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       ة              ـــــــــــــ ة التونسي ـــــــــــــ لجمهوري ا      
   والبيئــة   ة ــــــــ ؤون المحلي ــــــ الش وزارة  

 واليـــــــــة صفـاقـــــــــس            
 ــن   ـــــ ة  العيـــ ــ بلديـــــــ                             

                              مصلحة شؤون المجلس           
        ه . ن / ح . س                  

 2021ة  ــ لسنـ   األولـــى الــــدورة  العاديـــة  

      =*= 
 2021مـــارس    01االثنيـــن   

   =*= 
 : لسـة جاإلطـار القانونـي لل

 

بأحكـعم األساســـ القانام  ـال  عــون  فـــالم  2018ة  ـلسن  29دد  ـ ي  ي ـؤرخ 

المحلية  2018ماي    09 الجماعات  بمجلة  االستدعـاء    .المتعلق  على  وبنـاءا 

الدعوة لحضور   238تحت عدد    2021فيفري    15خ  ـبتاري  الصـادر والمتضمن 
  26الجمعـة  المقـرر عقدهـا يوم    اجتماع المجلس البلدي في دورته العادية األولى

عدم اكتمال النصاب القانوني الثالثة بعد الزوال ونظرا لعلى الساعة  2021فيفري 
بعد  على الساعة الثالثة    2021مارس    01فقد تقرر تأجيل الجلسة إلى يوم االثنين  

بتاريخ    الزوال الصادر  االستدعاء  على  تحت    2021فيفري    26بناء  والمضمن 
بالفصل    307عدد   جاء  بما  عدد    220وعمال  األساسي  القانون  لسنة    29من 

في    2018 والذي    2018ماي    09المؤرخ  المحلية  الجماعات  بمجلة  والمتعلق 
يعقد المجلس البلدي جلساته بحضور أغلبية أعضائه في صورة عدم اكتمال  ينص على "

 " النصاب يدعى المجلس لالنعقاد بعد ثالثة أيام على األقل مهما كان عدد الحضور
يوم االثنين    2021عقـد المجلـس البلـدي بالعين دورتـه العادية األولى لسنـة 

 بقصر البلدية.   بعد الزوالعلى الساعة الثالثة  2021 مارس 01

وب  البلدية  السيد خالد معلى رئيس  الجلسة  السادة أعضاء  وقد ترأس  حضور 

 :  اآلتي ذكرهم المجلس البلدي
 ة  وئام بوعزيز : مساعد رئيس البلدي

 رئيس لجنة التربية والتعليم مساعد  :ضحى بوحامد

القرقوري وتنمية  مساعد    :نبيل  الخدمات  وإسداء  اإلدارية  الشؤون  لجنة  رئيس 

 الموارد 

 : عضو مجلس بلدي  آية السيالة
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 رئيس لجنة النظافة  :فاطمة العش

 رئيس لجنة التهيئة العمرانية :محمد نجيب كمون

بودبوس وحاملي   :بسمة  السند  وفاقدي  والشغل  االجتماعية  الشؤون  لجنة  رئيس 

 اإلعاقة

  الرياضةرئيس لجنة  :حمدي الدباشي

 رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة :زياد معلى

 كمال الشعري  –صباح شعبان دة  ي الست وبعذر تغيب

أسوة غربال    -فائزة الشرفي      –تغيب كل من السادة : إيمان الطرابلسي    وبدون عذر 

  -محمد معلى    –عواطف الفخفاخ    –منير العيادي    –أساور دمق    –تريكي  المحمد    –

 فرح الوكيل   –نبوية القرقوري  – حسيب الفخفاخ -  لسعد بن حميدة

حاتم الحشيشة مدير    –الهاشمي العوني كاتب عام البلدية  :  وعن اإلدارة حضر السادة  

أنيس دريرة ملحق إدارة   – نزار السماوي رئيس مصلحة األشغال  –  اإلدارة المالية

 ونادية الهمامي رئيس مصلحة شؤون المجلس مقرر الجلسة.

 وبعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني شرع المجلس في مداوالته.

 مرحبا في مستهلها بالحضورافتتح الجلسة السيد خالد معلى رئيس البلدية   

   التالية: ع ضياوإثر ذلك شرع في تقديم جدول األعمال والمتضمن المو

 تحويل اعتمادات داخل العنوان األول   .1

 2021تنقيح العنوان الثاني لسنة  .2

بالملفات   .3 للترقية  داخلية  مناظرة  سنة    واالمتحاناتإجراء  بعنوان  لإلدماج  المهنية 

 لفائدة بلدية العين 2020

والتعاقد   .4 بالملفات  خارجية  مناظرة  أو    النتدابإجراء  معماري  بالسلك مهندس  ل 

     2021اإلداري المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية بعنوان سنة 

 كـراء عقـار بلـدي  .5

 تنقيح بعض المعاليم   .6

 االنتفاع بها ومحجوزاتالتفويت في أثاث زال  .7

 إضافة أشغال بصفقتي التنوير العمومي والتعبيد  .8

المذكور وإثر   األعمال  البلدي بإجماع حاضريه على جدول  المجلس  صادق 

وقبل االنطالق في أشغال الدورة تطرق   .ذلك شرعوا في دراسة مواضيعه تباعا

العادية  للدورة  التمهيدية  الجلسة  في  تداوله  تم  ما  ملخص  إلى  معلى  خالد  السيد 

بتاريخ   بسبب    2021جانفي    22األولى  الراهن  الصحي  للوضع  ونظرا  والتي 
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باستعما بعد  عن  الجلسة  تمت  فقد  كورونا  فيروس   Google»تقنية    لتفشي 
Meet » 

 : تحويل اعتمادات داخل العنوان األول    : األول الموضوع  
من مجلة الجماعات المحلية وما بعده وفي إطار   178عمال بأحكام الفصل   

كانوا خواص   سواء  المزودين  تجاه  بالتزاماتها  البلدية  عمومية    أوتعهد  مؤسسات 

نة  اوبعد اإلطالع على رأي أم  وحرصا منها على تسديد ما تخلد بذمتها من ديون 

اضطرت البلدية للتقليص    175تحت عدد    2021فيفري    23المال الجهوية بتاريخ  

المعنية   للفصول  وتحويلها  االعتمادات  بعض  فيها  تتوفر  التي  الفصول  بعض  في 

 بالزيادة حسب الجدول التالي : 
 ع
  
  

 ق
  
  

 $ ف
  
  

$$ 
  
  

 
 بيان النفقا 

 التحويالت         
  بالنقص    لزيادة  با

 0,000 500,000 3 متخلدات تجاه الشركة الوطنية لتوزيع البترول   002 0080 02.201 2  
 0,000 600,000 8 متخلدات تجاه الشركة الوطنية لتوزيع المياه  004       
 0,000 000,000 4 متخدات تجاه  الديوان الوطني لإلتصاالت  005       

       013 
متخدات تجاه  الوكالة الوطنية للتصرف في  

 0,000 100,000 39 النفايات  
 0,000 000,000 3 متخلدات تجاه المؤسسات  العمومية  020       
 0,000 500,000 1 متخلدات تجاه الخواص  021       
 0,000 000,000 8 تنظيم المناظرات و االمتحانات   000 0031     
 0,000 500,000 تعويضات مختلفة   000 0045     
 0,000 200,000 1  اإلرشاد واإلعالم للعمومعمليات   000  0032  02.201   
 000,000 5 0,000 اقتناء أثاث للمصالح اإلدارية   000 0005 .02.201 2  
 700,000 4 0,000 حصص  الوقود  لفائدة  الخطط الوظيفية   003 0006 02.201    
 000,000 5 0,000 مصاريف الحراسة  العادية   001 0012      
 500,000 1 0,000 الصحف و المجالت   000 0016      
 000,000 2 0,000 نفقات الصيانة  المعدات اإلعالمية  003 0019      
 500,000 0,000 المنحة الكيلومترية  للتنقل  002 0024      
 500,000 1 0,000 التكوين في اإلعالمية  004 0028      
 306,000 12 0,000 نفقات استغالل المصب المراقب  004 0030 02.202    

      0040 002 
بالتجهيزات المركزة  بالساحات  االعتناء

 000,000 5 0,000 العمومية  
 000,000 3 0,000 االعتناء بأفواه المياه   003 0040      
 000,000 20 0,000 المناولة العادية   001 0031      
 000,000 5 0,000 نفقات الصيانة للمحالت الدينية   001 0023 03.302 3  
 894,000 3 0,000 نفقات التصرف الطارئة  000 0001 04.400 4  

 400,000 69 400,000 69 ة ــــــــــــالجمل          

 

وقد تم عرض الموضوع على كل  من لجنة الشـؤون الماليـة ومتابعـة التصـر  

ليـتم رفعهـا   2021فيفـري    12وعلى المكتب البلدي بتـاريخ    2021فيفري    09بتاريخ  

 إلى المجلس البلدي للمصادقة.
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وذلـك برفـع   تحويل االعتمادات داخل العنـوان األولإثر ذلك تم التصويت على  

 :  األيدي وكان كالتالي

 10 عدد الحاضرين 

 10 عدد الموافقين  

 00 عدد المحتفظين

 00 عدد الرافضين

تحويل االعتمادات صادق المجلس البلدي برفع األيدي على    قرار المجلس:
 داخل العنوان األول

   2021تنقيح العنوان الثاني لسنة    : الثاني الموضوع  

خالل شهر فيفري عمال    2021في إطار تحيين العنوان الثاني من الميزانية لسنة   

الفصل   المحلية  177بأحكام  الجماعات  أم  من مجلة  المال  اوبعد اإلطالع على رأي  نة 

بتاريخ   عدد    2021فيفري    23الجهوية  تنقيح  175تحت  تم  العنوان  ،  ونفقات  موارد 

 الثاني من خالل توزيع االعتمادات على الفصول المعنية بالتعديل وذلك كالتالي :

   2021التنمية لسنة  كشف لالعتمادات المتوفرة لتنقيح ميزانية
 على البيانات التالية :  2020أســــفرت  نتائج التصرف سنة المالية 

 4.172.789,226         :  2020 * مداخـــيل العنوان األول  لسنة 

                4.023.144,339     :  2020* مصاريف العنوان األول لسنة 

      

 149.644,887   البـــــــــــاقي :

 71.000,0000   يمكن استعـمال  مبالغ متأتية  من الفوائض   : -

 الغير مستعملة من  العنوان األول 
 102.530,149      (      :      % 20)    2019* فواضل سنة 

 9.562,026        :        اإلعتمادات المحالة         *فواضل

 836.680,250        :     * فواضل اإلعتمادات  المخصصة     

 لمشاريع التنمية

         -------------------------- 
 1.019.772,425        :  ة لــــــــالجم

  تطرح :

 102.000,000       (       : %20) 2019فواضــــــــــــل سنة  

      ------------------- 

 917.772,425  المخصصة  إلنجاز   = ** بقايا اإلعتمادات 

 المشاريع ضمن العنوان  الثاني : 

 78.644,887*موارد منقولة من فوائض  العنوان      :    

 للسنة السابقة  لخالص  الديون األول 
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تهيئة دار   لدراسة  الرياضة  الشباب و  البلدية مساهمة من وزارة  كما وردت على 

 10.000,000الشباب بمبلغ قدره 

 =  2021فتصبح  جملة  موارد  الميزانية لسنة  

6.357.800,000  +917.772,425    +10.000,000    +78.644,887  

 =7.364.217,312 

 

 واردـــــــالم

االعتمادات   بيان النفقات   الفقرة  الفصل 
 عليها  المصادق

 2021بميزانية 

 المبلغ الجديد  مبلغ التنقيح 

 بالزيادة  بالتخفيض 

 800,000 956 4 موارد العنوان األول
  4 956 800,000 

54-01 
  

سنة لوان األول لنموارد منقولة من فوائض الع

 السابقة

  
78 644,887 78 644,887 

 800,000 956 4 جملة موارد العنوان األول 
 

78 644,887 5 035 444,887 
 

 : موارد العنوان الثانيالثانيالعنوان 
    

70-01 

80-01 

80-99 

90-01 

01 

02 

01 

02 

 ومساهمات داخلة التجهيزمنح  002

وائض غير المستعملة من فمن ال المتأتيةالمبالغ 

 األولالعنوان 

 تقل فواضل 

 د السنة موار

 تقل فواضل 

 موار د السنة 

549 000,000 

102 000,000 

0,000 

0,000 

750 000,000 

 

530,149 

71 000,000 

836 680,250 

0,000 

549 000,000 

102 530,149 

71 000,000 

836 680,250 

750 000,000 

 000,000 401 1 ارد العنوان الثاني مو  
 

908 210,399 2 309 210,399 
     س ــــزء الخامــــالج  

120-01 000 000 
نفقات مسددة من اعتمادات محالة النجاز مشاريع البنية 

 0,000 األساسية 
 

5 927,148 5 927,148 

120-03 000 000 
تفقات مسددة من اعتمادات محالة النجاز مشاريع ذات  

 0,000 صبغة شبابية
 

12 931,276 12 931,276 

120-04 000 000 
نفقات مسددة من اعتمادات محالة النجاز مشاريع ذات  

 0,000 صبغة رياضية 
 

277,455 277,455 

 0,326 0,326  0,000 تفقات مسددة من اعتمادات محالة النجاز مشاريع الطفولة  000 000 120-07

120-09 000 000 
نفقات مسددة من اعتمادات محالة النجاز مشاريع ذات  

 0,000 صبغة بيئية
 

12,000 12,000 

120-99 000 000 
نفقات مسددة من اعتمادات محالة النجاز مشاريع ذات  

 0,000 صبغة أخرى 
 

413,821 413,821 
 562,026 19 562,026 19  0,000 االعتمادات الحالة 
 

6 357 800,000 
 

1 006 417,312 7 364 217,312 
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 ات ــــــــــالنفق

 الفقرة  الفقرة  الفصل 

 الفرعية

 بيان النفقات
 االعتمادات المصادق 

 2021بميزانية 

 مبلغ التنقيح 
 المبلغ الجديد

 بالزيادة بالنقص

 100,000 692 4   100,000 692 4 نفقات العنوان األول 
 644,887 178 644,887 78  000,000 100 للكههرباء  التونسية متخلدات تحاه الشركة  03 80 02.201

 744,887 870 4 644,887 78  100,000 792 4 جملة نئفات العنوان األول 

 تفقات العنوان الثانى 
    

06,600 01 
 

 العمرانية  التهيئة أمثلة دراسة 

  

75 000,000 75 000,000 
 

20 
 

 000,000 74 أخرى  دراسات
 

27 787,000 101 787,000 

06,603 04 
 

 أخرى  إدارية بنايات
  

12 800,000 12 800,000 

06,605 20 
 

 مختلفة  إعالمية وتجهيزات برامج

  

15 000,000 15 000,000 

06,606 01 
 

 والطرقات  النظافة معدّات اقتناء
  

50 470,000 50 470,000 

 02 
 

 أخرى  وتجهيزات معدّات اقتناء

  

54 000,000 54 000,000 

06.608 
  

 000,000 170 النقل  وسائل اقتناء
 

13 520,000 183 520,000 

06,610 01 

 

 000,000 210 العمومية  اإلنارة

  

210 000,000 

06,612 01 
 

 ة  المستعملة  المياه قنوات شبكة تركيز ا

    

06,613 01 
 

 األرصفة  بناء
  

43 077,399 43 077,399 
 

02 
 

 000,000 845 الطرقات  تعبيد
 

275 771,000 1 120 771,000 

06,615 03 
 

 المدن مداخل تجميل
  

15 000,000 15 000,000 
 

04 
 

 الخضراء  المساحات تهيئة
  

20 000,000 20 000,000 

06,617 01 
 

الّت واألحياء األسواق وتهيئة بناء  التجارية  والمح

    

 
05 

 
 األفراح  قاعات وتهيئة بناء 

  

305 785,000 305 785,000 

10,950 01 
 

 700,000 266 القروض المبرمة لدى صندوق القروض ومساعدة*تسديد أصل 
  

266 700,000 

 700,000 565 1 )الجزء الثالث والرابع (   الثانيجملة العنوان  
 

908 210,399 2 473 910,399 

 الجزء الخامس 
 

110,01 000 000 
 البنية األساسية  مسددة من اعتمادات محالة النجاز مشاريع نفقات

 0,000 
 

5 927,148 5 927,148 

110,03 000 000 
 ذات صبغة شبابية  نفقات مسددة من اعتمادات محالة النجاز مشاريع

 0,000 
 

12 931,276 12 931,276 

110,04 000 000 
 ذات صبغة رياضية نفقات مسددة من اعتمادات محالة النجاز مشاريع

 0,000 
 

277,455 277,455 

110,07 000 000 
 الطفولة   نفقات مسددة من اعتمادات محالة النجاز مشاريع

 0,000 
 

0,326 0,326 

110,09 000 000 
 ذات صبغة بيئية نفقات مسددة من اعتمادات محالة النجاز مشاريع

 0,000 
 

12,000 12,000 

110,,99 000 000 
 ذات صبغة أخرى  مسددة من اعتمادات محالة النجاز مشاريعنفقات 

 0,000 
 

413,821 413,821 

 0,000 جملة موارد االعتمادات المحالة 
 

19 562,026 19 562,026 

 700,000 565 1 نفقات العنوان الثانى جملة
 

927 772,425 2 493 472,425 

 800,000 357 6 التنمية نفقات ميزانية  جملة
 

1 006 417,312 7 364 217,312 
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وقد تم عرض الموضوع على كل  من لجنة الشـؤون الماليـة ومتابعـة التصـر  

ليـتم رفعهـا   2021فيفـري    12وعلى المكتب البلدي بتـاريخ    2021فيفري    09بتاريخ  

 إلى المجلس البلدي للمصادقة.

لـك برفـع األيـدي وذ  2021تنقـيح العنـوان الثـاني لسـنة  تم التصويت علـى  

 وكان كالتالي : 

 10 عدد الحاضرين 

 10 عدد الموافقين  

 00 عدد المحتفظين

 00 عدد الرافضين

تنقـيح العنـوان صـادق المجلـس البلـدي برفـع األيـدي علـى    قرار المجلس:
 2021 لسنة الثاني

 
إجراء مناظرة داخلية للترقية بالملفات واالمتحانات المهنية    : الثالث الموضوع  

 :  2020لإلدماج بعنوان سنة  
بتاريـخ    14عمـال بمـا جـاء في منشور وزيـر الشـؤون المحليـة والبيئـة عـدد  

االنتداب   2019سبتمبر    18 وآليات  المتعلقة بضبط صيغ  األحكام  تطبيق  كيفية  حول 

بالبلدي والترسيـم  عـدد  والترقيـة  باألمـر  والـوارد  في   2019لسنـة    291ات  المـؤرخ 

حيث ينص على إعداد قرارات ضبط الخطط المراد سد شغورها   2019مارس    22

في   البلدي  المجلس  مصادقة  على  وعرضها  واإلدماج  والترقية  االنتداب  طريق  عن 

فإن   األحكام  هذه  ولتجسيم  واالمتحانات  المناظرات  مختل   لفتح  اإلعداد  البلدية إطار 

مدعوة إلى ضبط الحاجيات بكل دقة حسب حاجياتها الحقيقية والمتأكدة مع التقيد بما تم  

 برمجته على مستوى الميزانية.
 / بالنسبة للسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية: 1

عدد الخطط المراد سد   الرتبة 

   2020 شغورها لسنة

تسديدها  عدد الخطط المزمع  طرق التسديد  

 عن طريق الترقية بالملفات 

 0 مستكتب إدارة 
 عن طريق مناظرة داخلية بالملفات  %  90

 عن طريق الترقية باالختيار  %  10
0 

 كاتب تصرف  
0 

 عن طريق مناظرة داخلية بالملفات  %  90

 عن طريق الترقية باالختيار  %  10
0 

 0 ملحق إدارة 
 عن طريق مناظرة داخلية بالملفات  %  90

 عن طريق الترقية باالختيار  %  10
0 

 متصرف  
 عن طريق مناظرة داخلية بالملفات  %  90 1

 عن طريق الترقية باالختيار  %  10
1 

 متصرف مستشار 
 عن طريق مناظرة داخلية بالملفات  %  90 0

 عن طريق الترقية باالختيار  %  10
0 

 متصرف رئيس 
 عن طريق مناظرة داخلية بالملفات  %  90 1

 عن طريق الترقية باالختيار  %  10
1 
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 / بالنسبة لسلك محللي اإلعالمية لإلدارات العمومية:  2

 
عدد الخطط المراد سد   الرتبة 

   2020شغورها لسنة 

عدد الخطط المزمع تسديدها   طرق التسديد  

 عن طريق الترقية بالملفات 

 واضع برامج 
0 

 عن طريق مناظرة داخلية بالملفات   %  90 

 عن طريق الترقية باالختيار  %  10
0 

 محلل
0 

 عن طريق مناظرة داخلية بالملفات   %  90

 عن طريق الترقية باالختيار  %  10
0 

 محلل مركزي
0 

 عن طريق مناظرة داخلية بالملفات   %  90

 عن طريق الترقية باالختيار  %  10
0 

 محلل رئيس 
0 

 عن طريق مناظرة داخلية بالملفات   %  90

 عن طريق الترقية باالختيار  %  10
0 

 
 / بالنسبة للسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية:  3

عدد الخطط المراد سد   الرتبة 

   2020شغورها لسنة 

عدد الخطط المزمع تسديدها   طرق التسديد  

 عن طريق الترقية بالملفات 

 مساعد تقني  
0 

 عن طريق مناظرة داخلية بالملفات   %  90

 عن طريق الترقية باالختيار  %  10
0 

 تقني  
0 

 عن طريق مناظرة داخلية بالملفات   %  90

 عن طريق الترقية باالختيار  %  10
0 

 تقني أّول 
0 

 عن طريق مناظرة داخلية بالملفات   %  90

 عن طريق الترقية باالختيار  %  10
0 

 تقني رئيس 
1 

 عن طريق مناظرة داخلية بالملفات   %  90

 عن طريق الترقية باالختيار  %  10
1 

 السلـك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية  /4
عدد الخطط المراد سد   الرتبة 

   2020شغورها لسنة 

عدد الخطط المزمع تسديدها   طرق التسديد  

 عن طريق الترقية بالملفات 

 مهندس عام 
1 

 عن طريق مناظرة داخلية بالملفات   %  90

 عن طريق الترقية باالختيار  %  10
1 

 
على   التصويت  تم  ذلك  المهنية إثر  واالمتحانات  بالملفات  للترقية  داخلية  مناظرة  إجراء 

 وذلك برفع األيدي وكان كالتالي :  2020لإلدماج بعنوان سنة
 

 10 عدد الحاضرين 

 10 عدد الموافقين  

 00 المحتفظينعدد 

 00 عدد الرافضين

 
إجـراء منـاظرة صـادق المجلـس البلـدي برفـع األيـدي علـى   قرار المجلس:

  2020داخلية للترقية بالملفات واالمتحانات المهنية لإلدماج بعنوان سنة
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مهندس معماري    النتداب إجراء مناظرة خارجية بالملفات والتعاقد    : الرابع الموضوع  
   :2021أول بالسلك اإلداري المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية بعنوان سنة  

نقلة    باعتبار  ل  أو  معماري  مهندس  برتبة  الحاصل  الشغور  سد   إطار  في 
مناظرة  فتح  تم  الفارطة  السنة  خالل  األن   حمام  بلدية  إلى  البكوشي  قيس  السيد 

ل لسد الشغور. بالملفات للتعاقد مع مهندس معماري أ  و 
 
 إلدارات العمومية: مهندسي االمشترك لمهندس معماري أّول بالسلك سلك بالنسبة ل /1
عدد الخطط المراد سد   الرتبة   

   2021شغورها لسنة 

عدد الخطط المزمع تسديدها   طرق التسديد  

 عن طريق التعاقد 

مهندس معماري  

 أّول 
 1 عن طريق التعاقد بالملفات   1

  
إجـراء منـاظرة خارجيـة بالملفـات والتعاقـد النتـداب إثر ذلك تم التصويت على  

ل بالسلك المشترك لمهندسي    2021العمومية بعنوان سنة   اإلداراتمهندس معماري أو 

 وذلك برفع األيدي وكان كالتالي : 
 10 عدد الحاضرين 

 10 عدد الموافقين 

 00 المحتفظينعدد 

 00 عدد الرافضين

 
المجلس: على  قرار  األيدي  برفع  البلدي  المجلس  خارجية   صادق  مناظرة  إجراء 

إلدارات   ا لمهندسي  المشترك  بالسلك  ل  أو  معماري  مهندس  النتداب  والتعاقد  بالملفات 
 2021العمومية بعنوان سنة 

 

 كراء عقار بلدي :   : الخامس الموضوع  
 

إطار   األمثلفي  و  االستغالل  الخاصة  البلدية  الملك  لألمالك  مداخيل  تنمية 

مركز الشعبوني يتمثل    6البلدي و حيث ان المحل الكائن بطريق منزل شاكر كلم  

م مسيجة من جميع الجهات وبواجهة م    550قطعة ارض بيضاء تمسح حوالي  في  

تبعا لتقرير اختبار و   .دية العين م موجودة داخل مثال التهيئة العمرانية لبل16بطول  

السنوية   الكرائية  القيمة  بتقدير  المتعلق  العقارية  والشؤون  الدولة  أمالك  وزارة 

 د/سنة(.  6600ستمائة دينار )ر تم تحديد مبلغ قدره ستة آالف واالفتتاحية لهذا العقا

وإسداء   اإلدارية  الشؤون  لجنة  من  كل  على  الموضوع  عرض  تم  وقد 

ولج  الموارد  وتنمية  التصرف الخدمات  ومتابعة  واالقتصادية  المالية  الشؤون  نة 

 . 2021فيفري  12وعلى المكتب البلدي بتاريخ  2021فيفري  9وذلك بتاريخ 
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إثر ذلك تـم التصـويت علـى كـراء عقـار بلـدي وذلـك برفـع األيـدي وكـان 
 كالتالي : 

 10 عدد الحاضرين 

 10 عدد الموافقين 

 00 عدد المحتفظين

 00 الرافضينعدد 

 
 كراء عقار بلدي صادق المجلس البلدي برفع األيدي على قرار المجلس:

 

 تنقيح بعض المعاليم    : السادس الموضوع  
 

الحكومي عدد   باألمر  جاء  بما  المالية وعمال  الموارد  تنمية  إطار    805في 

في    2016لسنة   المعاليم    2016جوان    13المؤرخ  تعريفة  بضبط  والمتعلق 

المعاليم   بعض  تنقيح  في  النظر  استخالصها وقع  المحلية في  للجماعات  المرخص 

 وهي كالتالي : 
المعلوم   المرجع الخدمة  

 الحالي  
 قرار المجلس  مالحظات   المعلوم المقترح 

الشبكات   ربط  رخص  معاليم 
)الماء،   المختلفة  العمومية 

األمر الحكومي  ( الكهرباء...
لسنة   805عدد 
المؤرخ في  2016
13/06/2016 

 معاينة  د  100 د  10
 

تسليم   مقابل  معاليم 
مستخرجات من أمثلة التهيئة  
 العمرانية واألمثلة المختلفة 

 د  30 0
خدمة توفرها 
 اإلدارة الفنية 

 

األشغال  رخص  معاليم 
   المتعلقة بالترميم أو التسييج

 معاينة د  50 د  25
 

الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات وقد تم عرض الموضوع على كل  من لجنة  

فيفـري   12وعلـى المكتـب البلـدي بتـاريخ    2021فيفـري    09بتـاريخ    وتنمية الموارد

 ليتم رفعها إلى المجلس البلدي للمصادقة. 2021

األيـدي وذلك برفع  وعلى القرار تنقيح بعض المعاليمإثر ذلك تم التصويت على  
 : وكان كالتالي

 10 عدد الحاضرين 

 10 عدد الموافقين 

 00 عدد المحتفظين

 00 عدد الرافضين

 
المعاليم صادق المجلس البلدي برفع األيدي على قرار المجلس: بعض   تنقيح 
 وعلى القرار  
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 : التفويت في أثاث زال االنتفاع بها ومحجوزات   : السابع الموضوع  
 

زال االنتفاع به ومحجوزات انعقدت    أثاثفي إطار النظر في التفويت في  
الجمعة   يوم  منقوالت  طرح  لجنة  اجتماع  البلدية  على   2021فيفري    05بقصر 

 أعضاءالساعة التاسعة صباحا برئاسة السيد خالد معلى رئيس البلدية وبحضور  
المستودع   إلى  الجميع  إثرها  على  انتقل  المنقوالت  طرح  لمعاينة  لجنة  البلدي 

الجداول   لها حسب  االفتتاحي  السعر  وتم ضبط  البلدية  ملك  على  التي  المنقوالت 
 التالية :  

  قائمــة فـي الدراجـات المحجـوزة 

 
 قائمة في المنقوالت زال االنتفـاع بهـا 

 السعر اإلفتتاحي  نــــوع المـــواد   ع/ر  
أبواب    1 )أقفاص  مختلفة  بالكار    -أبواب خشبية  -مواد خشبية  أقفاص    -أقفاص 

نافذة كاملة   -نافذة صغيرة    -فردات دون قفص    -نافذة كاملة    -شمسية    –أبواب  
    )كراسي مكتب -

 د   100,000

األحجام    26عدد   2 مختلفة  مطاطية  بالستيك    -عجالت  كهربائية    -كراسي  قطع 
مكي + محرك    -مواد حديدية درج شاحنات    -مختلفة غير صالحة لإلستعمال  

معطب   دوش    -   HAIERهواء  صالحة   –أحواض  غير  مختلفة  غيار  قطع 
 لالستعمال 

 د   200,000

 دراجات نارية   3
FORZA LXYXCBL0380/275644  

Peugeot 712069/4000577 
Motobican   8904881-8900520 

 د   250,000

 IVECO نوع الشاحنة  4
 02208040  المنجمي الرقم 

 GAZOIL  الوقود
 Benneالهيكل 

 د   9.000,000

 
 
 

 السعر اإلفتتاحي  رقـــــم الهيكــــــل  نــــوع الدراجـــــة  ع/ر 

1 

 *4w000671*  فاسبا سوداء اللون  

 
 د   1.300,000

 بدون رقم   فورزا سوداء اللون معطبة 

  زرقاء اللون   103بيجو 

 00111100 سوداء اللون   103بيجو 
 بدون رقم   فورزا سوداء اللون  

Ovette noir  *2AB649789* 
  فاسبا سوداء  

  فاسبا بدون حرج سوداء اللون 
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ــ قائم   المحجـــوزات ة في  ـ

 اإلفتتاحي السعر   واد  ـــــــ ــــوع المــــ ـــــــــــــ ن    ع/ر 

01 

 حبل    1 –جرارة  1  –بالة   2 –سطل بناء   2عدد 

 د   300,000

 برويطة    1عدد 

 ملعقة  1عدد  –بالة  2عدد  –سطل    1عدد -برويطة  1عدد 

 سطل بناء   –ميزان خيط  –مطرقة  –بالة   1عدد 
 كالب   3عدد  –سار جوان 

 برويطة  1عدد  –بالة  2عدد   –رشكلو  1عدد   –مطرقة  2عدد 

 سطل  1عدد  –زنزير  1عدد  –ملعقة  2عدد   –مطرقة  1عدد 

 سطل   1عدد  –برويطة   1عدد   –بالة   1عدد 

 طاولة  1عدد   –كراسي  7عدد 

 كراسي  5عدد  –طاولة  4عدد 

 بالة  2عدد   –سطل  2عدد   –برويطة   1عدد 

 رولو   –مسحة  1عدد  –مرتو  –برويطة   1عدد 

 ملعقة  1عدد  –بالة  1عدد   –سطل بناء   2عدد  –موتوكوس 

 ملعقة    –بالة   1سطل بناء  عدد  2عدد   –برويطة   1عدد 

 برويطة  1عدد  –بيوش  1عدد   –بالة   1عدد 

 بالة    2عدد  –بيوش    1عدد 

 صناديق دجاج   6عدد 

 صناديق دجاج   2عدد 

 طاولة صغيرة الحجم 6عدد   –كراسي  4عدد 

 سطل بناء   2عدد  –جرارة   1عدد  –حبل    1عدد 

 طاولة صغيرة الحجم 4عدد   –كراسي  7عدد 

 كراسي   10عدد 

 قارورة غاز صغيرة الحجم   1عدد 

 طاولة  2عدد   –كراسي  5عدد 

 طاولة  4عدد   –كراسي  6عدد 

 طاولة  4عدد  –كراسي  12عدد 

 طاولة   1عدد   –كراسي  3عدد 

 حبل  1عدد   –جرارة   1عدد   –سطل  1عدد   –بالة   1عدد 

 ياجورة أوردي   400عدد 

 كالب  1عدد  –ملعقة  1عدد  –بالة   1عدد  –سطل بناء   3عدد 

 منشار حديد   1عدد  –سطل بناء   5عدد   –مشط  1عدد   –بالة   2عدد 

 باب لوح    1عدد 

 ملعقة  1عدد  –مطرقة  1عدد   –بالة   2عدد 

 رشكلو   1عدد  –بالة   2عدد   –برويطة   1عدد 

 طاولة صغيرة   2عدد   –كراسي  3عدد 

 سطل بناء   1عدد   –بالة  1عدد   –سلوم   1عدد 

 بالة   1عدد  -فريق 1عدد  –مالديسك قديمة  1عدد   –برويطة   1عدد 

 مقص حديد   1عدد 

 د   200,000 آلة ضخ بنزين    1عدد  02

 .2021فيفري   12وقد تم عرض الموضوع على المكتب البلدي بتاريخ 
وذلـك ع به ومحجوزات  التفويت في أثاث زال االنتفاإثر ذلك تم التصويت على  

 : برفع األيدي وكان كالتالي
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 10 عدد الحاضرين 

 10 عدد الموافقين 

 00 عدد المحتفظين

 00 عدد الرافضين

 
المجلس: األيدي على  قرار  برفع  البلدي  المجلس  زال   صادق  أثاث  في  التفويت 

 االنتفاع به ومحجوزات.
 

 : التنوير العمومي والتعبيد إضافة أشغال بصفقتي    : الثامن  الموضوع  
التشاركي  بالبرنامج  المدرجة  البلدية  المشاريع  تنفيذ  إطار  في  وبعـد، 

و حيث توفرت بقايا إعتمادات لمشروع تعبيد الطرقات   2020و    2019لسنوات  
سنة   سنة    2019برنامج  برنامج  العمومي  التنوير  لمشروع  ناتجة عن   2020و 

الصفقات و إلستهالك فواضل هذه اإلعتمادات قامت  تنافس العارضين للفوز بهذه  
 البلدية بإعداد و تنفيذ مالحق للصفقات و ذلك كما يلي:

برنامج سنة   • الطرقات  تعبيد  المصادق   03/2019صفقة عدد    2019مشروع 
 2019/ 03/12عليها بتاريخ 

قامت بلدية العين بالتنسيق  مع مكتب الدراسات "مكتب   :موضوع ملحق الصفقة
" و شركة األشغال  GETEC" و مكتب مراقبة األشغال "BNSجنوب    -شمال  

عدد    STSبالجنوب   الملحق  و  1بإعداد  في   للصفقة  األشغال خاصة  هذه  تتمثل 
و تكميلية و جديدة في بعض األنهج المبرمجة بالصفقة   إنجاز أشغال تعبيد إضافية

 صلية أو بأحد فروعها و إضافة فصل جديد للصفقة و إضافة في آجال التنفيذ  األ
 و ذلك كما يلي: 

 أمتار 5م خ عرض   94إضافة تعبيد فرع بنهج خير الدين باشا بطول  -1
 أمتار 5م خ عرض  100بطول حوالي  2إضافة إعادة تعبيد إمتداد نهج القدس  -2
 أمتار 6م خ وعرض  116إضافة تعبيد فرع بنهج بشار ابن برد بطول  -3
إعادة تهيئة تقاطع نهج بشار ابن برد مع نهج علي البلهوان بطول جملي حوالي   -4

 م خ 42
 أمتار 6.5م خ و عرض  50إضافة تعبيد بنهج فلسطين بطول  -5
 أمتار 7م خ بعرض  11زيادة في طول تعبيد نهج عمر المختار  -6
ابن عو  بطول   -7 الرحمان  بنهج عبد  التقاطع  تعبيد  م خ و عرض    116إضافة 

 أمتار 6.5
الخليل بطول   -8 نهج  التونسي مع  بيرم  نهج  تقاطع  تعبيد  و معدل    62إضافة  م خ 

 أمتار 6عرض 
عالمة    34إضافة فصل جديد لملحق الصفقة و المتمثل في توفير و تركيز عدد   -9

 مرورية "ق " 
 يوم 30إضافة في آجال تنفيذ الصفقة  -10
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 دينار 734.160,385    :  ةـــــــغ الصفقـــــمبلـ
 دينار 115.767,188    :  ةـــمبلـغ ملحق الصفق

 دينار  849.927,573    المبلـغ الجملي للصفقة:
سنة   • برنامج  العمومي  التنوير  عدد    -  2020مشروع    02/2020صفقة 

 09/09/2020المصادق عليها بتاريخ 
وإدراج   الضوئية  النقاط  وعدد  الكميات  في  بالزيادة  غير وذلك  تنوير حي 

مبرمج في الصفقة األصلية مع الترفيع في المبلغ األصلي للصفقة وذلك في حدود  
 اإلعتمادات المتبقية. 

بالصفقة   المبرمجة  األنهج  بعض  في  إضافية  عمومي  تنوير  أشغال  إنجاز 
 األصلية و جديدة بأحد األنهج الجديدة وذلك كما يلي:

 نقطة ضوئية )غير مبرمج(  11د أشغال تنوير حي العوايات بنهج فلسطين عد -1
 طة ضوئية بنهج أبو القاسم الشابينق  7إضافة أشغال تنوير عدد  -2
 نقطة ضوئية بنهج المنجي سليم   3إضافة أشغال تنوير عدد  -3
 نقطة ضوئية بنهج بوردو   3إضافة أشغال تنوير عدد  -4
 نقطة ضوئية بنهج أريحا  3إضافة أشغال تنوير عدد  -5
 نقطة ضوئية بنهج خير الدين باشا  2إضافة أشغال تنوير عدد  -6
 نقطة ضوئية بنهج محمد علي الحامي   2إضافة أشغال تنوير عدد  -7
 نقطة ضوئية بفتحة على نهج علي ابن أبي طالب  2إضافة أشغال تنوير عدد  -8
 نقطة ضوئية بفتحة على نهج الشارقة  1إضافة أشغال تنوير عدد  -9

 ردينا 217.510,779     : ةـــــغ الصفقــــــمبلـ
 دينار 32.445,262     :  ةــمبلـغ ملحق الصفق

 دينار 249.956,041  المبلـغ الجملي للصفقة:
 
 

التعبيد والتنـوير وذلـك برفـع   بصفقتيإضافة أشغال    إثر ذلك تم التصويت على  
 : األيدي وكان كالتالي

 10 عدد الحاضرين 

 10 عدد الموافقين 

 00 عدد المحتفظين

 00 عدد الرافضين

 
المجلس: األيدي على  قرار  برفع  البلدي  المجلس  أشغال بصفقتي  إضافة    صادق 
 التعبيد والتنوير. 
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حدود ف  وفي  الحاضرين  لجميع  شكره  البلدية  رئيس  السيد  جدد  الختام  ي 
 األولى رفعت الجلسة وبذلك اختتمت أعمال الدورة العادية    مساءا  الخامسةالساعة  
 .  2021لسنة 
 ........................ العين في:                

ــ رئي   البلديــــــة س  ــــ
 
 

   خالــــــد معلــــــى 


