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 :محضر

 2017ةالسسةة ار بلس الجلسة التمهيدسةاجيدورة العادسةة

30/10/2017 

 

 لمنيابة الخصوصية 2017 لسنة الرابعة لمدورة العادية التمييديةانعقدت بمقر بمدية سيدي بوزيد الجمسة 
عبد  عمى الساعة التاسعة صباحا برئاسة السيد 30/10/2017االثنينلبمدية سيدي بوزيــــــــد يــــــــــــــوم 

 : رئيـس النيابة الخصوصية وحضور السادة اعضاء النيابةخضر الســــــــــالم

 الزاىــــــر احمدي             عضو 

                  رؤوف فـــــــــرج" 

  نــــــــــــــــزار الخالدي "

  أسامة ألسعيدي           القابض البمدي

 

 

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



 أتشرف " : النيابة الخصوصية استدعـــــــــــــــــــاء في الغرض ىذا نصوأعضاءلمسادة  صدروقد 
عقدىا  يوم   المقرر2017 العادية الرابعة لسنة الجمسة التمييدية لمدورة أشغال باستدعائكم لحضور

  عمى الساعة التاسعة صباحا بمقر البمديــة وذلك لمناقشة جدول االعمال10/2017/ 30 االثنين

 :  التالي

 مسائــــــل مالٌـــــــــة .1

 نقل اعتمادات   

 .تسوٌة وضعٌات عقارٌة .2

 2018مشروع برنامج االستثمار البلدي لسنة  .3

                          :                                                                                                                                                                        مسائل مختلفة .4

  نهجاطلب تسمٌة .

     طلب تعٌٌن ممثل قار بمجلس إدارة شركة أسواق اإلنتاج

            الموافقة على اتفاقٌة إسناد المساعدات غٌر الموظفة

 2018الموافقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات .

  تغٌٌر صبغة ارضطلب 

 

 

 

 

 

 

 



 فً بداٌة الجلسة رحب السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة بالسادة أعضاء النٌابة ثم انتقل لمناقشة جدول 

   : الجلسةأعمال 

 :مسائل ماليــــــــة .1

     نقـــل اعتمـــادات

 ديسمبر ونظرا ألىمية ىذا الحدث 17في إطار احتفاالت والية سيدي بوزيد بالذكرى السابعة لثورة 

سواء عمى الصعيد الداخمي أو الصعيد الخارجي وما أضفاه من إشعاع عمى تونس وسعيا إلنجاح 

 ديسمبر قررت بمدية سيدي بوزيد المساىمة في 17فعاليات الدورة السابعة لمميرجان الدولي لثورة 

( 25.000,000) الف دينار25تنظيم ىذه التظاىرة وذلك بدعم الييئة المنظمة لمميرجان بتحويل مبمغ 

 ديسمبر بعنوان مساىمات في تنظيم الميرجانات والتظاىرات 17لفائدة ىيئة الميرجان الدولي لثورة 

 مقترح تحوٌل لذلك عرض السيد رئيس النيابـــــــــة الخصوصية عمــــى أنظار أعضــــــــاء النيابة الثقافية

 : دٌنار موزع كالتالًألف 25:اعتماد مقدرب

 ترفٌع اعتمادات تنقٌص اعتمادات

عنوان  التبويب
 الفصل

 المبلغ عنوان الفصل التبويب المبلغ

04401 

 0001ف 
نفقات 

تصرف غٌر 
 موزعة

25.000,000 03305 

 0006ف
المساهمة فً تنظٌم 

المهرجانات والتظاهرات 
 الثقافٌة

25.000,000 

  

 الجملـــــــة 25.000,000 الجملــــــــة
25.000,000 

 

 

 



 تسوية وضعيات عقارية .2

المجنة البمدية غير القارة المكمفة بتسوية الوضعيات العقارية المنعقـدة يــــــــــــــــــــــــــوم االثنين  تقريربناء على 
 وضعيات عقارية ،عــــــــــــــــــرض الســـــــــــــيد رئيس النيابة 15 المتضمن تسوية عدد 2017 نوفمبر 27

 .الخصوصية عمى أنظار المجمس تسوية بعض الوضعيات العقـــــــــــــــــارية الراجعة ممكيتيا لمبمدية

 2018مشروع برنامج االستثمار البلدي لسنة  .3

 بمشاركة األحياءاعتمادا عمى  ما وقع تحديده ضمن جمسات في الغرض عقدت بمقر البمدية وداخل 
 النيابة أعضاء أنظارمكونات المجتمع المدني والمواطنين عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية عمى 

بداء وذلك لمنظر 2018مشروع برنامج االستثمار البمدي لسنة  : الرأي وا 

ر/ع المشروع الكلفة   الخطة التموٌلٌة    

  قرض600
  تموٌل ذات500ً

 1 تعبٌد الطرقات   أد1.100

  مساعدة غٌر موظفة  200
  تموٌل ذات200ً

 
أد400  

 
 الترصٌف

 
2 

  مساعدة غٌر موظفة  144
  تموٌل ذات156ً

 
أد300  

  التنوٌر العمومً
3 

  مساعدة غٌر موظفة  144
 

  تموٌل ذات56ً

 
  أ200 

 4 المناطق الخضراء
 

 

تصرٌف مٌاه   أد150  تموٌل ذاتً 150 
 االمطار

 
5 

 

 
 أد1062 

 
 جملة التموٌل الذاتً

 

    أد 2150
 الجملة العامة

 

  

 



 :مسائــــــــــل مختلفة .4
  طلب تسمٌـــة انهــج 

  حول النظر فً إمكانٌة 2017 اكتوبر 24 بتاٌخ 12538تبعا لبرقٌة السٌد والً سٌدي بوزٌد عدد 

 , تخلٌدا لذكراهماأنٌس ألصالحً و بالقاسم العبد ولًتسمٌة نهجٌن بالمدٌنة باسم شهٌدي الوطن 
 مقترح تسمٌة نهج باسم الشهٌد عرض السيد رئيس النيابـــــــــة الخصوصية عمــــى أنظار أعضاء النيابة

 :  كالتالً بالقاسم العبد ولً

وبطحاء النعائسٌة والرابط بٌن شارعً الحبٌب بورقٌبة " قمودة"النهـــج المار بٌن نزل -   -

 والطٌب المهٌري

علما وانه وقع سابقا عرض تسمٌة النهج الرابط بٌن شارع الحبٌـــــــب بورقٌبة ونهج القٌروان 

خالل الدورة العادٌة االولى أنٌــــــــس الصالحً مرورا بمدرسة حً الخضراء باســم الشهٌـــــد 

 .   ووقعت الموافقة على ذلك 28/02/2017 المنعقدة بتارٌخ 2017لسنة 

وتبعا لمراسلة السٌد الكاتب العام الجهوي لالتحاد العام التونسً للشغل بسٌدي بوزٌد حول طلب 

 "الحبٌب عاشور" تسمٌة نهج بالمدٌنة باسم المرحـــــــوم 

النهج المار تسمٌة " مقترح عرض السيد رئيس النيابـــــــــة الخصوصية عمــــى أنظار أعضــــــــاء النيابة

" وسط تقسٌم الٌاسمٌن من أمام اإلدارة الجهوٌة للتجارة فً اتجاه كلٌة العلوم باسم المرحوم 

 الحبــــــٌب عاشور

   طلب تعٌٌن ممثل قار بمجلس إدارة شركة أسواق اإلنتاج

تبعا لمكتوب السٌد الرئٌس المدٌر العام لشركة أسواق اإلنتاج للوسط بسٌدي بوزٌد المتعلق بطلب 

عرض السٌد رئٌس النٌابـــــــــة , تعٌٌن ممثال قارا لبلدٌة سٌدي بوزٌد  لدى مجلس إدارة الشركة 

  رئٌس محمد الصالح خصخوصً الخصوصٌة علــــى أنظار أعضــــــــاء النٌابة مقترح لتعٌٌن السٌد

 .المصلحة الفنٌة لتمثٌل البلدٌة 

 



  الموافقة على اتفاقٌة إسناد المساعدات غٌر الموظفة     

تبعا لالتفاقٌة المبرمة بٌن الدولة ممثلة فً شخص المدٌرالعام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات  

 30/10/2017المحلٌة وبلدٌة سٌدي بوزٌد ممثلة فً شخص رئٌس نٌابتهـــا الخصوصٌة بتارٌخ 

والتً بمقتضاها تضبط التعهدات المتبادلة بٌن الطرفٌن فً خصوص تطبٌق إجراءات الحصول على 

. المساعدات غٌر الموظفة

واعتبارا لضرورة مصادقة النٌابة الخصوصٌة لبلدٌة سٌدي بوزٌد على االتفاقٌة المذكورة والتً 

  د 488,000 بمبلغ 2018بمقتضاها تم إسناد بلدٌة سٌدي بوزٌد مساعدة غٌر موظفة لسنة 

عرض السٌد رئٌس النٌابـــــــــة الخصوصٌة علــــى أنظار أعضــــــــاء النٌابة االتفاقٌة المبٌنة اعاله 

. للنظر وإبداء الرأي  

 2018الموافقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات 

 وفً إطار تنفٌذ 2016 مارس 22 بتارٌخ 07تبعا لمنشور السٌد وزٌر الشؤون المحلٌة  والتنمٌة عدد

برنامج التنمٌة الحضرٌة والحوكمة المحلٌة وبالتحدٌــــــد حول متطلبات إعداد ملف تقٌٌم أداء 

" التكوٌن والمساندة" البلدٌات والذي من مكوناته البرنامج السنوي لدعم القدرات البلدٌة بعنصرٌه 

عرض السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة على انظار المجلس  البرنامج السنوي للمساندة الفنٌة لفائدة 

:    أعوان وإطارات البلدٌة  للتفضل بالنظر و إبداء الرأي 

  
 المساندة الفنية:العنوان الثاني 

ترتيب 
 االولوية

الرمز حسب دليل  المساندة الفنية
 المساندة الفنية

المشروع او النشاط 
 المبرمج

تاريخ بداية 
 التدخل

عدد المنتفعين  المجال
 وصنفهم

المصلحة او الوحدة 
 المنتفعة

 
1 
 

المساندة في 
مجال التنظيم 

 واالجراءات

C1 
 
 

تشخيص الييكمة 
التنظيمية الحالية 
وتحديد الحاجيات 

واالولويات 
بخصوص تنظيم 
 المصالح البمدية

فيفري 
2018 

 : 04 التصرف
متصرف مستشار 
متصرف مستشار 

متصرف 
 ممحق ادارة

 
الكتابة العامة 

مصمحة االعوان 
 مصمحة المالية



C3  المساندة في تحديد
وتنفيذ برنامج لتنمية 

 الموارد البشرية

فيفري 
2018 

 : 04 التصرف
متصرف مستشار 
متصرف مستشار 

متصرف 
 ممحق ادارة

 
الكتابة العامة 

مصمحة االعوان 
 مصمحة المالية

المساندة في  2
مجال 

التصرف في 
 الموارد المالية

D4 برنامج  وضع
لالستخالص وتنمية 
موارد البمدية ومتابعة 

 تنفيذه

مارس 
2018 

 : 03 ديمومة
متصرف مستشار 
متصرف مستشار 

متصرف 

 

 
الكتابة العامة 

االداءات والممك 
 البمدي والنزاعات

 

ما جاء بجدول أعمال الجلسة  باإلجماع على عرض كل الحاضرون األعضاء وافق وقد

   للنظر وإبداء الرأي النهائ2017ًعلى أنظار الدورة العادٌة الرابعة لسنة  التمهٌدٌة

 

          ورفعت الجلسة حوالً الساعة منتصف النهار

رئٌس النٌابة الخصوصٌة                                                                             

  عبد السالم خضر                                                                          


