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 لممجمس البمدي 2018لدورة العادية الثالثة لسنة اانعقدت بمقر بمدية سيدي بوزيد جمسة 
عبد  صباحا برئاسة السيد العاشرة عمى الساعة 2018 /14/08الثالثاءبسيدي بوزيد يــــــــــــــوم 

 : رئيـس البمدية وحضور السادة أعضاء المجمسالقادر ناجي

 حيــــاة –نايمة قادري -  محمد المنجي أوالد احمد بن عمي–مبروكة  وعفوري –أمال قمودي 
 أسماء غربـــــــــي – فوزي الرقيق – ليمى نصيري –زينب صالحي -  عماد بالقاضي–العيفي 

 عواطف – منتصر دالي – منصور عبدولي – منصف خميفي – مها دبش –بشير جاللي 
  ريم النصيري و حميمة نصيري– الحبيب ظاهري – عمي عافي –ضحى همامي –برقوقي 

 



 –عبد الحلٌــــــم هانً – منجــً بن احمد عجمً:  والســـــــادة الســـيداتعن الجمسة وتغيب 
زهٌر قـــــادري  –ذكــرى ابراهمً-  صـابرة عزري-  مريم يوسفي -رى ابراهمي ـــــــــذك

  .مبروك برقــوقً و

 أتشرف " : استدعـــــــــــــــــــاء في الغرض هذا نصهالمجمس البمدي أعضاءلمسادة  وقد صدر
الثالثاء عقدها  يوم   المقرر2018 لسنة الثالثة الدورة العادية  أشغالباستدعائكم لحضور

 األعمالصباحا بمقر البمديــة وذلك لمناقشة جدول العاشرة عمى الساعة 2018 /أوت/ 14

             :  التالي
 مسائــــــل مالٌـــــــــة  -1

 2019مشروع المٌزانٌة البلدٌة لسنة *

مسائــــــل مختلفـــــة    -2

التفوٌض لرئٌس البلدٌة فً بعــــض الصالحٌات            *

 التخفٌض فً ثمن لزمة السوق األسبوعٌة لالنتصاب          *

مراجعة معلوم خدمة رفع السٌارات الرابضة بالطرٌق العام                              *

 ."الشنقال" والمخالفة لعالمات الوقوف 

كما حضر الجمسة كذلك ممثمين عن بعض اإلدارات الجهويــــة والمحمية والمجتمع المدنــــــــــــي  
 .بسيدي بوزيد ووسائل اإلعالم

وة ـــــــــــــــ  في بداية الجمسة رحب السيد رئيس البمدية بكل الحضور شاكرا إياهم عمى قبول الدع
   كما تولى 2018الدورة العادية األولى لممجمس البمدي الجديد والثالثة لسنة  لحضور جمسة 

الرد على بعض االقتراحات والتساؤالت التً وردت خالل الجلسة التمهٌدٌــــة لهذه الدورة 

:مـن ذلك  



ضرورة مراجعة التقسٌم البلدي الجدٌد وإعادة منطقتً الزٌتونـــة وقـــارة حدٌد لنطاق - 

 بلدٌة سٌدي بوزٌد

فقد وقعت مراسلة األطراف األمنٌة لمزٌد التنسٌق " مقهى سمرقند"فً خصوص وضعٌة - 

 وسٌقع  اخذ القرار الالزم فً اقرب وقت ممكن 

سٌقع النظر فً وضعٌة ارتفاع معٌنات الكراء بالحً التجاري من طرف اللجنة البلدٌــة - 

 المختصة

كل األمالك البلدٌة مضبوطة ومبوبة فً دفاتر خاصة وآمنة وهذا ال ٌمنع إعادة مراجعتها - 

.واالطالع علٌها وإصالح ما ٌتوجب إصالحه  

سٌقع النظر فً وضعٌة غالء األسعار بمدٌنة سٌدي بوزٌد من خالل عقد جلسات عمل مع - 

 مصالح المراقبة االقتصادٌة واألطراف المتدخلة األخرى لمزٌد تكثٌف المراقبة واستمرارٌتا

تركٌز المجلس األعلى للجماعات المحلٌة بسٌدي بوزٌــــد هو مطلب ٌتبناه المجلس البلدي - 

وهو وكل متساكنً بلدٌة سٌدي بوزٌد متمسكون به حتى تكون سٌدي بوزٌــــــــــد عاصمة 

 للجماعات المحلٌة

المصب العشوائً للفضالت أصبحت وضعٌته كارثٌة والبلدٌة لم تبقى مكتوفـــــــة األٌدي - 

وهً اآلن بصدد التدخل العاجل بالمصب لتالفً خاصــــة الرمً العشوائً للفضالت الذي 

ٌنجر عنه غلق لمنافذ دخول المصب كما وقع التدخل لتنظٌف  وجهر بعض األودٌة بإعانة 

كما أفاد السٌد رئٌس البلدٌة بان هناك مصب مـــراقب بصدد .مشكورة من بعض الخواص

 االنجاز وهو ما حتم علٌنا أٌجاد بدائل وحلول وقتٌة  

وقع عقد أربعة جلسات عمل على األقل ووقع التطرق لكل النقـــــاط : حً النور الغربً - 

الخالفٌة بٌن ممثل وكالة التهذٌب والتجدٌد العمرانً و المقــاول وهذا األخٌــــر أالن بصدد 

. إكمال انجاز المشروع بصب الخرسانة اإلسفلتٌة  

سٌتم النظر فً مقترح مضاعفة المنحة المخصصة لجمعٌة النادي االولمبً من طـــرف - 

.اللجنة البلدٌة المختصة وذلك فً حدود اإلمكانٌات واالعتمادات المالٌة المتوفرة  



من حق المناطق البلدٌة الملحقة المطالبة بالتنمٌة والبنٌة التحتٌة وهذا كله سٌقع النظر فٌه - 

خالل برامج االستثمار البلدٌة  المقبلة فً إبانــــــه وحسب االعتمادات المالٌة المتوفــــــرة 

.بالمٌزانٌة البلدٌة  

سٌتم النظر فً وضعٌة المنطقة الصناعٌة مع األطراف المتدخلة إلٌجاد الحلول الالزمة - 

 لكل اإلشكالٌات المطروحة

  : 2018لسنة الثالثة  لمناقشة جدول أعمال الدورة العادٌة  الحضور انتقلاثر ذلك

 ــــةــــــــــــــــــل معايـــــــــــــــــــــــــــــــمسعئ :1
2019ة لسنة ــــــــــة البلديـــــــروع المٌزانًـــــــــــــــــمش*  

 

تبعا للتغٌٌرات الحاصلة على مستوى المٌزانٌة لبلدٌة سٌدي بوزٌد ضمن مشروع المٌزانٌة 

مخصصة أساسا لتموٌــــل  (أد 500) وذلك بزٌادة تقدر بخمسمائة ألف دٌنار2019لسنة 

وبعد عرضه على أنظار لجنة الشــؤون المالٌــة ,بعض المشارٌع البلدٌة وأجور الموظفٌن 

17/08/2018 وخالل جلسة ثانٌة انعقدت ٌوم الجمعة ’واالقتصادٌة ومتابعة التصرف   

مشروع المٌزانٌة البلدٌـــــــــة رئٌس البلدٌة على أنظار المجلس  عرض السٌد

:لدراسته وإبداء الرأي فٌه (حسب الجداول المصاحبة  ) 2019لسنة   

  

 

 



2019مشروع مٌزانٌة   

 الـمــــــوارد

مجموع 

(د)المقابٌض  

 بٌان الموارد

 

 
 
 

1.600.000 

 موارد العنوان األول

المداخٌل الجبائٌة االعتٌادٌة: الجزء األول   

المعالٌم على العقارات واألنشطة  :       الصنف األول   

مداخٌل أشغال الملك العمومً البلدي والتزام المرافق  :  الصنف الثانً

 العمومٌة فٌه

مداخٌل الموجبات والرخص االدارٌة ومعالٌم مقابل   :  الصنف الثالث

 إسداء خدمات

     الجبائٌة اإلعتٌادٌة االخرى:       الصنف الرابع 

4.200.000 

 

500.000 

 

20.000 

  جملة الجزء األول 6.320.000

 

460.000 

المداخٌل غٌر الجبائٌة االعتٌادٌة: الجزء الثانً    

مداخٌل الملك البلدي االعتٌادٌة:      الصنف الخامس   

المداخٌل المالٌة االعتٌادٌة   :      الصنف السادس   
 

1.320.000 

1.780.000 
 

 جملة الجزء الثانً
 

8.100.000 

 

 

 جملة موارد العنوان األول

 

 

 



 
 
 

:موارد العنوان الثانً   
الموارد الذاتٌة والمخصصة للتنمٌة: الجزء الثالث          

......................منح التجهٌز: الصنف السابع   
 

........مدخرات وموارد مختلفة: الصنف الثامن   
 6.500.000 

  جملة الجزء الثالث 6.500.000

 

 
موارد االقتراض               : الجزء الربع    

.............موارد االقتراض الداخلً: الصنف التاسع   
..........موارد االقتراض الخارجً: الصنف العاشر   

موارد االقتراض الخارجً الموظفة: الصنف الحادي عشر    

 

  جملة الجزء الرابع 

 
الموارد المتأتٌة من االعتمادات المحالة: الجزء الخامس   

الموارد المتأتٌة من االعتمادات المحالة: الصنف الثانً عشر   

  جملة الجزء الخامس 

 جملة موارد العنوان الثانً 6.500.000

 مجموع موارد مٌزانٌة البلدٌة 14.600.000

 النفقات 

(د)المبلغ   بٌان النفقات 

 
 
 

3.500.000 

 نفقات العنوان األول

نفقات التصرف: الجزء األول   

..............................التأجٌر العمومً: القسم األول   

...............................وسائل المصالح: القسم الثانً   

...............................التدخل العمومً: القسم الثالث   

.....نفقات التصرف الطارئة وغٌر الموزعة: القسم الرابع   

1.700.000 

630.000 

 

  جملة الجزء األول 5.830.000



 
 

270.000 

فوائد الدٌن : الجزء الثانً     

...........................فوائد الدٌن: القسم الخامس   

  جملة الجزء الثانً 270.000

  جملة نفقات العنوان األول 6.100.000

 

 
8.200.000 

  :نفقات العنوان الثانً 

نفقات التنمٌة: الجزء الثالث   

......................االستثمارات المباشرة: القسم السادس   
 

...................التموٌل العمومً: القسم السابع   

 

........نفقات التنمٌة الطارئة والغٌر موزعة: القسم الثامن   

 

نفقات التنمٌة المرتبطة بموارد خارجٌة موظفة: القسم التاسع   

 

 

 

 

 

 

  جملة الجزء الثالث 8.200.000

 
300.000 

تسدٌد أصل الدٌن: الجزء الرابع   

................              تسدٌد أصل الدٌن: القسم العاشر   

  جملة الجزء الرابع 300.000

النفقات المسددة من االعتمادات المحالة: الجزء الخامس    

  جملة الجزء الخامس 

 جملة نفقات العنوان الثانً 8.500.000

 مجموع نفقات مٌزانٌة البلدٌة 14.600.000



ـروع ــــــــ على مشباألغلبٌة المطلقةن ـوقد وافق األعضاء الحاضري 
- عبد القادر ناجً: الموافقون السـادة : كالتالً 2019المٌزانٌة البلدٌة لسنة 

 عواطف –لٌلة نصٌري - ضحى همامً- عماد بالقاضً– مها دبش –منصور عبدولً - حبٌب ظاهري

 –أسماء غربً - - - حٌاة العٌفً:  المعترضون السادة.-زٌنـب صالحً-امال غربً -برقوقً

علما وان السٌد فوزي الرقٌق غادر الجلسة . علً عافً-عزري   صابرة-احمد عافً  -بشٌر ألجاللً 
.قبل عملٌة التصوٌت  

ــــةـــــــــــــــــــل مختلفــــــــــــــــــمسعئـ - 2       
 :اتـــــٌس البلدٌة فً بعــــض الصالحًـالتفوٌض لرئ  **

 2018مــاي 9 المؤرخ فً 29 من القانون األساســــــــً عدد 263طبقا للفصل 

    ,                                          المتعلق بمجلة الجماعات المحلٌة 

المجلس  مقترح التفوٌض لرئٌس رئٌس البلدٌة على أنظار المجلس عرض السٌد

: فً الصالحٌات التالٌةالبلدي   

ا ــــضبط وتغٌٌر استعمال األمالك البلدٌة التً هً فً تصرف المصالح البلدٌـة طبق*   

.لقرارات المجلس  

التفاوض قصد االقتراض والقٌام باإلجراءات القانونٌة والترتٌبٌة الالزمـــــة للغرض  *  

.فً حدود ما ٌضبطه المجلس البلدي  

.قبول التبرعات والهبات غٌر المثقلة بنفقات او بشروط  *   

ممارسة الحقوق التً ٌمنحها القانون للبلدٌة فً مختلف المجاالت بما فً ذلك حق  *  

. الشفعة  

.على أن ٌتم عرضها على مصادقة المكتب البلدي, إبرام مشارٌع الصلح  *   

 من القانون 42التفاوض مع أطراف أجنبٌة لعقد عالقات شراكة وتعاون طبقا للفصل *  

.أعالهالمبٌن   

وقد وافق األعضـــــاء الحاضرٌن باإلجمــــــــــــــــــاع  *   

 



  السوق األسبوعٌة لالنتصابلـــــــزمة نالتخفٌض فً ثم* *

تبعا للتشكٌات الواردة على البلدٌة من طرف مستلزم السوق االسبوعٌة لالنتصاب 

والذي ٌطلب من البلدٌة التخفٌض فــــــً ثمن  لزمــــة " عمر بن الطاهر عافً" 

 وبناء على الملف الفنــــــــً المعد مـن 2018السوق االسبوعٌة لالنتصاب لسنة 

وبعد عرض الموضوع على أنظار لجنة الشؤون , طرف المصلحة الفنٌة بالبلدٌة 

,المالٌة واالقتصادٌة ومتابعة التصرف   

 مقترح للتخفٌض فً ثمن لزمة رئٌس البلدٌة على أنظار المجلس عرض السٌد

2018السوق األسبوعٌة لالنتصـاب لسنة   

 الحاضرٌن باإلجمــــاع تأجٌل النظر فً ءوقد قرر األعضا*
الموضوع إلى حٌن استكمال خالص الدٌون المتخلدة بذمــة 

.المستلزم لفائدة البلدٌة  

ة بالطرٌق العام  ـــــة معلوم خدمة رفع السٌارات الرابضــــــــــمراجع **

 ."الشنقال"والمخالفة لعالمات الوقوف 

فً إطار تنظٌم حركة المرور داخل المنطقة البلدٌــة خاصة بعد تنامً الفوضــى 

المرورٌة بها وفً إطار تنمٌة الموارد البلدٌة وتبعا للمذكرة المقدمــــة من طرف 

                , والتراخٌص االقتصادٌة فً الغرضاألسواقالسٌدة رئٌسة مصلحة 

  مقترح للترفٌع فً معلوم  المبلغرئٌس البلدٌة على أنظار المجلس  عرض السٌد

وف ــــعند رفع السٌارات المخالفــة لشروط الوق" الشنقـــــــال" الموظف على

. د30 د الى 15والتوقف من    

وقد وافق األعضاء الحاضرٌن باإلجماع على تحدٌد المبلغ *

.د20عند رفع السٌارات المخالفة ب"الشنقال"الموظف على   



فً ختام الجلسة أعطى السٌد رئٌس البلدٌة الكلمة للسادة أعضـــاء المجلس البلدي 

إلبداء مالحظاتهم وتقدٌــم بعض المقترحات التً تهم العمل البلدي وتســــاهم فً 

:النهوض به من ذلك  

 منصف خلٌفً وحٌــاة –حبٌب الظاهري :  تكلٌف لجنة متكونـــة من السادة -

العٌفً لمعاٌنة بعض األمـاكن التً سٌقع تركٌز مقبرة جدٌدة بها وهً مطالبــة 

أٌام (10)ببداٌة عملها خالل مدة ال تتجاوز العشرة   

 تكلٌف لجنة اإلعالم والتواصل والتقٌٌم بمتابعة مقترح المجلس البلدي بإحداث -

الفتة اشهــــــارٌة للقٌام بالعملٌات التحسٌسٌة للمتساكنٌن لكل ما ٌهم العمل البلدي 

.وخاصة عملٌات االستخالص وغٌرها  

 ال بد من إٌجاد حلول جذرٌة لالستغالل العشوائً لمواقف السٌارات بالمنطقة -

 البلدٌة 

 كما أعطى الكلمة للسٌد محمد البوزٌدي المكلف بقسم االمالك والشــــــــــؤون *

العقارٌة  الذي أعطى للسادة أعضاء المجلس البلدي لمحة ضافٌة عن مجمـــوع 

.األمالك البلدٌة  

.ورفعت الجلسة حوالً الساعــــــــــــة الواحدة بعد الظــــهر  

 

 رئٌس البلدٌة   

      عبد القادر ناجـً 

 


