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 2018 لسسة  ولىالجلسة التمهيدية للدورة العادية اال

25/01/2018 

 

 

  

 لمنيابة 2018انعقدت بمقر بمدية سيدي بوزيد الجمسة التمهيدية لمدورة العادية الثالثة لسنة 
 عمى الساعة التاسعة 2018 /25/01االربعاءالخصوصية لبمدية سيدي بوزيــــــــد يــــــــــــــوم 

 رئيـس النيابة الخصوصية وحضور السادة خضر عبد الســــــــــالمصباحا برئاسة السيد 
 :اعضاء النيابة

 الزاهــــــر احمدي             عضو   _ 

 "رؤوف فـــــــــرج                  -  

" نــــــــــــــــزار الخالدي                    _

أسامة ألسعيدي           القابض البمدي   - 



احمد رحومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ومكرم بن خميفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة            : وتغيب بعــــــــــــذر الســــــــــــــــــادة
  

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

  في بداية الجمسة رحب السيد رئيس النيابة الخصوصية لبمدية سيدي بوزيد بكل الحضور 
شاكرا اياهم عمى قبول الدعوة لحضور هذه الجمسة والمساهمة في العمل عمى النهوض 

بالعمل البمدي وتطويره بمزيد من االقتراحات والتصورات من اجل مصمحة المدينة 
بعد ذلك استعرض السيد رئيس النيابة مشروع جدول اعمال الجمسة التمهيدية .ومتساكنيها

 .الذي اشتمل عمى بعض المواضيع المالية والعقارية ومسائل مختمفة

اثر ذلك تناول الحضور جملة المواضٌع المقدمة بالنقاش حٌث تركزت جل 

 :التدخالت على 

شكر وتنوٌه بما قامت به البلدٌة من مجهودات جبارة للتخلص من - 
     ظاهرة االنتصاب الفوضوي 

ضرورة االسراع فً انجاز مقر البلدٌة الجدٌد حتى ٌتمكن االعوان - 

  من انجاز اعمالهم فً احسن الظروف
ضرورة تدعيم االدارة البمدية باطارات واعوان جدد بما يتناسب وتطور  - 

العمل البمدي في السنوات االخيرة 

 

 



 :مسائــــــــــــــــــــــــــــــــــل ماليــــــــــــــــــــــــــــــة– 

 :مسائل ماليــــــــة– 

 وتنقيح الميزانية 2017الترفيع في ميزانية البلدية لسنة  * 

 2018البلدية لسنة 

 

 

 2018و2017تبعا للتغٌٌرات الحاصلة على مستوى المٌزانٌة لبلدٌة سٌدي بوزٌد لسنتً 

عرض السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة على انظار المجلس  مقترح للترفٌــع فً مٌزانٌة 

 13.734.425,905 الى 12.402.000,000 دخــال وصرفا من2017البلدٌة لسنة 

1.332.425,905اي بفائض قدره   

 الى 14.100.000,000 دخال وصرفا من 2018كذلك مقترح تنقٌح مٌزانٌة البلدٌة لسنة 

..722.261,680: اي بفائض قدره 14.824.261,680 0 

   نقـــــــــــــــــــــــــــل اعتمــــــــــادات*   

 للسٌد 2015 اوت 17المؤرخة فً 2301تبعا لمراسلة السٌد رئٌس بلدٌة سٌدي بوزٌد عدد 

وزٌر امالك الدولة والشؤون العقارٌة المتعلقة بطلب التفوٌت لبلدٌة سٌدي بوزٌد فً قطعــة 

ارض كائنة بالحً االداري قصد بناء مقر جدٌد لها وعلى مراسلة السٌد وزٌر امالك الدولة 

 المتضمن لموافقة الوزارة علــى 2018 فٌفري 19 بتارٌخ 45/806والشؤون العقارٌة عدد 

 سٌدي بوزٌد كائنــة 10645 م م من الرسم العقاري 4827التفوٌت فً  قطعة ارض تمسح 



بالحً االداري بسٌدي بوزٌد الشرقٌة الستغاللها فً بنـــاء مقر جدٌد لبلدٌة المكان بمبلـــــغ 

د130.329,000مائة وثالثون الفاوثالثمائة وتسعة وعشرون دٌنارا :جملً ٌقدر ب  

 طــــرح معــــــــــــــــــــــــاليـــم  * 

الفضاء البلدي "فً اطار مقاومة ظاهر االنتصاب الفوضوي بمدٌنة سٌدي بوزٌد تم احداث 

الٌواء المنتصبٌن الفوضوٌٌن ببعض االماكن المختلفة وسط المدٌنة "للتسوق بسٌدي بوزٌد 

وخاصة بالشارع الرئٌسً للمدٌنة وتم ابرام عقود تسوٌغ فً الغرض بداٌة من شهر مارس 

 . ووقع تثقٌلها خالل شهر جوان من نفس السنة2017

وبما ان اشغال السوق المذكورة الزالت جارٌة الى حد االن مما انعكس سلبا على مداخٌل 

المتسوغٌن وعجزهم على تحصٌل معالٌم التسوٌغ وتبعا للتشكٌات الــــــواردة من طرف 

المتسوغٌن وكذلك مستلزم السوق االسبوعٌة لالنتصاب فً الغرض ارتأت البلدٌة وبعد 

دراسة الوضعٌة من كل جوانبها اقتراح طرح اقتراح من السٌد والً سٌدي بوزٌد وبعد 

 ووقعت مراسلة السٌد امٌن المال الجهوي بسٌدي بوزٌد فً 2017معٌنات الكراء لسنة 

  2018فٌفري 15 المؤرخ فً 672الغرض ضمن مكتوبنا عدد 

 معٌنات  عرض السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة على انظار المجلس مقترح لطرحلذلك 

  لفائدة متسوغً المحالت التجارٌة الكائنة بالفضاء البلدي للتسوق2017الكراء لسنة 

 تسويــــــــــــــــــــــــــــــــــة وضعيات عقـاريـــــــــــــــــــــــــــــــــة- 2
تقريرالمجنة البمدية غير القارة المكمفة بتسوية الوضعيات العقارية المنعقـدة يــــــــــــــــــــــــــوم بناء على 
 وضعيات عقارية ،عــــــــــــــــــرض الســـــــــــــيد 11 المتضمن تسوية عدد 2018 فيفري 27الثالثاء 

رئيس النيابة الخصوصية عمى أنظار المجمس تسوية بعض الوضعيات العقـــــــــــــــــارية الراجعة 
 .ممكيتها لمبمدية 



                          :                                                                                                                                                                       مسائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مختلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة–  3

 طلب تسويغ المشربة البلدية لفائدة ودادية البلدية  *-  

فً اطار تدعٌم العمل الجمعٌاتً وتوفٌر الموارد المالٌة الالزمة للقٌام بنشاط ودادٌة البلدٌة 

وتبعا للطلب المقدم من طرف االنقابة ,لفائدة اعوان واطارات وعملة بلدٌة سٌدي بوزٌد  

االساسٌة لبلدٌة سٌدي بوزٌد الذي ترغب بمقتضاه فً تسوٌغ المشربة البلدٌة لفائدة ودادٌة 

 .بلدٌة سٌدي بوزٌد 

مقترح لتسوٌغ المشربة عرض السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة على انظار المجلس لذلك 

: البلدٌة لفائدة ودادٌة بلدٌة سٌدي بوزٌد على ان

بحساب خمسىن دٌنارا فً  (د600)ٌكىن التسىٌغ بمبلغ ستمائت دٌنارافً السنت  -

ٌقع التنصٍص على ذلك ضمه عقد تسىٌغ فً الغرض بٍه االدارة البلدٌت (د50)الشهر

 وودادٌت البلدٌت بدون أي زٌادة سنىٌت فً الغرض

الترخٍص مه طرف البلدٌت للىدادٌت فً تسىٌغ المحل عه طرٌق بتت عمىمٍت فً  -

 العرض

لفائدة اعوان واطارات وعملة بلدٌــــــــة " القهـــــــوة والشاي "ٌقع بٌع جمٌع انواع - 

 سٌدي بوزٌد بثمن رمزي الٌتجاوز ثالثون بالمائة من االسعار المعمول بها

 2018حول تغيير خطة تمويلية ببرنامج االستثمار البلدي لسنة *- 

 لبلدٌة سٌدي بوزٌد المعروض علـــــى 2018تبعا لما جاء ببرنامج االستثمار البلدي لسنة 

 29/11/2017 بتارٌخ 2017انظار النٌابة الخصوصٌة خالل الدورة العادٌة الرابعة لسنة 

م د 1.100 حول تخصٌص اعتمادا مالٌا ٌقــــدر ب08/12/2017والمصادق علٌه بتارٌخ 

اد وبعد اقتـــراح من 500:تموٌل ذاتً – اد 600قرض : - لتعبٌد الطرقات مفصلة كما ٌلً

صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلٌة لزٌادة االعتماد المخصص للمشروع بمائـــة 



عرض السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة علـــى , الف دٌنار وتخصٌصه كلٌا فً شكل قرض 

مقترح لتغٌٌر الخطة التموٌلٌة لمشروع  تعبٌد الطرقات ضــمن برنامــــــج انظار المجلس 

:  لٌصبح كالتال2018ًاالستثمار البلدي 

 

ر/ع المشروع الكلفة   الخطة التمويلية  

 1 تعبيد الطرقات   أد1.200  قرض1200

  مساعدة غير موظفة  200
  تمويل ذاتي200

 
أد400  

 
 الترصيف

 
 
2 

  مساعدة غير موظفة  144
 

  تمويل ذاتي156

 
أد300  

 
 

 التنوير العمومي

 
 
3 

  مساعدة غير موظفة  144
 

  تمويل ذاتي56

 
 

  أد200  

 
 المناطق الخضراء

 
4 
 
 

 
  تمويل ذاتي 150 

 
  أد150

 
 تصريف مياه االمطار

 
5 

 

 
 أد562 

 
 جملة التمويل الذاتي

 
    أد 2250

 الجملة العامة

 

 طلـــــــــــــــب إحداث دائرة تدخل عـــــــقاري*

     تبعا لمراسلة السٌد المدٌر الجهوي للجنوب للوكالة العقارٌة للسكنى بسٌدي بوزٌد حول 

طلب احداث دائرة تدخل عقاري ضمن مثال التهٌئة العمــرانٌة لبلدٌة سٌدي بوزٌــــــد على 

سٌدي بوزٌد متاخمــــة 10662  هك تابعة للرسم العقاري 120قطـعة ارض تمسح حوالً



لتقسٌم الٌاسمٌن المنجز من طرف الوكالة وذلك لتوسعة التقسٌم المذكور وانجـــاز مشارٌع 

 عمرانٌة مستقبلٌة بالجهة 

عرض السٌد رئٌس النٌابة الخصوصٌة على انظار المجلس مقترح الموافقة على هذا الطلب 

 حتى تتمكن الوكالة من انجاز مشارٌعها فً افضل الظروف

 

                                                                                                                                   ورفعت الجلسة حوالي الساعة منتصف النهــــــــــــــار

 رئيس النيابة الخصوصية                                                             

  عبد السالم خضر 

 

 

 

 

 

 

 


