھات الفاعلة األخرى للمساھمة – 4
  " تدعیم " ، بمساندة  الشروع في انجاز التدخالت  – 5
  لمعاینة المستودع البلدي واقتراح حلول في تھیئتھ وتنظیمھ" تدعیم " تكلیف خبیر في تنظیم المستودعات من طرف  - 6

  .وتم االتفاق على عرض نتائج التشخیص والمقترحات على أنظار المجلس البلدي في أول دورة بعد ھذا التاریخ
  . على أنظار المجلس النظر في نتائج التشخیص وتحدید األولویاتالسید الكاتب العام وعلیھ عرض 
 

 . المصادقة على اتفاقیة شراكة بین البلدیة والھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد 

في إطار تكریس مبادئ الشفافیة والنزاھة والنجاعة والمسائلة وتنفیذ سیاسة الدولة في إطار دعم مجھوداتھا الرامیة إلى 
، المعروض على أنظار المجلس البلدي اتفاقیة شراكة بین البلدیة والھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد تھدف إلى مكافحة الفساد

  .تحقیق األھداف المذكورة 
  

واثر التداول وابداء الرأي صادق اعضاء المجلس البلدي باالجماع على اتفاقیة الشراكة بین البلدیة والھیئة الوطنیة لمكافحة 
  .الفساد 

  
  :الناظور في                                                                                              

  
  

  البلدیــــــــةس ــــــرئی                                                                                               المقرر    
  
  الكاتب العام  

   سالــــم الدزیـــــــري                                                                                                             
 رضوان طیمومي


