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 لمنيابة الخصوصية 2017 لسنة الثانيةانعقدت بمقر بمدية سيدي بوزيد الجمسة التمييدية لمدورة العادية 
عبد  عمى الساعة التاسعة صباحا برئاسة السيد 2017 /18/03الثالثاء لبمدية سيدي بوزيــــــــد يــــــــــــــوم 

 : رئيـس النيابة الخصوصية وحضور السادة اعضاء النيابةخضر الســــــــــالم

  الزاىــــــر احمدي             عضــــــــــــــــــــــو

                 نزار الخالـــــــــــدي "

                  رؤوف فـــــــــرج "

 القابض البمدي          سامة السعيدي أ 

 

كما حضر الجمسة ممثمين عن بعض اإلدارات الجيوية والمحمية والمجتمع المدني بسيدي بوزيد وكذلك 
 جمع من مواطني المدينة



  في بداية الجمسة رحب السيد رئيس النيابة الخصوصية لبمدية سيدي بوزيد بكل الحضور شاكرا اياىم 
 مشروع جدول اعمال الجمسة  ثم استعرض عمى الحضور عمى قبول الدعوة لحضور ىذه الجمسة

 .التمييدية الذي اشتمل عمى بعض المواضيع المالية والعقارية ومسائل مختمفة

: نقاش حٌث تركزت جل التدخالت على للاثر ذلك تناول الحضور جملة المواضٌع المقدمة 

 الحرص على خالص الدٌون البلدٌة من اكرٌة وجباٌة وغٌرها من احل تدعٌم المٌزانٌة -

 البلدٌة 

شكر لما تقوم به البلدٌة فٌما ٌخص البنٌة التحتٌة بالمدٌنة والمطالبة بمزٌد العمل على ذلك - 

داخل بقٌة األحٌاء 

 العمل مزٌد االعتناء بالحدائق العمومٌة وكذلك التشجٌر داخل االحٌاء- 

 مزٌد العمل على تطوٌراالسطول البللدي للنظافة لٌتماشى والتطور العمرانً للمدٌنة- 

 :مسبئـل مبليــة .1

 2016الحسبة المبلــي لسنة . أ

 2016مشروع الحساب المالي لسنة  عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية عمى أنظار الحضور

بدا :  كالتالي2016 الرأي فيو وكذلك ختم ميزانية التصرف لسنة ءلمناقشتو وا 

   2017 تحىيـــل اعتمـبدات داخل العنىان الثبني لسنة . ة

فــــــــــــــي نطــــــاق إنجـــــــــــــاز مشروع تييئـــة المسمخ البمدي المبرمـــــــــــج ضمـــــــــــــــن برنامـــــــــــــــــــج 

 المجنة الفنيــــــــــــــــــــــــــة انعقاد ألف دينـــار و بعد 200 بكمفة تقدر بمميون و2017االستثمــــــار السنوي 

 لمناقشــــــــــــة الدراسات التمييدية المفصمة لجميع األقساط و 2017 أفريل 18لمبناءات المدنية بتاريخ 

 تكمفة المشروع لحدود مميون و ارتفاع أتضحخصوصا كيفية معالجة الدم و المواد الدىنية و تصريفو 

 ألف دينـــــــــــار سنة 500 ألف دينار فتقــــــــــــــــــــــــرر برمجة إنجاز قسط أول وظيفي بكمفة مميـــــــــــون و830



 انجــــاز مخــــــطط االستثمار السنوي إطار ألف دينار الحقا وفي 330 و قسط ثاني بتكمفة 2017

 وبعد إعداد دراسة مشروع تعبيـــــد الطرقات بحي السائحة والشريفة تبين باألمثمة المعدة من طرف 2017

الميندس المستشار المكمف بإعداد الدراسة انو توجد نقاط ركود مياه في بعض االنيج المبرمجة لمتعبيد 

أد ليتــــم ربطيا 100بكمفة تقدر ب  وان معالجة ىذه النقاط يستوجب مد قنوات لصرف مياه األمطار

بالشبكة التي ستنجز بشارع اتحاد المغرب العربي في إطار مشروع تيذيب حي النور الغربي كذلك  و 

 النظافــــــــــة بالمنطقة البمدية وذلك باقتناء وسائل نقل ومعدات أسطول العمل عمى تدعيم إطارفي 

 ,ضرورية جديدة

 أد إلتمام انجاز 300 النٌابة  مقترح تحوٌل اعتماد قدره أعضاء أنظارقدم السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة على 

: المشارٌع المذكورة كالتالً 

            ترفٌع اعتمادات            تنقٌص اعتمادات

 المبلغ عنوان الفصل التبوٌب المبلغ عنوان الفصل التبوٌب

 

 0001ف06603

 

قصر 
 البلدٌة

 

 د300.000

  اقتناء وسائل النقل 0000ف06608

  د20.000

تركٌز شبكة تصرٌف مٌاه  0002ف06612

 األمطار

 

 

  د120.000

 160.000 وتهٌئتهابناء المسالخ  0004ف06617

 د300.000 الجملــــــــــــــــــــــــة د300.000 الجملـــــــــــــــــــــة

 

المىافقة على الخطة التمىيلية لمشروع تعبيذ الطرقبت  . ج

 الموافق عميـــو من طرف النيابة 2017تبعا لما تضمنو برنامج االستثمار السنوي لسنة 

 من 21/12/2016 بتاريخ 2016الخصوصية لبمدية سيدي  بوزيد ضمن الدورة العادية الرابعة لسنة 

عرض السيد رئيس ,  د1.050.000برمجة لتعبيد بعض الطرقات بالمنطقة البمدية بكمفــة جممية تقدر ب



النيابــــــــــة الخصوصية عمـــــــى أنظار أعضاء النيابة جدوال مفصال لمخطة التمويميــة لممشروع  وآماكـــــن 

بداء الرأي  :التدخل لمنظر فييا وا 

أد:الخطة التمويمية  مكان التدخل أد:الكمفة   المشروع 
650: ق400ذ.ت تقسيم السائحة والشريفة  1.050.  تعبيد الطرقات 

 

 تســىية وضعيبت عقبرية .2

المجنة البمدية غير القارة المكمفة بتسوية الوضعيات العقارية المنعقـدة يــــــــــــــــــــــــــوم  بناء عمى تقرير

 وضعيات عقارية ،عــــــــــــــــــرض السيد رئيس النيابة 07 المتضمن تسوية عدد 2017 ماي15االثنين

 النيابة  تسوية بعض الوضعيات العقـــــــــــــــــارية الراجعة ممكيتيا لمبمدية أعضاء أنظارالخصوصية عمى 

 :كالتالي

ليادي بن عامر بن صالح الحداد ا (1

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم والمقب

الهادي بن عامر بن 

 صالح الحداد

 سكن حً أوالد شلبً: 10167 2 م54

زوجتو سعيدة بنت العربي : ورثة المرحوم احمد بن السييمي بن احمد نصيري و ىم  (2
وداد -( رؤوف نصيري -( نبيل نصيري -( بسمو نصيري  (: -نصيرية و أبناؤه منيا 

 فيمي نصيري-( حسان نصيري -( مجدي نصيري -( ىشام نصيري  (-نصيري 

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم والمقب

ورثة المرحوم احمد بن 
 السييمي بن احمد نصيري

 سكن حً النور الغربً: 310 2 م110

 



المجيد بن محمد الصالح بن رشيد اليوسفي  عبد (3

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم والمقب

المجيد بن محمد  عبد
 الصالح بن رشيد اليوسفي

 سكن حً النور الغربً: 310 2 م780

محمد بن مسعود بن صالح نصيبي  (4

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

محمد بن مسعود بن 
 صالح نصيبي

 سكن حً اوالد بلهادي: 298 2 م411

احمد بن محمد بن محمد سميمي  (5

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

احمد بن محمد بن 
 محمد سميمي

 سكن نهج همام ابن غالب 2 م187

يوسف بن بمقاسم بن عبداهلل قمودي  (6

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة االسم واللقب

يوسف بن بمقاسم بن 
 عبداهلل قمودي

 سكن  بلهاديأوالدحً : 298 2 م300

زوجتو دغبوجة عمري   :ورثة المرحوم محمد الناصر بن الجيالني بن محمد عمري وىم (7
 سنية عمري ووسيم عمري– بسام عمري – ألفو عمري – سامي عمري – وابناؤه منيا 

 المالحظات الرسم العقاري (م م)مساحة القطعة السم واللقب

ورثة المرحوم محمد الناصر 
 بن الجيالني بن محمد عمري  

 سكن حً اوالد بلهادي: 298 2 م217

 



مراجعة مثبل التهيئة العمرانية   .3

 تغٌٌـــر نمط بنــاء 

  الصادر عن وزيري الداخمية والتنمية المحمية 2008 مارس 19 بتاريخ 04عمال بالمنشور عدد 

والتجييز واإلسكان والتييئة الترابية والمتعمق بتكثيف األنسجة العمرانية والتشجيع عمى البناء العمودي في 

إطار ما يسمح بو التشريع والتراتيب الجاري بيا العمل مع احترام المقاييس والقواعد العمرانية وعدم 

المساس بحقوق الغير وحيث أن مثال تييئة العمرانية لبمدية سيدي بوزيد  بصدد المراجعة وعميو تم 

اعتماد نمط بناء قوامو طابق أرضي وطابقان عمويان و ذلك كقاعدة عامة لتكثيف البناء بالمناطق 

المييأة لذلك دون انتظار إتمام إجراءات تنقيح مراجعة أمثمة التييئة العمرانية  مع مراعاة المخاطر 

الطبيعية المحتممة والعوامل البيئية ووجوب احترام االرتفاقات الخاصة التي تقتضييا مجمة حماية التراث 

األثري والتاريخي والفنون التقميدية وكذلك االرتفاقات الموظفة لفائدة األمالك العمومية باإلضافة إلى 

احترام ومراعاة الضوابط والمقاييس الفنية المعمول بيا والقواعد العمرانية و حقوق الغير وخاصة منيا 

حترام مسافات التراجع بين عقارات  االرتفاقات العمومية ومسافات التراجع بوجو عام وعرض الطرقات وا 

األجوار بكيفية تضمن عدم الكشف وعدم إلحاق أي ضرر بممتمكات الغير  

عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية عمى أنظار أعضاء النيابة مقترح إعتماد نمط بناء قوامو 

طابق أرضي وطابقان عمويان وذلك كقاعدة عامة لتكثيف البناء بالمناطق المييأة و المصنفة كمناطق 

 أمتار وال تقل مسافة االرتداد عمى 08 شريطة أن ال يقل عرض النيج عمى UAC1 و UAC4سكنية 

 . في انتظار المصادقة عمى مثال التييئة العمرانية H/2األجوار عمى 

 



    تغٌٌـــــــــر صبغة ارض

لبناء مسجد بحي دار الشباب بسيدي بوزيد وبعد عرض الممف " جامع المؤمنين" بعد تقدم ىيئة 

 وتم رفض الممف لوجود 2017 افريل 06عمى انظار المجنة الفنية الجيوية  لرخص البناء بتاريخ 

العقاربمنطقة سكنية وحيث ان مثال التييئــــــــة العمرانيـــــة بصدد المراجعة عرض السيد رئيس النيابة 

الخصوصية عمى أنظار المجمس مقترح تغيير صبغة العقـــار المخصص لبناء المسجد من منطقة سكنية 

 الــى منطقة تجييزات دينية في انتظار المصادقة عمى مثال التييئة العمرانية

: مسبئل مختلفة  

 طلب بنـاء مقر للغرفة الجهوٌة للتاكسـً الفردي 

عمى اثر االنتياء من معالجة ظاىرة االنتصاب الفوضوي بالمدينة وخاصة بالفضاء الكائن قرب 

تقدمت الغرفة الجيوية لمتاكســـــــــــــــي الفردي بسيدي , محطة سيارات التاكسي ومحيط السوق المركزية

بمحطة التاكســــي الموجودة بشارع الحبيب " كشك"بوزيد بطمب الترخيص ليا في بنــــــــــاء مقر لمغرفة 

بورقيبة  

بداء  لذلك عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية عمى أنظار المجمس ىذا الطمب لمنظر فيو وا 

 .الرأي

ضاء النيابة اع  وقد وقعت الموافقة عمى عرض ما جاء بجدول االعمال عمى انظار
 2017 لسنة الثانيةخالل اشغال الدورة العادية 

ورفعت الجلسة حوالً الساعة منتصف النهار 

رئٌس النٌابة الخصوصٌة                                    

 عبد السالم خضر                                      


