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بلذيت الوتلىي 

 الوجلض البلذي

هضوىى هي هحضز الجلظاث 

 2018 جلظـــــت ًىفوبز   

 الذورة العاديت الثالثت 

 

 

 
   :الموضوع

 

 محضر جملـــي

سنة ألفين وثمانية عشر واليوم السبت الثالث من شهر نوفمبر على 
الساعة التاسعة صباحا إجتمع المجلس البلدي بقاعته العادية لإلجتماعات 

:  ثغئبسخ انسٛضح عئٛس انجهضٚخ بقصر البلدية 

طهام ديٌاري 
 :وبعد اإلستدعاء الصادر لكل فرد من أعضائه 

 

:  حضر الجلسة السادة  

 – ؽبعم اثغاًْٙ – ػهٙ يظبثذٙ – آيُـــخ يُظــٕع٘ –اثغاْٛى ثغصٔنــخ  

 – جًٛهخ ثٍ انسٓٛهـــــــــــــــٙ –انؼٛض ػأ٘ -   ػُٚت انؼجٛض٘  –ػًبع يسؼبٔ٘ 

 – يبجضح انغصاص٘   –ػًبع انؼكٕع٘ -     ػجضانغدًبٌ انسذًٛٙ – هٛس ؿٕيخ 

.   يُٛخ كهضٕو - ػًبع يجغٔكٙ-  عكٛوخ دبيض٘ - ػؼانضٍٚ ثكٕع٘ 

 :    الغائبىى بعذر الظادة  

 – صَٛب هظٛجـــــــــــــــٙ – انلخ ػبيغ٘ –ػجضانجبسؾ دهٛى -    دٕعاء يبجض٘  

 .                              َجالء انُبئهٙ–ٔائم دًٛض٘ - يذًض صُٚبع٘

 : وشهذ الجلظت الظادة      

انسٛض هبثغ انًبنٛخ يذزست انجهضٚخ ٔ اَٜسخ شبصنٛخ جهٛى  عئٛـــــس        

يظهذخ انًبنٛخ ٔ انظلوبد ٔ ثؼغ يٕظلٙ انجهضٚخ  ٔيكَٕبد انًجزًغ 

. انًضَٙ يٍ يًضهٙ أدؼاة ٔيُظًبد َٔشطبء ٔيٕاؽٍُٛ

وبناء على أن األعضاء الحاضرين يكونون أغلبية األعضاء             
المباشرين فقد تولت اآلنسة أمنة منصوري عضوة بالمجلس كتابة 

 : ٔشغع انًجهس كٙ يُبهشخ جضٔل األػًبل انزبنٙ محضر الجلسة 
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 : 2019هشزوع هيشاًيت طٌت   -1
 

 ٔأكضد 2019            ئكززذذ انسٛضح عئٛسخ انجهضٚخ أشـبل انجهسخ ثؼغع يٛؼاَٛخ 

ػهٗ ػجؼ انجهضٚخ ٔههّخ انًٕاعص ٔهض أشبع انسٛض ػًبع ػكٕع٘ ػؼٕ يجهس ثهض٘ ئنٗ 

ههّخ انًٕاعص انًبنٛخ ٔانًضاسٛم ٔأكض ػهٗ ػغٔعح رظبكغ انًجٕٓصاد إلَجبػ سطّخ ػًم 

. يضعٔسخ كٙ يذبٔنخ نزـطٛخ انؼجؼ انًبنٙ نهجهضٚخ

ٌّ أجٕع انؼًبل ٔانًٕظلٍٛ رًضّم ػجئب صوٛال ػهٗ يٛؼاَٛخ  ًّذ اإلشبعح ئنٗ أ كًب ر

ِ ثضٔع انًجزًغ انجهض٘ ٔاإلػالو نزٕػٛخ انًٕاؽٍُٛ ثؼغٔعح سالص . انجهضٚخ ّٕ ٔهض َ

 .اٜصاء انجهض٘

 ثؼض صعاسزٓب ٔ جًغ انًؼطٛبد 2019ٔهّضيذ انًظهذخ انًبنٛخ يشغٔع يٛؼاَٛخ 

األٔنٛخ ٔانًزؼهوخ ثًضاسٛم انضالس سُٕاد انلبعؽخ ٔيضاسٛم انسُخ انذبنٛخ ٔ صٌٕٚ 

انًإسسبد انشبطخ ٔ انؼًٕيٛخ يغ انزوٛض ثًب جبءد ثّ انًُبشٛغ انًزؼهوخ ثبنـغع  يغ  

ػغٔعح األسظ ثؼٛغ االػزجبع انُوض كٙ هبٌَٕ اإلؽبع ثجهضٚخ انًزهٕ٘ سبطخ ػهٗ 

ػًهخ  ) 2019يسزٕٖ ػًهخ انزطٓٛـغ  ٔ ثبنزبنٙ ثغيجخ اَزضاثبد جضٚضح  سالل سُخ 

  .(أطذبة اسزظبص 

         ٔ هض رى االهزغاع ػهٗ  روضٚغاد انُلوبد ثبنُسجخ  ئنٗ كم ػُٕاٌ يٍ انًٛؼاَٛخ 

:  دســت األجـؼاء ٔ األهسبو ٔانلظٕل ٔ انزٙ كبَذ ػهٗ انُذٕ انزبنٙ 

  :خالصت ًفقاث هيشاًيت البلذيت:  1-1
 

  ًفقاث العٌىاى األول  

 نفق ات التصرف : الجزء األول  
 

 التأجيز العوىهي  : القظن األول 

  ص68.100: انًُخ انًشٕنخ ألػؼبء انًجهس انجهض٘         : 01.100الفصل 

  ص1.869.132:  رأجٛغ األػٕاٌ انوبعٍٚ                            :01.101الفصل 

  ص 47.304:  رأجٛغ األػٕاٌ ؿٛغ انوبعٍٚ                      : 01.102الفصل 

 د  1.984.536       :  جولت القظن األول                                          
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 وطائل الوصالح   : القظن الثاًي 

  ص740.00: َلوبد رسٛٛغ انًظبنخ                   : 02.201الفصل 

  ص13.000: يظبعٚق اسزـالل ٔ طٛبَخ انزجٓٛؼاد انؼًٕيٛخ        : 02.202الفصل       

 د 753.000           :  جولت القظن الثاًي                                                       

 التذخل العوىهي  : القظن الثالث 

  ص146.000:  رضسالد كٙ انًٛضاٌ اإلجزًبػٙ                         :03.302الفصل   

  ص10.000:  رضسالد كٙ يٛضاٌ انزؼهٛى ٔ انزكٍٕٚ                    :03.303الفصل   

  ص65.000: يسبًْخ انٕصاصٚخ ثؼُٕاٌ سضيخ رظاكغ أكم               : 03.304 الفصل  

  ص11.000:   رضسالد كٙ يٛضاٌ انضوبكخ ٔ انشجبة ٔ انطلٕنخ         :03.305الفصل  

  ص2.000:  انزؼبٌٔ يغ انجًؼٛبد انًذهٛخ ٔ ْٛبكم أسغٖ         : 03.310 الفصل 

  د234.000           :  جولت القظن الثالث                                                     

 :ًفقاث التصزف الطارئت و غيز الوىسعت  : القظن الزابع 

  ص108.464:  َلوبد انزظغف انطبعئخ                               :04.400الفصل 

  د108.464             :  جولت القظن الزابع                                             

  د3.080.000         :  جولت ًفقاث العٌىاى األول                                                   
    

هـــض رـــّى اإلهزغاع ػهٗ روضٚغاد انًٕاعص ثبنُسجخ ئنٗ كم ػُٕاٌ يٍ انًٛؼاَٛخ دست    ٔ

 : األجؼاء ٔاألطُبف انزٙ كبَذ ػهٗ انُذٕ انزبنٙ

  :خالصت هىارد هيشاًيت البلذيت:  1-2

 هىارد العٌــــىاى األول:  

 اللمااخي الججااخي ااالتخاادي   : الج  زء األول 
 

 ص 521.000:  انًؼبنٛى ػهٗ انؼوبعاد ٔ األَشطخ                              :الصٌف األول 

  ص137.500 : يضاسٛم اشـبل انًهك انؼًٕيٙ انجهض٘ ٔاسزهؼاو انًغاكن انؼًٕيٛخ كّٛ :الصٌف الثاًي 

  ص338.500:  يضاسٛم انًٕججبد ٔ انغسض اإلصاعٚخ ٔ يؼبنٛى يوبثم اسضاء سضيب     :الصٌف الثالث 

  ص7.500:       انًضاسٛم انججبئٛخ اإلػزٛبصٚخ األسغٖ                              :الصٌف الزابع 

  د1.004.500         : جولت الجشء األول                                   

 اللمااخي  خر الججااخي ااالتخاادي   :الجزء الثاني  
  ص70.500:  يضاسٛم انًهك انجهض٘ اإلػٛبصٚخ                                    :الصٌف الخاهض 

  ص005.000: . انًضاسٛم انًبنٛخ اإلػزٛبصٚخ                                       :  الصٌف الظادص 
  

  ص 2.075.500                : جولت الجشء الثاًي                                         

  د 3.080.000        : جولت هىارد العٌىاى األول    
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  :النظام الداخلي الخاص بالمجلس البلدي    -2

 

هبيذ عئٛسخ انًجهس ثزوضٚى انُظبو انضاسهٙ انشبص ثبنًجهس انجهض٘ ٔثؼض  

انُوبش رى سالل جهسخ انضٔعح انؼبصٚخ انضبنضخ  انًظبصهخ ػهٗ انُظبو انضاسهٙ انشبص 

٘ ــــــ ٔطنك دست األيغ انذكٕو طٕد16 طٕد يٍ 16 ثجًهخ ثبنًجهس انجهض٘

 انًزؼهن ثبنًظبصهخ ػهٗ انُظبو 2018 أٔد 23 انًإعر كٙ 2018 نسُخ 744ػضص 

 ثاسزضُبء ثؼغ انهجبٌ انـٛغ هبعح رى رأجٛم انضاسهٙ انًُٕطجــٙ نهًجبنس انجهضٚــــخ

. انُظغ كٛٓب

 

 : اإلمتيازات المخولة لرئيس البلدية- 3
 

رى سالل انجهسخ انًظبصهخ ػهٗ انًُخ انشبطخ ثغئٛس انجهضٚخ دست األيغ   

 ٚزؼهن ثزذضٚض يؼبٚٛغ 2018 سجزًجغ 07 يإعر كٙ 2018 نسُخ 746انذكٕيٙ ػضص 

ٔػجؾ يوضاع انًُخ انجًهٛخ ٔاإليزٛبػاد انؼُٛٛخ انًشٕنخ نغؤسبء انجهضٚبد دٛش ٔهؼذ 

 03انًظبصهخ ػهٗ انذّض األهظٗ كٙ انظُق انضبنش كٙ انجضٔل انًضعط ثبنلظم ػضص 

. 2018 نسُخ 746يٍ األيغ ػضص 

: انظ٘ ُٚض ػهٗ

صُٚبع  2.300 : روّضع ثـ يُذخ رسٛغ

صُٚبع  200:  روّضع ثـ يُذخ انًسإٔنٛخ

صُٚبع  400 :  روّضع ثـ يُذخ انسكٍ

  صُٚبع 250:  روّضع ثـ يُذخ انزًضٛم

. كٙ انشٓغ  نزغ 320:  روّضع ثـ ٔ ػهٗ دظض ٔهٕص     

. صُٚبع سضيبد ْبرلٛخ كٙ انشٓغ 100

  انشبطخ ثغئٛس انجهضٚخ انشبوؽ انًُخ انجًهٛخ انشٓغٚخــــرجمٔثظنــك    

 .ػبكخ انٗ دظخ انٕهٕص انسبنق طكغْبئ اديٌار 3.250
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ٔثشظٕص انسٛبعح انٕظٛلٛخ كوض أػهُذ انسٛضح سٓبو صُٚبع٘ عئٛس ثهضٚخ 

انًزهٕ٘ ػٍ رُبػنٓب ػُٓب نظبنخ انجهضٚخ ٔهض نوٙ ْظا انوغاع انُجٛم ئسزذسبٌ انذؼٕع  

  .ثاػزجبعِ سٕف ٚسبْى كٙ رٕكٛغ يٕاعص انجهضٚخ

 

 .2018منحة التمثيل المخولة لرئيس النيابة الخصوصية لسنة - 4

 

           كٙ ئؽبع يُذخ انزًضٛم انًشٕنخ نغئٛس انُٛبثخ انشظٕطٛخ أػهًذ انسٛضح 

ٌّ  انسٛض ػُزــغ سًؼهٙ رٕنٗ عئبسخ انُٛبثــــــخ  عئٛس ثهضٚــخ انًزهـــٕ٘ انذبػغٚــٍ  أ

 ٔػهّٛ ٚزًزغ ثًُذخ رًضٛم 2018 جٕاٌ 25 ئنٗ 2018 جبَلٙ 01انشظٕطٛـخ يٍ 

سًسبئخ ٔرسؼخ ٔػشغٌٔ صُٚبعا ) ص 529.840نهلزغح انًظكٕعح سبثوب ثًجهؾ هــــضعِ 

. ( يهٛى 840

 

 .2019تحديد السعر اإلفتتاحي للسوق األسبوعية لسنة - 5

 

 انؼًٕو 2019         ٔأػهُذ عئٛسخ انجهضٚخ كٙ ئؽبع نؼيخ األسٕام انجهضٚخ نسُخ 

ثاجغاء ثزخ ػًٕيٛخ ثبإلشٓبع ٔانًؼاص انؼهُٙ نهسٕم األسجٕػٙ ٚشًهٓى سٕم انضٔاة 

يغ ػًـــبٌ ٔهزـــــٙ  (يبئخ ٔصالصٌٕ صُٚبعا ) ص 130.000ٔدّضص انسؼغ اإلكززبدـــٙ ثـ 

 ػهٗ انسبػخ 2018 َٕكًجغ 21 صُٚبع ٔٚكٌٕ ربعٚز اإلكززبح ٕٚو اإلعثؼبء 13.000

. 2019 صٚسًجغ 31 ئنٗ 2018 جبَلـٙ 01انؼبشغح طجبدب ٔيضح انهؼيخ سُخ ٔادضح يٍ 

          أّيــب كـٙ يـــب ٚشـــّض انًسهز انجهض٘ كـوــض دـــّضص انسؼـــغ اإلكززبدــــــٙ ثـ 

 صُٚبع ٔٚكٌٕ ربعٚز ٔرٕهٛذ ٔيكبٌ انجزخ كًب 1.500 صُٚبع يغ ػًبٌ ٔهزٙ 15.000

. ٔعص ثاػالٌ نؼيخ  ثبنسٕم األسجٕػٛخ

 

 .ضبط معلوم الربط بشبكة الصرف الصحي-  6
 

         ٔرّى ئهزغاح رٕظٛق يؼهٕو ػهٗ رغسٛض انغثؾ ثشجكخ انزطٓٛغ يوــــــــضع   ثـ 

.  صُٚبع كٙ ئؽبع رذسٍٛ يٕاعص انجهضٚخ25
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تفعيل معاليم قطع الطريق بالنسبة ألشغال المؤسسات العمومية الموجودة -  7
  :بالمنطقة

رلؼٛم يؼبنٛى هطغ انطغٚن ثبنُسجخ ألشـبل           ٔنزذسٍٛ يٕاعص انجهضٚخ رى 

 نهؼًم ٔسٛزى ئػالو انًإسسبد ٔانشغكبد انًإسسبد انؼًٕيٛخ انًٕجٕصح ثبنًُطوخ

. انًٕجٕصح ثبنًُطوخ ثؼغٔعح اإلنزؼاو ثًؼبنٛى هطغ انطغٚن سالل األشـبل

 : إنطالق أشغال مشاريع اإلنارة بالدبين والمزيرعة وحي النهوض-  8
 

ٔسؼٛب نزٓظٚت انًُبؽن انجهضٚخ ٔرٕكٛغ اإلَبعح انالػيخ نٓب رى يُبهشخ يشبعٚغ 

. اإلَبعح ٔكبَذ يٍ ػًٍ انًُبؽن انًضعجخ انضثٍٛ ٔانًؼٚغػخ ٔدٙ انُٕٓع

 

  :(تحويل إعتمادات  ) 2018تنقيح ميزانيـة -  9
 

 انًإعر كــٙ  746ٔثؼض طضٔع األيغ ػضص           أػهى عئٛس انجهضٚخ انذبػغٍٚ أَّ

 انًزؼهن ثزذضٚض يؼبٚٛغ ٔ ػجؾ يوضاع انًُذخ انجًهٛخ ٔ االيزٛبػاد 2018 سجزًجغ 09

انؼُٛٛخ نـــــغؤسبء انجهضٚبد  ٔ دٛش أَّ ال ٚزٕكغ االػزًبص انكبكٙ ثبنلظم انشبص ثٓب  

 انلوغح 0002 انلوغح 01101 يٍ انلظم 25.000.000نظغكٓب سٛزى رذٕٚم اػزًبصاد 

 . 000 انلوغح انلغػٛخ 0001 انلوغح 01100 ئنٗ انلظم 000انلغػٛخ 

 

وااف اللججل الججمد الجل  لل بااإللاا         وبعم التماول
 
 

                                   

ة  ــــــــص البلذيـــــرئي 

 


