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       ة              ـــــــــــــ ة التونسي ـــــــــــــ لجمهوري ا        
 الشــــــؤون المحليــــــــة والبيئــة  وزارة  

 واليـــــــــة صفـاقـــــــــس          
 ــن   ـــــ ة  العيـــ ــ بلديـــــــ                           

                              مصلحة شؤون المجلس         
        ه . ن / ح . س                  

 2021ة  ــ لسنـ   الثانيــة الــــدورة  العاديـــة  

      =*= 
 2021  مـــاي   25الثالثــاء    

   =*= 
 : 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 

عدد    2021ماي    07خ  ـبتاري  الصـادر لحضور    730تحت  الدعوة  والمتضمن 
  21الجمعـة  المقـرر عقدهـا يوم    اجتماع المجلس البلدي في دورته العادية الثانية

ا لعدم اكتمال النصاب القانوني الثالثة بعد الزوال ونظرعلى الساعة    2021ماي  
على الساعة الثالثة بعد    2021ماي    25فقد تقرر تأجيل الجلسة إلى يوم الثالثاء  

والمضمن تحت عدد    2021ماي    21الزوال بناء على االستدعاء الصادر بتاريخ  
بالفصل    765 جاء  بما  عدد    220وعمال  األساسي  القانون    2018لسنة    29من 

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

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

 على الساعة الثالثة بعد الزوال بقصر البلدية.   2021ماي  25

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

 :  المجلس البلدي اآلتي ذكرهم

 وئام بوعزيز : مساعد رئيس البلدية  

 رئيس لجنة التربية والتعليم مساعد  :ضحى بوحامد

وتنمية  مساعد    :القرقورينبيل   الخدمات  وإسداء  اإلدارية  الشؤون  لجنة  رئيس 

 الموارد 

 : عضو مجلس بلدي  آية السيالة

 رئيس لجنة النظافة  :فاطمة العش
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 رئيس لجنة التهيئة العمرانية :محمد نجيب كمون

بودبوس وحاملي   :بسمة  السند  وفاقدي  والشغل  االجتماعية  الشؤون  لجنة  رئيس 

 اإلعاقة

  الرياضةرئيس لجنة  الدباشي:حمدي 

 كمال الشعري : عضو مجلس بلدي 

 عضو مجلس بلدي  : عواطف الفخفاخ 

السيدة صباح شعبان   تغيبت  الشفاء وبعذر  لها  متمنين  كورونا  بفيروس  إصابتها  إثر 

 العاجل والرجوع إلى سالف نشاطها في القريب العاجل.

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

لسعد   -محمد معلى    –  زياد معلى   –منير العيادي    –أساور دمق    –محمد التريكي    –

 فرح الوكيل   –نبوية القرقوري  –حسيب الفخفاخ  -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 بالحضور افتتح الجلسة السيد خالد معلى رئيس البلدية   

 التالية:   وإثر ذلك شرع في تقديم جدول األعمال والمتضمن المواضيع 

 2020ختم ميزانية البلدية لسنة  .1

 تحويل اعتمادات داخل العنوان األول   .2

 تحويل اعتمادات داخل العنوان الثاني  .3

)لإلعالم    2022حول مرافقة البلديات في إعداد ميزانيتها لسنة    2منشور عدد   .4

 واإلحاطة( 

 تنقيح قانون اإلطار  .5

 تنقيح بعض المعاليم   .6

 مراجعة معاليم كراء قاعة العين للمؤتمرات  .7

)الخطايا   .8 العامة  والنظافة  الصحة  لحفظ  الخصوصية  التراتيب  قرار  تنقيح 

 اإلدارية( 

 ة والبيئة(يمشروع تسميد النفايات الخضراء )مشروع وزير الشؤون المحل .9

البل المجلس  المذكور وإثر  صادق  دي بإجماع حاضريه على جدول األعمال 

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



-3- 

 

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

شي  والتي ونظرا للوضع الصحي الراهن بسبب تف  2021  أفريل  02بتاريخ    الثانية

 « Google Meet»تقنية  لفيروس كورونا فقد تمت الجلسة عن بعد باستعما

 :    2020ختم ميزانية البلدية لسنة  / 1
وعمـال بمقتضـيات   2020في إطار إحكـام إجـراءات خـتم الميزانيـة لسـنة  

مـاي   09المـؤرخ فـي    2018لسـنة    29اسي عـدد  ـون األسـالقانمن    196الفصل  

المتعلق بمجلة الجماعات المحليـة الـذي نـص علـى مـا يلي:"يحيـل رئـيس   2018

الجماعة  المحلية الحساب المـالي وقـرار المصـادقة عليـه وتقريـر اللجنـة المكلفـة 

بالشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف إلى أمين المال الجهوي المخـتص 

وذلك للتأشير على الحساب المصادق عليه، وتسليم شهادة منه في مطابقتـه   ترابيا،

 لسجالت المحاسب، في أجل ال يتجاوز خمسة عشر يوما.

يتولى رئيس الجماعة المحلية إحالة نظير مشهود بمطابقتـه لصصـل مـن الحسـاب 

 31المالي على  هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل ال يتجـاوز يـوم 

 جويلية من السنة الموالية لسنة التصرف". 

مجلـة الجماعـات مـن    194وعـمال بالفقرتين الثانيــة والثالثــة مـن الفصـل  

"تحال القوائم الماليـة وتقريـر مراجعـة الحسـابات ينص على ما يلي:المحلية الذي  

على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضـه علـى اللجنـة المكلفـة بالشـؤون الماليـة 

ــة إدارة  واالقتصــادية ومتابعــة التصــرف إلعــداد التقريــر اإلداري الســنوي ب عان

 الجماعة المحلية.

يتولى رئيس الجماعة المحليـة عـرض القـوائم الماليـة مصـحوبا بتقريـر مراجعـة 

الحسابات والتقرير اإلداري على مجلس الجماعة المحلية والمصادقة عليه بعنوان 

 ة شهر ماي."  ختم الميزانية، وذلك قبل نهاي

مـن القـانون األساسـي   218أن الفقرة الثانية من الفصل    البلديةبين السيد رئيس  

المتعلـق بمجلـة الجماعـات المحليـة   2018مـاي    09المؤرخ في    2018لسنة    29عدد  

عند مناقشة الحساب المالي للبلدية ينتخـب المجلـس البلـدي رئيسـا  " ينص على ما يلي:
هـذ  الحالـة يمكـن لـرئيس البلديـة حتـى وإن لـم يعـد مباشـرا لوظيفتـه أن   للجلسة وفـي

 .  " يحضر المناقشات وعليه مغادرة الجلسة عند االقتراع

وحتى نضـمن االسـتجابة للشـروط الـدنيا لتحويـل المسـاعدات السـنوية مـن  
صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية لفائدة البلدية، واستيفاء اإلجـراءات 

للتـداول  2020 توجبة فـي الغـرض المعـروض علـيكم الحسـاب المـالي لسـنةالمس

 حسب البيانات التالية: 2020بعنوان ختم الميزانية لسنة 
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I- ميـزانية التصــرف: 

وفــي د  .000,600.7394مــن الميزانيــة المقــدرة بـــ  د .226,789.1724:  2020لميزانيــة التصــرف لســنة   المنجزةبلغت المقابيض  :  المقـابيض -1

جد" تــم إدخــال إطار الحد من التداعيات المالية على الميزانية نتيجة التدابير االستثنائية التي تم إعتمادها للتوقي من إنتشار "فيروس كورونــا المســت 
وتفصــيل   د  70.813,577قــدر     بنقصأي  د    4.243.602,803:  2020تنقيحات على الميزانية لتصبح التقديرات النهائية لميزانية التصرف سنة  

 ذلك  كما يلي :

 تقديرات الميزانية بيــان الصنـــف الصنف

 التنقيحات الحاصلة بالميزانية
 المقابيض المنجزة  النهائية تقديرات ال

 بالزيادة  بالنقص  بالنقـــص بالزيـادة 

01 
العقارات   على  المعاليم 

 148.207,260 0 1.209.244,740 1.357.452,000 0 193.548,000 1.551.000,000 واألنشطة 

02 

الملـك   إشغـال  مداخيـل 
واستلزام   البلدي  العمومي 

 المرافق العمومية فيه 
323.000,000 141.846,154 0 181.153,846 252.996,297 71.842,451 0 

03 
والرخص   الموجبات  معاليم 
اإلداريـة ومعاليـم مقابـل إسداء  

 خدمات
450.100,000 110.000,000 0 340.100,000 353.014,090 12.914,090 0 

04 
االعتيادية    مداخيلال الجبائية 

 األخرى 
0 0 0 0 0 0 0 

05 
البلديـة   أمـالك  مداخيـل 

 االعتيادية 
141.950,000 55.603,043 0 86.346,957 81.169,278 0 5.177,679 

 2.185,179 0 2.276.364,821 2.278.550,000 5.000,000 0 2.273.550,000 المداخيل المالية االعتيادية  06

 155.570,118 84.756,541 4.172.789,226 4.243.602,803 5.000,000 500.997,197 4.739.600,000 ـة=ـالجمل

 70.813,577 
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  :   المصاريــــف  -2
ال المقدرة بـ  د    2020:4.006.044,339لسنة    ةفعلي بلغت جملة المصاريف  النهائية  التقديرات  فتكون اإلعتمادات غير  د    4.226.502,803من 

 ف :ـل المصاري ـي تفصيـا يلـوفيمد  220.458,464عملة =المست 

 بيـــان القســـم 
 عند   التقديرات

 إعداد الميزانية 

 اإلعتمــادات تحويــل  التنقيحات الحاصلة بالميزانية 
 النهائية  اإلعتمادات

المصاريـف 
 الحقيقيـة

 الباقــــي 
 بالنقــص  بالزيــادة  بالزيــادة  بالنقــص 

 79.651,398 1.713.948,602 1.793.600,000 41.500,000 107.900,000 0 181.100,000 1.908.300,000 التأجيـر العمومـي 
 106.521,070 1.864.779,733 1.971.300,803 172.400,000 136.160,000 5.000,000 124.349,197 2.126.890,000 وسائـل المصالـح 

 34.258,485 223.493,515 257.752,000 38.300,000 26.500,000 0 166.450,000 436.002,000 التدخـل العمومـي

نفقات التصرف الطارئة  
 وغير الموزعة 

47.458,000 27.098,000 0 0 20.360,000 0 0 0 

 27,511 203.822,489 203.850,000 0 0 0 0 203.850,000 فوائــد الديــن 

 220.458,464 4.006.044,339 4.226.502,803 272.560,000 270.560,000 5.000,000 498.997,197 4.722.500,000 ة ــــالجمل

 .2021مارس  18بتاريخ  450عدد  1بصفاقس مراسلة ألمين المال الجهوي   مالحظة:
  2020دينار حيث ورد بالحساب المالي لسنة    2.000,000بمبلغ قدره    بالنقص تمت مالحظة فارق في جملة التنقيحات الحاصلة    2020وبعــد، بمراجعة الحسابات المالية لسنة  

دينار وبالرجوع إلى مختلف التنقيحات والتحويالت لوحظ    500.997,197يحات عوضا عن  دينار بمجموع التخفيضات الحاصلة عن طريق التنق   498.997,197مبلغ قدره  

 المتعلق بتعديل الميزانية  08/2020/ 18المؤرخ في  6تنظيم االمتحانات والمناظرات كما ورد بالقرار رقم  02.201.0031دينار بالفصل  2.000,000وقوع سهو في تخفيض 
 المالحظات  التخفيض  الزيادة  تعديل الميزانية

مجموع التخفيضات الذي ورد   494.548,000 5.000,000 18/08/2020بتاريخ  6رقم  

:   2020بالحساب المالي لسنة  

دينار.  498.997,197  

 6.449,197 - 12/2020/ 18بتاريخ  13رقم  

وع ـــــــالمجم  5.000,000 500.997,197 
 

دينار عوضا عن   6.900,000دينار خالل تحويل االعتمادات وتم التخفيض بمبلغ قدره    2.000,000في مبلغ التخفيض بالفصل المذكور بمبلغ قدره    الزيادةفي حين تم  

االعتمادات بمبلغ قدره    المتعلق بتحويل اعتمادات مما نتج عنه عدم توازن النقص والزيادة في تحويل  2020/ 10/ 19المؤرخ في    9دينار كما ورد بالقرار رقم    4.900,000

 دينار.  2.000,000

 دينار.  3.300,000تنظيم االمتحانات والمناظرات صحيحة وتقدر بـ  02.201.0031وأن االعتمادات النهائية للفصل  علما
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II- ــ ـة التنميـ ـــميزانيـ  ـة ــ
 

 :   مــوارد ال -1
 

 دينارا متأتية كما يلي:  2.615.007,001: 2020جملة موارد التنمية لسنة  بلغت

 الجزء الثالث: الموارد الذاتية والمخصصة للتنمية: 

 549.000,000                    : ــــــــزالتجهي  الصنف السابع: منح

 1.701.668,768         الصنف الثامن: مدخرات وموارد مختلفـة:  

 الجزء الرابع: موارد االقتراض: 

 345.977,007        :  الصنف التاسع: موارد االقتراض الداخلي

 الجزء الخامس: الموارد المتأتية من اإلعتمادات المحالة: 

 18.361,226الصنف الثاني عشر:الموارد المتأتية مـن اإلعتمادات المحالة:  

ــ    ــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

 2.615.007,001 :جملة موارد العنوان الثاني    
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 :  اتـــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـ نفقـ ال -2
 

 بيـــــان القســـم
اإلعتمــادات  

 ة ية بالميزانسمالمر
 اإلعتمــادات 
 اإلضافيــة

اإلعتمــادات   تحويــل إعتمـــادات
 النهائيـة

المصاريـف 
 الحقيقيــة

 الباقـــــي
 بالنقـــص بالزيــادة 

 الجـزء الثالـث والرابـع 

 103.068,550 45.047,450 148.116,000 0 0 128.116,000 20.000,000 الدراســـــــات  

 12.838,271 115.161,729 128.000,000 90.000,000 0 128.000,000 90.000,000 البنايات االدارية:أحداث وتوسعة وتهيئة

 79,628 14.920,372 15.000,000 0 0 15.000,000 0 البرامج والتجهيزات اإلعالمية  

 112.526,839 68.143,161 180.670,000 1.300,000 30.500,000 37.470,000 114.000,000 إقتناء معدات وتجهيزات 

 6.020,600 65.979,400 72.000,000 0 0 6.000,000 66.000,000  إقتناء وسائل النقل  

 43,959 249.956,041 250.000,000 0 0 0 250.000,000  اإلنـــارة 

 0 0 0 39.000,000 0 39.000,000 0 التطهير 

 الطرقات والمسالك 
780.000,000 1.178.257,775 12.500,000 2.700,000 1.968.057,775 927.152,753 

1.040.905,02
2 

 30.000,160 1.401,840 31.402,000 0 0 11.402,000 20.000,000 المساحات الخضراء ومداخل المدن 

الصبغة   ذات  المنشآت  وتهيئة  بناء 
 االقتصادية

210.000,000 43.000,000 90.000,000 0 343.000,000 61.844,223 281.155,777 

 41,444 227.458,556 227.500,000 0 0 0 227.500,000 تسديد أصل الدين  

 1.586.680,250 1.777.065,525 3.363.745,775 133.000,000 133.000,000 1.586.245,775 1.777.500,000 جملة الجزء الثالث والرابع = 

 الجـزء الخامـس

 425,821 0 425,821 0 0 425,821 0 البيئة 

 277,455 6.720,000 6.997,455 0 0 6.997,455 0 الرياضة والتربية البدنية

 0,326 0 0,326 0 0 0,326 0 الطفولـة 

 2.931,276 2.079,200 5.010,476 0 0 5.010,476 0 الشباب 

مشاريع  إلنجاز  مختلفة  مالية  مساهمات 
 ذات صبغة محلية 

0 5.927,148 0 0 5.927,148 0 5.927,148 

 9.562,026 8.799,200 18.361,226 0 0 18.361,226 0 جملة الجزء الخامس =  

 1.596.242,276 1.785.864,725 3.382.107,001 133.000,000 133.000,000 1.604.607,001 1.777.500,000 الجملــة العامــة =
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 الميزانية العمليات الخارجة عن  

 

التصرف   ومتابعة  واالقتصادية  المالية  الشؤون  لجنة  على  الموضوع  عرض  تم 
تمت  وقد    2021ماي    07وعلى المكتب البلدي بتاريخ    2021أفريل    29بتاريخ  

سنة   البلدية  ميزانية  ختم  على  المكتب  أعضاء  كافة  طرف  من    2020الموافقة 

بالصرف على   آمر  باعتباره  البلدية  السيد رئيس  ذمة  يتم عرضه على  وتبرئة  أن 

 المجلس البلدي الحقا للمصادقة.

إثر ذلك شرع أعضاء المجلس في إجراء عمليـة االقتـراع النتخـاب رئـيس 

 2020لجلسة مناقشة الحساب المالي لسنة 

 فتقدم للترشح السيد نبيل القرقوري وكانت نتيجة اإلقتراع كالتالي : 

 10 عدد الحاضرين 

 10 عدد الموافقين  

 00 المحتفظينعدد 

 00 عدد الرافضين

 البقايــــا  بيـــــان الحسابــــات 

 950,912 إيداعــــــــات مختلفــــــــة 

 54.801,517 مقابيض مستخلصة قبل إعداد أذون اإلستخالص 

 2.607,534 مخاصيـــــــــــــــــــم 

 43.267,347 ضمـــــــــــــــــــانات

 0 رفـض حسـاب جـاري بعـد التحويـــل

 17.436,713 بقايــا للخــالص نقــدا 

 322.452,897 بقايــا للخــالص بالتحويالت  

 24.116,146 الصنــــدوق الوطني   لتحسيــــن السكــن  

 252.175,036 (  % 20المال االحتياطي من العنوان األول )

 0 ( % 80)المال االحتياطي من العنوان األول  

من   االحتياطي  الثالث  المال  الجزئين  الثاني  العنوان 

 والرابع

836.680,250 

 9.562,026 حساب التحويل )العنوان الثاني الجزء الخامس( 

 1.042,930 في مصاريف التتبع   %5زيادة 

 1.565.093,308 الجملـــــــة                                               
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بعد أن تدخل  فتم انتخاب السيد نبيل القرقوري رئيسا لجلسة الحساب المالي  

لسنة  السيد   المالي  الحساب  تفاصيل  عرض  الذي  المالي  المدير  الحشيشة  حاتم 

 حسب البيانات التي أعدها السيد قابض البلدية محتسب البلدية.  2020

مـن  218إثر ذلك ذّكر السيد نبيل القرقوري الحاضرين بمقتضيات الفصـل 

والذي يـنص   2018ماي    09والمؤرخ في    2018لسنة    29القانون األساسي عدد  

على أنه عند مناقشة الحساب المـالي للبلديـة علـى رئـيس البلديـة مغـادرة الجلسـة 

 آمر بالصرف. باعتبار لالقتراع 

علــى  2020خــتم ميزانيــة البلديــة ســنة عــرض وبعــد التــداول والنقــاش تــم 

 وتبرئة ذمة السيد رئيس البلدية باعتباره آمر بالصرف.المصادقة 

وتبرئـة ذمـة   2020إثر ذلك تم التصويت علـى خـتم ميزانيـة البلديـة لسـنة  

 : ف وذلك برفع األيدي وكان كالتاليالسيد رئيس البلدية باعتبار  آمر بالصر

 

 10 عدد الحاضرين 

 10 عدد الموافقين  

 00 عدد المحتفظين

 00 عدد الرافضين

 

ختم ميزانية البلدية صادق المجلس البلدي برفع األيدي على   قرار المجلس:

 .وتبرئة ذمة السيد رئيس البلدية باعتبار  آمر بالصرف 2020لسنة 
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 :    تحويل اعتمادات داخل العنوان األول /  2
 

بتاريخ    الجهوية  المال  أمانة  رأي  على  اإلطالع  تحت    2021  ماي  25بعد 

الفصول    485عدد   بالزيادة في  البلدية  المصالح  تسيير  البلدية في إطار  اضطرت 

المتعلقة بصيانة وسائل النقل وتنظيف المقرات اإلدارية ونفقات الصيانة كما رفعت  

بعد   الشغل  بطب  الخاصة  االعتمادات  الفحوصات  في  وإعادة  األخيرة  االنتدابات 

بعض   فيها  تتوفر  التي  الفصول  من  بالتخفيض  وذلك  النظافة  لعملة  الالزمة 

المتعلق   الفصل  من  المهرجانات  تنظيم  في  بالمساهمة  المتعلقة  االعتمادات خاصة 

الجدول   حسب  وذلك  االستثنائي  الوبائي  للوضع  نظرا  الجماعات  مع  بالتعاون 

 التالي:

  $$ $ ف   ق  ع
 اتــــان النفقـــــبي

 التحويالت         

 بالنقص بالزيادة

  2 

 

 

 

  

 0,000 500,000 المراسالت اإلدارية   001 0007 02.201

 0,000 000,000 27 تعهد و صيانة وسائل النقل  002 0010   

 0,000 000,000 6 تنظيف  مقرات اإلدارية  000 0011   

 0,000 000,000 10 عمليات اإلرشاد  و إعالم  العموم 000 0032   

 0,000 000,000 3 نفقات الصيانة   003 0019   

 0,000 000,000 5 اتفاقيات مع المؤسسات   006 0047   

   

2 

 

 

  

02.201 

. 

  

 000,000 5 0,000 االعتناء بالبناءات   001 0010

  
  

 000,000 5 0,000 شراء المنظومات   002 0019

 500,000 6 0,000 إكساء  العملة و أعوان االستقبال  002 0023

  03.305 

  

 000,000 10 0,000 المساهمة  في تنظيم المهرجانات و التظاهرات الثقافية 001 0006

 000,000 10 0,000 تنظيم المهرجانات  و التظاهرات الثقافية  002 0006  

 000,000 15 0,000 التعاون مع  الجماعات المحلية  الخارجية  000 0002 03.310   

 500,000 51 500,000 51 الجملــــــــة            

التصرف   ومتابعة  واالقتصادية  المالية  الشؤون  لجنة  على  الموضوع  عرض  تم 
 .2021ماي   07وعلى المكتب البلدي بتاريخ   2021أفريل  29بتاريخ 

إثر ذلك تم التصويت على تحويـل اعتمـادات داخـل العنـوان األول وذلـك برفـع 

 األيدي وكان كالتالي : 

 11 عدد الحاضرين 

 11 عدد الموافقين  

 00 عدد المحتفظين

 00 عدد الرافضين

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



-11- 

 

 :    تحويل اعتمادات داخل العنوان الثاني   / 3
)شاحنتين(   للنظافة  معدات  اقتناء  البلدية  العتزام  على نظرا  اإلطالع  وبعد 

تطبيقا للمخطط و  485تحت عدد    2021  ماي  25رأي أمانة المال الجهوية بتاريخ  

لسنة   البلدي  إطار    2021االستثماري  األفراح وفي  قاعة  لكراء  البلدية  استعداد 

السنة   هذه  تواصلت  والتي  الماضية  السنة  في  أنجزت  التي  األشغال  بعد  البلدية 

لتزويقها   االعتمادات  بعض  تخصيص  إلى  البلدية  اضطرت  تهيئتها  والستكمال 

وتجهيزها والتنقيص في بعض الفصول التي توفرت فيها بعض االعتمادات خاصة  

أمثلة  دراسة  الجدول    منها  حسب  الخضراء  المساحات  وتهيئة  العمرانية  التهيئة 

 التالي:
   $$  $ ف  ق   ع

ــ ان النفقــــــبي  اتــــــــ
 التحويالت         

  بالنقص بالزيادة
6 

 

  

 0,000 000,000 100 اقتناء معدات النظافة و الطرقات  000 0001 06.606

 0,000 000,000 32 معدات و تجهيزات أخرى اقتناء 001 0002 06.606

 0,000 000,000 5 اقتناء تجهيزات  ثقافية و رياضية  000 0005 06.616

 0,000 000,000 31 بناء و تهيئة قاعة األفراح   000 0005 06.617

  

  

  

  

 000,000 45 0,000 دراسة أمثلة التهيئة العمرانية  000 0001 06.600 6

 000,000 5 0,000 برامج و نجهيزات إعالمية  001 0020 06.605

 000,000 108 0,000 اقتناء وسائل النقل   000 0001 06.608

 000,000 10 0,000 تهيئة المساحات الخضراء   001 0004 06.615

ــ الجمل                                                                                                    ة ــــــــ  168 000,000 168 000,000 

 
ومتابعة   واالقتصادية  المالية  الشؤون  لجنة  على  الموضوع  عرض  التصرف  تم 

 .2021ماي   07وعلى المكتب البلدي بتاريخ  2021أفريل  29بتاريخ 
 

وذلـك   الثـانيإثر ذلك تم التصويت علـى تحويـل اعتمـادات داخـل العنـوان  

 برفع األيدي وكان كالتالي : 

 

 11 عدد الحاضرين 

 11 عدد الموافقين  

 00 عدد المحتفظين

 00 عدد الرافضين

 
البلدي برفع األيدي على  قرار المجلس: تحويل اعتمادات داخل   صادق المجلس 

   الثانيالعنوان 
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 2022ميزانيتهــا لســنة  إعــدادحــول مراة ــة البلــديات ةــي  2منشــور عــدد /4

 :)لإلعالم واإلحاطة(

نظرا لمـا تكتسـيه ميزانيـة البلـديات مـن أهميـة بالغـة فـي تـأطير العمـل البلـدي 

المسبقة لمختلف أنشطتها تصرفا واستثمارا وحرصـا علـى مواصـلة والبرمجة السنوية  

واعتبــارا ألهميــة  2022مرافقــة البلــديات فــي مســار إعــداد مشــروع ميزانيتهــا لســنة 

حول مرافقة البلديات في  2الموضوع ورد على اإلدارة البلدية نسخة من المنشور عدد 

وعرضـه  هعانة بمقتضـياتلالسـت 2021مارس  29بتاريخ  2022إعداد ميزانيتها لسنة  

 . على أنظار المجلس البلدي لإلعالم واإلحاطة

 : تن يـح قانـــون اإلطـــار    / 5
كفاءات   من  والتحسين  والتغيير  التطوير  متطلبات  مع  تماشيا  وبعد، 

البشرية وقع االتفاق على تنقيح    وتعزيز الموارد  وتحفيزهم  اإلطارات واألعوان  
أجل   من  اإلطار  للمواطن  قانون  أفضل  خدمة  وتقديم  البلدي  العمل  إنجاح 

 المعروض على جنابكم جملة من التنقيحات التي تم اتخاذها وهي كاآلتي:

 السلـــــــــك اإلداري المشتــــــــرك   -1  تغيير 
تكريسا لمبدأ التدبير الحر تم فتح المناظرات الداخلية للترقية بالملفات ألول   

بالبلديات استوجب تحي التالي في الخطط الشاغرة والمشغولة مع  مرة  ين الجدول 
 الحفاظ على نفس العدد المدرج بقانون اإلطار السابق. 

كما تم التحوير في رتبة ملحق إدارة وتعويضها بمتصرف مساعد عمال بما   
عدد   الحكومي  األمر  في  في    2020لسنة    115جاء    25/02/2020المؤرخ 

الخا األساسي  النظام  بضبط  لإلدارات  المتعلق  المشترك  اإلداري  بالسلك  ص 
 العمومية. 

 

 
 

عـدد الخطـط   الخطــط 
 المصادق عليهـا 

الخطـط  
 المشغولـة 

الخطـط  
 الشاغـرة 

 تحويـر خطـط 
 بالنقـص 

 إحداث 
 خطط 

 العـدد الجديـد 
 بقـانون اإلطـار 

 3 - - 1 2 3 متصرف رئيس

 4 - - 2 2 4 متصـرف مستشار

 6 - - 3 3 6 متصــــرف

 6   - - 4 2 6 متصرف مساعد 

 4 - - 1 3 4 كاتـب  تصرف

 5 - - 5 0 5 مستكتـب إدارة

 1 - - 1 0 1 عـون استقبــال

 السلـــــك المشتـــرك لمهندســـي اإلدارات العموميـــة   -2  تغيير
في نفس اإلطار المتعلق بتكريس مبدأ التـدبير الحـّر وتحفيـز اإلطـارات تـم 
إحداث رتبة مهندس عام والتقليص من عدد مهندسي األشغال ليصبح العدد الجديد 

 بقانون اإلطار مهندس أشغال فقط. 
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عـدد الخطـط المصـادق   الخطــط         
 عليهـا 

الخطـط  
 المشغولة 

الخطـط  
 الشاغـرة 

 العدد الجديـد  تحويـر خطـط 
 بقـانـون اإلطـار 

  إحداث  بالنقـص 
 1 +1 - 0 0 0  عامدس ــمهن

 1 - - 0 1 1  رئيــسدس ــمهن

 1 - -1 2 0 2 مهندس أشغال

 السلـــك التقنـي المشتـرك لإلدارات العمومية   -3تغيير
اإلدارة   عليه  دأبت  الذي  التمشي  نفس  إطار  تحفيز في  بخصوص  البلدية 

األعوان وتشجيعهم تم فتح مناظرات داخلية للغرض نسجا على نفس المنوال في 
األسالك األخرى حيث تم تحسين الخطط الشاغرة والمشغولة مع المحافظة على  

 العدد القديم بقانون اإلطار. 
عـدد الخطـط   الخطــط        

 المصادق عليهـا 
الخطـط  

 المشغولـة 
الخطـط  
 الشاغـرة 

 العدد الجديـد  تحويـر خطـط 
 بقـانـون اإلطـار 

  بالزيـادة  بالنقـص 
 3 -  1 2 3 تقني رئيس  

 3 - - 2 1 3  تقنــــي أول

 3 - - 2 1 3 تقنـــــي

 2 - - 1 1 2 مسـاعـد  تقـني

 السلك المشتـرك للمهندسيـن المعمارييـن لإلدارات العمومية   -4  تغيير 
تبعا لنقلة المهنـدس المعمـاري األّول السـيد قـيس بكوشـي إلـى بلديـة حمـام 

نزوال عند رغبته أصبح مـن الضـروري سـّد   2020األنف بداية من غرة أكتوبر  
سـنة الشغور الحاصل وذلـك بفـتح منـاظرة بالملفـات عـن طريـق التعاقـد بعنـوان  

 مما دفعنا إلى التحسين وإبراز الشغور.  2021

عدد الخطط   الخطــط 
 المصادق عليها 

الخطـط  
 المشغولـة 

الخطـط  
 الشاغـرة 

 العدد الجديـد  تحويـر خطـط 
 بقـانـون اإلطـار 

 بالزيـادة  بالنقـص 
 1 - - 1 0 1 أول مهندس معماري

 السلك المشتـرك لمحلـلي و تقنيي اإلعالميـة   -5  تغيير 
مخبر   تقني  وانتداب  رئيس  مّحلل  رتبة  إلى  الشيخ  بابا  حسني  السيد  ترقية  إثر  على 
لتقديم خدمة أفضل   السلك  الحاصل وتعزيز هذا  الشغور  لسّد  الشريف  إلياس  السيد  إعالمية 

سنة   بعنوان  الحاصل  المجال  هذا  تحي   2020في  الضروري  من  مع  أصبح  الجدول  ين 
 .المحافظة على نفس الخطط المصادق عليها سابقا

عـدد الخطـط   الخطــط 
 المصـادق عليهـا 

الخطـط  
 المشغولـة 

الخطـط  
 الشاغـرة 

 العدد الجديـد  تحويـر خطـط 
 بالزيـادة  بالنقـص  بقـانـون اإلطـار 

 1 - - 0 1 1 رئيسمحـلل 

 1 - - 1 0 1 محـلل مركزي

 1 - - 0 1 1 تقني مخبر إعالمية 
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 سلـك منشطـي تطبيــق ريــاض األطفـال   –6   بـدون تغيير  
 

 الخطــط 
عـدد الخطـط  

 المصـادق عليهـا 
الخطـط  

 المشغولـة 
الخطـط  
 الشاغـرة 

 تحويـر خطـط 
 العدد الجديـد 

 بالزيـادة  بالنقـص  بقـانـون إلطـار 
 منشطة تطبيق رياض أطفال

1 1 0 - - 1 

 سلــــــــك العملــــــــة   -  7  تغيير 
الثالث    السنوات  بعنوان  جدد  عملة  النتداب  فتحت  التي  للمناظرات  تبعا 

( النظافة  2021-2020-2019األخيرة  مجال  في  الحاصل  النقص  لمجابهة   )

واحتسابا   صفاقس  بلدية  إلى  نقلتهم  تمت  الذين  العملة  ولتعويض  بالبيئة  والعناية 

إلىللشغور   التقاعد  العملة على  بعض  إحالة  جّراء  الترقيات   المرتقب من  جانب 

يار واالمتحانات المهنية لفتح اآلفاق لهم ومزيد تحفيزهم على العمل أصبح  باالخت

 حسب المقترحات التالية:  تحيين أصناف العملة ضرورة حتمية
العدد المصادق عليـه   أصنــاف الخطــط 

 الخطـط المشغولـة  بقـانـون اإلطـار 
الخطـط  
 الشاغـرة 

 العدد الجديد  تحويـل خطــط 
 بالزيـادة  بالنقـص  بقـانون اإلطار 

 05 - -7 07 05 12 1عملـة صنـف 

 05 - -3 08 00 08 2عملـة صنـف 

 28 - -18 28 18 46 3عملـة صنـف 

 52 + 9 - 08 35 43 4عملـة صنـف 

 30 - - 27 03 30 5عملـة صنـف 

 18 - -2 07 13 20 6عملـة صنـف 

 10 - - 08 02 10 7عملـة صنـف 

 03 - -7 09 01 10 8عملـة صنـف 

 03 - -7 09 01 10 9عملـة صنـف 

 154 9 44 111 78 189 =  الجملـــة       

 
وإسداء   اإلدارية  الشؤون  لجنة  بين  المشتركة  اللجنة  على  الموضوع  عرض  تم 

وتنمية   بتاريخ  الخدمات  النظافة  ولجنة  المكتب   2021أفريل    15الموارد  وعلى 
 . 2021ماي  07البلدي بتاريخ 

 إثر ذلك تم التصويت على تنقيح قانون اإلطار وذلك برفع األيدي وكان كالتالي: 

 11 عدد الحاضرين 

 11 عدد الموافقين  

 00 عدد المحتفظين

 00 عدد الرافضين

 
 تنقيح قانون اإلطار صادق المجلس البلدي برفع األيدي على قرار المجلس:
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ــ تن ي /  6 ــ ح بع ــ  م ــــض المعالي ــ
 

 المعاليم أصناف  ع/ر

نشاط  01 مقترح ال المعلوم الحالي من  المتأتية  الفضالت  رفع  معلوم  تعريفة  ضبط 

 المحالت التجارية أو الصناعية أو المهنية 

01 
والحلويات  المرطبات  وصنع  بيع  محالت 

 والفضاءات التجارية  
 د 600د إلى 300من

د إلى  300من 

 د 1200

02 

ومحالت  والمقاهي  والغالل  الخضر  بيع  محالت 

والمحالت  البالستيك  وبيع  والجزارة  الدجاج  بيع 

 التجارية 

 د 300د إلى 100من  د  100

 مقترح ال  االستغالل الظرفي للرصيف )محدث(  02

 د 500د إلى 100من  محدث  استغالل ظرفي للرصيف  )المشربات(  01

 مقترح ال المعلوم الحالي ضبط تعريفة معلوم رفع فواضل بناء الحدائق واألتربة 03

 د  50 د  30 فواضل البناء    01

 د  25 د   15 رة  ـــالزبي 02

 مقترح ال المعلوم الحالي رخص إقامة الحفالت  تعريفة معلوم  04

تم اإلبقاء على نفس   د   50 األفراح العائلية )اليوم أو الليلة (  01 

 د  100 األفراح العمومية ) اليوم أو الليلة (  02  المعلوم

 

وإسداء   اإلدارية  الشؤون  لجنة  بين  المشتركة  اللجنة  على  الموضوع  عرض  تم 
بتاريخ   النظافة  ولجنة  الموارد  وتنمية  المكتب   2021أفريل    15الخدمات  وعلى 

 . 2021ماي  07البلدي بتاريخ 
إثــر ذلــك تــم التصــويت علــى تنقــيح بعــض المعــاليم وذلــك برفــع األيــدي وكــان 

 كالتالي: 

 11 عدد الحاضرين 

 11 عدد الموافقين  

 00 عدد المحتفظين

 00 عدد الرافضين

 
 تنقيح بعض المعاليم صادق المجلس البلدي برفع األيدي على قرار المجلس:
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 العين للمؤتمرات مراجعة معاليم كراء قاعة    / 7
 

في إطار دعم الموارد البلدية بما يضمن تدفق المداخيل المقترح مراجعة معلوم   

الخدمات  لتحسين  دفعها  تم  التي  المصاريف  إلى  نظرا  العين  المؤتمرات  قاعة  كراء 

 الخاصة بها. 

 
 المعلوم الحالي   •

 الفترة الحصة النهارية  الحصة الليلية

 مارس 15نوفمبر إلى  01من  د  600.000 د  1.300.000

 د  900.000 د  1.800.000
 ماي  31مارس إلى  16من 

 أكتوبر 31سبتمبر إلى   16من 

 سبتمبر 15جوان إلى  01من  د  1.100.000 د  2.200.000

 رمضان  د  1.000.000

 د  600.000
إبرام عقود الزواج أو إقامة حفل استقبال  

 )حصة ذات ساعتين( 

 المعلوم المقترح   •
 الفترة الحصة النهارية  الحصة الليلية

 مارس 15نوفمبر إلى  01من  د  700.000 د  1.400.000

 د  1.000.000 د  2.000.000
 ماي  31مارس إلى  16من 

 أكتوبر 31سبتمبر إلى   16من 

 سبتمبر 15جوان إلى  01من  د  1.300.000 د  2.600.000

 رمضان  د  1.000.000

 د  700.000
إبرام عقود الزواج أو إقامة حفل استقبال  

 )حصة ذات ساعتين( 

د الحصة الواحدة التي تمتد من التاسعة صباحا   200د عوضا عن    400يقع تحديد مبلغ    -
السادسة مساء   إلى  الثالثة مساء  النهار ومن  منتصف  الجمعيات إلى  أو  السياسية  لصحزاب 

 والمنظمات. 
وقع   - فقد  رمضان  شهر  خالل  واألحزاب  للجمعيات  بالنسبة  القاعة  استعمال  بخصوص 

 د على أن ال تتجاوز مرتين خالل هذا الشهر  500د عوضا عن  700اقتراح تعريفة 
 إقامة المعارض )محدث( :  -

 د 2.000   مارس     15نوفمبر إلى  01الفترة المتراوحة بين 
 د 3.500أكتوبر        30مارس إلى  16    

العين   - بلدية  وعملة  أعوان  لفائدة  بالعين  المؤتمرات  قاعة  كراء  معلوم  في  التخفيض 

   % 50وأبنائهم والمتقاعدين بنسبة 

اإلدارية   الشؤون  لجنة  بين  المشتركة  اللجنة  على  الموضوع  عرض  تم 
وتنمية   الخدمات  بتاريخ  وإسداء  النظافة  ولجنة  وعلى    2021أفريل    15الموارد 

 . 2021ماي  07المكتب البلدي بتاريخ  
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إثر ذلك تم التصويت على مراجعة معاليم كـراء قاعـة العـين للمـؤتمرات وذلـك 

 برفع األيدي وكان كالتالي : 

 11 عدد الحاضرين 

 11 عدد الموافقين  

 00 عدد المحتفظين

 00 عدد الرافضين

المجلس: على  قرار  األيدي  برفع  البلدي  المجلس  كراء   صادق  معاليم  مراجعة 
 قاعة العين للمؤتمرات.

 
 )المخالفات اإلدارية(    تن يح قرار التراتيب الخصوصية لحفظ الصحة والنظاةة العامة   / 8

 
العين  ببلدية  البيئية  الشرطة  أعوان  طرف  من  المبذولة  المجهودات  تتضمن 

لمزيد   للقانون وإضفاء  لهم طبقا  الممنوحة  النجاعة على مردودية عملهم والصالحيات 

المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ   2006لسنة    59المنقح للقانون عدد    2016لسنة    30عدد  

الصحة والنظافة العامة بالمناطق العامة الراجعة للجماعات المحلية وما ينجر عن ذلك 

الد بخزينة  تنزل  وجنح  إدارية  مخالفات  المعاليم  من  بعض  مراجعة  تم  حصريا  ولة 

والمعروض عليكم مقترح سلم من المخالفات اإلدارية تنزل مباشرة في القباضة البلدية  

 بالعين وفقا للمبالغ التقديرية التالية :

 المقترح اآلتي : 
 مقتـرح اللجنـة  المعلـوم الحالـي  أصنــــاف المخالفـــات  ع/ر 

01 
الفضالت   والحدائق  وإلقاء  البناء  وفضالت  كان  األتربة  مهما   ...

   بمكان غير مخصص للغرض نوعها 
 دينار  1000

حسب د  1000د إلى  300من  

 الكمية والخطورة والعود 

 دينار  300   تربية الحيوانات ألغراض تجارية  02
 د   300

 )مع قرار إبعاد( 

03 
واإلبقاء على تجمعات الميا   عدم تسييج األراضي و االعتناء بها  

 الراكدة بها 
 د 1000د إلى  300من   دينار  1000

04 
أو تغيير صبغتها األصلية   عدم االعتناء بتنظيف دهاليز البناءات 

 )طابق تحت أرضي( 
 د 1000د إلى  300من   دينار  1000

05 
الفضالت   لجمع  حاويات  توفير  الصناعية  عدم  بالمؤسسات 

 والعمارات   بالمحالت المفتوحة للعموموالتجارية و 
 دينار  300 دينار  300

06 

عدم احترام تراتيب حفظ الصحة واإلخالل بالشروط الصحية في  

واآلالت   األدوات  في  أو  الغذائية  المواد  وعرض  وبيع  خزن 

 المستعملة وفي المكان المخصص للعمل أو في مظهر العمال... 

 د 600د إلى  300من   دينار  500

07 
العشوائي في    الذبح  أو  الجزارة  محالت  أمام  الدواب  عرض  أو 

 األماكن العامة 
 د  600وعند العود   د  300 دينار  1000

 د 300د إلى  100من   دينار  60 عدم تعهد العقارات الخاصة أو ذات الملكية المشتركة بالصيانة  08
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 د 500د إلى  100من   دينار  1000 االنتصاب العشوائي بالملك العمومي للطرقات  09

10 
تغيير صبغة المحالت من سكنية إلى صناعية حرفية أو تجارية أو  

 بدون رخصة 
 دينار  1000

 د 1000د إلى  500من  

11 
و  العام  بالطريق  الحفالت  المخصصة  إقامة  غير  بالفضاءات 

 بدون رخصة للغرض أو إقامة حفالت 
 د 500د إلى  300من   دينار  300

 د 1000د إلى  500من   محدث  تأجير محالت خاصة إلقامة حفالت مهما كان نوعها   12

13 
أو على مأوي     إدخال تغييرات على الواجهات النموذجية للبناءات 

 السيارات أو عدم إتمام األشغال الخاصة بها  
 د  1000إلى   د  300 دينار  300

14 
دون   العمومية  البناءات  إلقامة  الرافعات  من  نصب  الموقع  تحديد 

 طرف البلدية وبدون رخصة 
 دينار  1000 دينار  1000

 دينار  300 دينار  300 مخالفة النمط النموذجي للدهن والتبييض ببعض الشوارع المحددة 15

16 
اإلشهارية   الالفتات  وكتابة  أتعليق  رخصة  بدون  والملصقات 

 ....   اإلشهار بصورة عشوائية
 دينار  500

 د 500د إلى  300من  

17 

جراء   من  العمومية  الساحات  أو  الطرقات  أو  األرصفة  تلويث 

األنشطة   لممارسة  المعدة  المحالت  من  المستعملة  الميا   تصريف 

 ... التجارية أو الحرفية أو المعدة للسكنى أو اإلدارية 

 د  300سكني   -
 

تجاري   -
 د 600

 300د إلى  100من سكني  -
 

 د 600د إلى  300من تجاري  -

18 

وسائل   مختلف  هياكل  أو  بها  االنتفاع  زال  معدات  أو  أثاث  ترك 

العمومية   الحدائق  بالمساحات أو  بالطرقات أو  النقل باألرصفة أو 

غير   باألراضي  األودية  الأو  و  الميا   بمجاري  أو  مبنية 

 .. والشواطئ 

 دينار  400 دينار  400

19 
والطوابي، كروم هندي محيطة بها  عدم تنظيف أرض غير مبنية  

 من قبل مالكها أو المتصرف فيها حسب الحال 
 دينار  300

 د 600د إلى  300من  

20 

توفير   المحالت  أوصيانة  أعدم  داخل  الصحية  المركبات  وتنظيف 

الصحية   للشروط  طبقا  الحرفية  أو  التجارية  األنشطة  لممارسة 

تغاللها في أغراض  المحددة من قبل الجماعة المحلية المعنية أو اس

 ... أخرى أو تعمد غلقها في وجه مرتادي المحالت المذكورة

 د  300غلق  -

عدم تنظيف  -
 د 500وصيانة  

 

 

 د 500د إلى  100من  

 د 500د إلى  200من  غرس أشجار بالطريق العام الغير مشمولة بالتصفيف )محدث( 21

22 
باألرصفة أو الطرقات  قطع أو تشويه أو تقليع األشجار المزروعة  

 ... أو الساحات العمومية دون إذن من الجماعات المحلية )محدث(
 

 د 500د إلى  300من  

23 
المحالت  قبل  من  للرصيف  قانوني  غير  أو  المفرط  االحتالل 

 ... المفتوحة للعموم 
 د 600د إلى  300من   

 

الشؤون   لجنة  بين  المشتركة  اللجنة  على  الموضوع  عرض  وإسداء  تم  اإلدارية 
بتاريخ   النظافة  ولجنة  الموارد  وتنمية  المكتب   2021أفريل    15الخدمات  وعلى 

 . 2021ماي  07البلدي بتاريخ 
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إثر ذلك تـم التصـويت علـى تنقـيح قـرار التراتيـب الخصوصـية لحفـظ الصـحة 

 والنظافة العامة وذلك برفع األيدي وكان كالتالي : 

 11 عدد الحاضرين 

 11 عدد الموافقين  

 00 عدد المحتفظين

 00 عدد الرافضين

 
المجلس:  على  قرار  األيدي  برفع  البلدي  المجلس  التراتيب   صادق  قرار  تنقيح 

 الخصوصية لحفظ الصحة والنظافة العامة.
 

 مشروع تسميد النفايات الخضراء  /  9

المحلية   الشؤون  وزارة  طرف  من  المفتوح  البالغ  إطار  لتقديم  في  والبيئة 

طلبات ترشحات إلنجاز مشاريع لتطوير منظومة التصرف في النفايات المعروض  

عليكم الموافقة على الترشح لمشروع إنجاز محطة تسميد لنفايات الحدائق واألجنة  

 وعلى الشروط المصاحبة له.

إثر ذلك تم التصويت على مشروع تسميد النفايات الخضراء وذلك برفع األيـدي 

 كالتالي : وكان 

 11 عدد الحاضرين 

 11 عدد الموافقين  

 00 عدد المحتفظين

 00 عدد الرافضين

مشروع تسميد النفايات    صادق المجلس البلدي برفع األيدي على  قرار المجلس:
 الخضراء.

   

حدود ف  وفي  الحاضرين  لجميع  شكر   البلدية  رئيس  السيد  جدد  الختام  ي 
  الثانية رفعت الجلسة وبذلك اختتمت أعمال الدورة العادية    الخامسة مساءاالساعة  

               .  2021لسنة 

 ........................ العين في:           
ــ          س البلديـــــة رئيـــ

      
ــ ــد  ـ خالـــ       ـى   ــمعلــ

                   


