
الجمهوريــــــــة التونسيـــــــــــة                                                                      
وزارة الشؤون المحلية و البيئة   

 واليــــة المنستــــــــــــــــــــــــير  
0B بلدية سيدي عامر مسجد عيسى 

 
U  المحضر الجملي لمداوالت النيابة الخصوصية

U2017رة العادية الثالثة لسنة للدو  
U 2017جويلية  28الجمعة  

 
 

يوم  2017دورة العادية الثالثة لسنة لل اجتماعهاعقدت النيابة الخصوصية 
بسيدي مساء بقصر البلدية  الخامسةعلى الساعة   2017جويلية  28الجمعة بتاريخ 

ابة الخصوصية و برئاسة السيد عبد الرزاق خذير معتمد الساحلين و رئيس النيعامر 
:  بحضور أعضاء النيابة الخصوصية السادة 

و التهيئة العمرانية و رئيس لجنة األشغال  وعض: حمادي عبد النبي  -
كاهية الرئيس و رئيس الدائرة البلدية بمسجد عيسى و رئيس لجنة : سمير سالمة  -

التعاون و العالقات الخارجية  
لجنة الشؤون اإلدارية و المالية و رئيس  عضو النيابة الخصوصية: سامي منصور  -

  االقتصاديةو الشؤون 
 عضو النيابة الخصوصية و رئيس لجنة الشؤون االجتماعية: نهلة الصيادي  -

:  و تغيب عن الجلسة بعذر السادة 
مساعد أول و رئيس لجنة الشباب و الرياضة  : ألفة الزعرة  -
ئيس لجنة النظافة و العناية بالبيئة  عضو النيابة الخصوصية و ر: فتحي العريف  -

 و مكونات المجتمع المدني كما حضر الجلسة جمع من المواطنين 
. و تولى كتابة محضر الجلسة السيد صابر بوعزيز الكاتب العام للبلدية  

و في البداية رحب السيد عبد الرزاق خذير رئيس النيابة الخصوصية 
هذا مبينا أن عوة و الحضور في الموعد بالحاضرين شاكرا إياهم على تلبية الد

  2017جوان  30التمهيدي بتاريخ  االجتماع التئاممن شهر  بعد حواليينعقد  االجتماع
هذا و عرض عليهم جدول إلى مقترحاتهم  االستماعللنظر في مشاغل المواطنين و 

:  األعمال على النحو التالي 
تخالصات  تنمية الموارد البلدية و متابعة سير اإلس  -1
متابعة سير المشاريع البلدية داخل و خارج المخطط    -2
  2018النظر في مشروع ميزانية البلدية لسنة   -3
مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمنطقة سيدي عامر     -4
التفويت في المحجوزات و المنقوالت التي زال االنتفاع بها     -5
ع المبني و غير المبني  مراجعة الثمن المرجعي للمتر المرب -6
مسائـــــل مختلفـــــــــــــة    -7

U1*  و متابعة سير اإلستخالصات  تنمية الموارد البلدية
أحال السيد رئيس النيابة الخصوصية الكلمة إلى السيد صابر بو عزيز الكاتب  

 21ة إلى غايبلغت العام للبلدية الذي أوضح أن جملة الموارد المحققة بالعنوان األول 
د تقديرات العنوان األول  810000.000د من جملة  407621.376 2017جويلية 

:  و تتوزع أهم الموارد على النحو التالي  % 51أي بنسبة إستخالص في حدود 
بعنوان المعلوم على العقارات المبنية  : د  17094.932 -
لبناء  د بعنوان معلوم إشغال الطريق العام بمناسبة حضائر ا 7015.700 -



بعنوان المعلوم على المؤسسات  : د  106689.756 -
بعنوان معلوم رخص البناء  : د  6296.000  -
ى سعر التيار الكهربائي  د بعنوان المعلوم اإلضافي عل 39044.000 -
بعنوان المناب المتأتي من المال المشترك   :د  167926.000 -

المعدة لنشاط تجاري  بعنوان مداخيل كراء العقارات  :د  11456.358
بعنوان مداخيل كراء العقارات المعدة لنشاط مهني   :د  6478.906 -
بعنوان مساهمة المالكين األجوار  :د  11572.400 -

U2 *   متابعة سير المشاريع البلدية داخل و خارج المخطط
أحال السيد عبد الرزاق خذير رئيس النيابة الخصوصية الكلمة إلى السيد  

عزيز الكاتب العام للبلدية الذي إستعرض جملة المشاريع البلدية داخل و صابر بو 
:  خارج المخطط على النحو التالي 

U +2016/2017بعنوان سنتى  زةـــــــــــــاريع المنجــــــــالمش  
 

ل  ــــــــــمصدر التموية  ـــــــــــالكلفسنة اإلنجاز  روع ــــــــــــــــــــــــالمشر /ع
01 U * مشاريع بنية أساسية 

تعبيد أنهج مختلفة بالمنطقة  -
 البلدية 

تعبيد شارع ابن خلدون بسيدي  -
 عامر 

تعبيد المسلك الفالحي  -
منزل الخير   –مسجد عيسى  

 - - -
البلدية و صندوق القروض   310000 2016/2017 
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المجلس الجهوي  
  

 
س الجهوي  المجل

02 U * النظافة و العناية بالبيئة 
تنظيف المسالك السياحية و  -

 وسط المدينة 
تطهير حي شارع البيئة بسيدي 

عامر  

   
صندوق حماية المناطق  38000 2017 

السياحية 
  

2017 
 

195000 
 

الديوان الوطني للتطهير 
03 U * اقتناء معدات النظافة 

  3م 7اقتناء شاحنة ضاغطة 
   

صندوق القروض   134000 2017 
04  *Uاقتناء أراضيU  2016 17160   البلديــــــــــــــــــــــة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U + 2017/2018المشاريع المتواصلة و المبرمجة لسنتي  
 

سنة روع ــــــــــــــــــالمش 01
از ــــــاإلنج

ل ــــــــــــمصادر التموية ــــــــــــــالكلف

01 U * مشاريع بنية أساسية 
تعبيد جزء من شارع عبد هللا  -

 فرحات بسيدي عامر 
تقوية و توسيع شبكة التنوير  -

 العمومي بمسجد عيسى 
صيانة و إصالح شارع البيئة  -

بسيدي عامر 
توسيع شبكة التنوير العمومي  -

بمسجد عيسى  

   -
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المجلس الجهـــــوي  

02 U *ل ــــــــــــــــالتجمي 
تجميل مدخل مدينة   -

 مسجد عيسى 
دراسة و إنجاز قسط أول في  -

نطاق مشروع متكامل مندمج 
ثقافي بيئي   –سياحي 

-   
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البلديـــــــــــــــــــــــــة  

صندوق حماية المناطق  189000 2017إقتناء آلة جارفة   - 
السياحية  

03 U * المشاريع الشبابية و الرياضية 
تسييج و تهيئة الملعب البلدي  -

 بسيدي عامر 
تهيئة ملعب الحي   -

بمسجد عيسى  

-   
2017/2018 وزارة الشباب  –البلدية  863000 
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U3 * 2018النظر في مشروع ميزانية البلدية لسنة  
ن أن المعروض على أنظار النيابة يأعلم السيد عبد الرزاق خذير الحاضر 

لذي تم إعداده بصفة مسبقة هذا ا 2018سنة الخصوصية النظر في مشروع ميزانية 
و أحال الكلمة إلى السيد صابر بو عزيز الكاتب العام للبلدية الذي قدم مشروع 

:  الميزانية موارد و نفقات على النحو التالي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



و بعد مناقشة مختلف فصول الميزانية و تقديم التوضيحات الالزمة بخصوص  
تفسارات تمت الموافقة باإلجماع على مشروع الميزانية على النحو بعض اإلس

. السالف ذكره 
U4 *  مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمنطقة سيدي عامر

قدم السيد رئيس النيابة الخصوصية للحاضرين التوضيحات الالزمة  
بخصوص آخر مراحل مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمدينة سيدي عامر حيث أنه 
على إثر إدخال التعديالت الالزمة على المثال من طرف مكتب الدراسات تم توجيه 

و تتمثل هذه المصالح  استشارةالمثال إلى عدد من المصالح اإلدارية في نطاق إجراء 
للشباب و الرياضة بالمنستير  في المندوبية الجهوية 

)  قات مصلحة الجسور و الطر( اإلدارة الجهوية للتجهيز بالمنستير  -
ديوان قنال و أنابيب مياه الشمال   -
اإلدارة الجهوية للبيئة   -

هذا و تم تقديم التعديالت المدخلة على المثال و عرضها على أنظار النيابة 
:  التعديالت جملة الخصوصية للمصادقة و فيما يلي 

بغة المنطقة الخضراء الكائنة بواد الغدير و التي تمسح حوالي التقليص في ص -
  2م  3000

تجسيم التقسيم المصادق عليه باسم عبد هللا دندن فيما يخص المنطقة الخضراء  -
إلدماجها بمنطقة السكن الفردي  

م بمثال التهيئة العمرانية بصدد المراجعة   10حذف الطريق المبرمجة ذات  -
مع النظر في تغيير المنطقة ) ورثة المنجي عتيق من االعتراضات موضوع العديد ( 

المحاذية لها من منطقة سكن فردي مزدوج إلى منطقة سكن فردي متالصق  
إلى منطقة المهن الصغرى و إعادة النظر )  VIB( تغيير صبغة المنطقة الصناعية  -

في تجسيم المنطقة الخضراء المحاذية لها  
قاري بخصوص حدود الملعب البلدي و الطرقات المحاذية له تجسيم التقسيم الع -

. على المثال 
إعادة النظر في تجسيم مسار قناة أنبوب مياه الشمال و تحديد حوزته على المثال   -
تجسيم خط المحور للطرقات المرقمة   -
  5708تجسيم التقسيم المصادق عليه باسم نصيرة العربي ملف عدد  -
  6941مصادق عليه باسم البشير الصحبي عكاشة ملف عدد تجسيم التقسيم ال -
إعادة برمجة الطرقات المدرجة بتقسيم النوري الغالي طبقا لمثال التهيئة القديم و  -

التقاسيم المصادق عليها بمنطقة واد الغدير  
تجسيم التقسيم المصادق عليه باسم الزهرة عياد   -
الغالي   تجسيم التقسيم المصادق عليه باسم أحمد -
طبقا لمثال ) شارع الحرية ( حذف المنطقة الخضراء الكائنة بطريق مسجد عيسى  -

التهيئة القديم و التقسيم  
تغيير ضبغة بعض المناطق الخضراء   -

و بعد مناقشة مختلف التعديالت و تقديم التوضيحات الالزمة تمت المصادقة 
. باإلجماع على التعديالت المذكورة 

U5 *المنقوالت التي زال اإلنتفاع بها  و ي المحجوزات التفويت ف
أوضح السيد رئيس النيابة الخصوصية أنه عمال بالتراتيب و اإلجراءات  

القانونية المعمول بها بخصوص التصرف في مستودعات الحجز و اإليداع و 
 1991ماي  14المؤرخين على التوالي في  33و عدد  20خصوصا المنشوران عدد 



فالمعروض على أنظار النيابة الخصوصية التفويت في بعض  2002ماي  30و 
به وفق الصيغ القانونية بعد إجراء جرد لهذه  االنتفاعالمنقوالت و األثاث الذي زال 

و  2017جويلية  26المنقوالت و إمضاء محضر جلسة لجنة طرح المنقوالت بتاريخ 
ة ليجوي 7حاجزة بتاريخ أما بخصوص المحجوزات فقد تمت مكاتبة الجهات األمنية ال

في التفويت تتم عملية سللحصول على موافقتها بخصوص عملية التفويت و  2017
باإلشهار و المزاد العلني وفق التراتيب القانونية المعمول بها و بعد هذه المحجوزات 

. الحصول على إذن قضائي 
الذي تولى تقديم هذا و أحال الكلمة إلى السيد صابر بو عزيز الكاتب العام للبلدية 

:  به على النحو التالي  االنتفاعجرد للمنقوالت و األثاث الذي زال 
الحالـــــــالكميــــــــــة بيـــــــــــان المعــــــــــدات ر /ع

ــة 
المالحظــــــــــــــــــات 

بدون بطاقة رمادية  رديئة  01صهريج تفريغ آبار الضياع   01
 رديئة كغ 1000ي حوال 6كمية حديد  02
 رديئة  01قة بجرار  حجرافة مل 03
بدون بطاقة رمادية  رديئة  02مجرورة   04
بدون بطاقة رمادية  رديئة  Fiat 01جرارفيات  05
بطاقة رمادية  رديئة  Zetor 01جرار زيتور  06
كمية كراسي حديدية و خشبية  07

صغيرة الحجم  
 متوسطة - 

 وسطة مت 01شبابيك حديدية   08
بالبطاقة الرمادية  رديئة  01 209580 02شاحنة إيفيكو  09

 
و بعد التداول في الموضوع و مناقشته من مختلف جوانبه وافق أعضاء 

بها على  االنتفاعالنيابة الخصوصية على عملية التفويت في المنقوالت التي زال 
. في الغرض النحو السالف ذكره و القيام باإلجراءات اإلدارية المستوجبة 

U6 *مراجعة الثمن المرجعي للمتر المربع المبني و غير المبني 
على أنظار النيابة الخصوصية  أوضح السيد عبد الرزاق خذير أن المعروض  

مراجعة الثمن المرجعي للمتر المربع المبني و غير المبني و ذلك بناء على األمر 
المتعلق بضبط الحد  2017مارس  28المؤرخ في  2017لسنة  397الحكومي عدد 

األدنى و الحد األقصى للثمن المرجعي للمتر المربع لكل صنف من أصناف العقارات 
لسنة  396الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنية و كذلك األمر الحكومي عدد 

المتعلق بضبط المعلوم بالمتر المربع بالنسبة  2017مارس  28المؤرخ في  2017
و ذلك على النحو التالي   لألراضي غير المبنية

U *ة  ــــــــــارات المبنيــــــــــالعق
صنف 
العقار  

الثمن المرجعي للمتر المساحة المغطاة  
المربع المبني بالدينار 

)  القديم ( 

الثمن المرجعي للمتر المربع 
)  الجديد ( المبني بالدينار 

الثمن المرجعي للمتر 
بالدينار  المبني  المربع 
  )رح المقت( 

صنف 
1 

 100مساحة ال تتعدى 
متر مربع 

 120  178إلى  100من   162إلى  100من 

صنف 
2 

 2م100مساحة تفوق 
  2م 200و ال تتعدى 

 183  238إلى  163من   216إلى  163من 



صنف 
3 

 2م200مساحة تفوق 
  2م 400و ال تتعدى 

 237  297إلى  217من   270إلى  217من 

صنف 
4 

 291  356إلى  271من   324إلى  271من   2م 400مساحة تفوق 

و بعد المناقشة و تبادل األراء تم اإلتفاق باإلجماع بين أعضاء النيابة الخصوصية 
على إعتماد الثمن المرجعي للمتر المربع المبني بالدينار المقترح على النحو السالف 

. ذكره 
U*ة  ــــــــــــــير مبنيـــــــــي الغــــــاألراض

)  القديم ( المعلوم بالمتر المربع المنطقــــــــــــــــــــــة  
بالدينار  

المعلوم بالمتر المربع  
بالدينار  ) الجديد ( 

منطقة ذات كثافة عمرانية 
مرتفعة 

0.318 0.385 

منطقة ذات كثافة عمرانية 
متوسطة 

0.095 0.115 

منطقة ذات كثافة عمرانية 
منخفضة 

0.032 0.040 

بين أعضاء النيابة الخصوصية  االتفاقد المناقشة و تبادل األراء تم و بع
دينار عن  0.040المعلوم المحدد بــ بخصوص األراضي غير المبنية على إعتماد 

. المتر المربع لكافة أنواع المناطق المذكورة أعاله 
U7 *ة  ـــــــــــل مختلفــــــــــمسائ

:   قادر حسين بمسجد عيسىالوضعية العقارية للمواطن عبد ال+ 
أوضح السيد عبد الرزاق خذير رئيس النيابة الخصوصية أن الوضعية 

العقارية للمواطن عبد القادر حسين القاطن بمسجد عيسى في طريقها للتسوية حيث 
د لفائدة وزارة أمالك الدولة و الشؤون  17160.000بتحويل مبلغ قدره  قامت البلدية 

في قطعة أرض دولية بجانب محطة الضخ بمسجد ت للبلدية العقارية مقابل التفوي
عيسى بعد تحديد القيمة من طرف مصالح الوزارة و ذلك قصد التعويض بها 

للمواطن عبد القادر حسين مقابل تخصيص أرضه لفتح طريق مبرمجة بمثال التهيئة 
صوصية العمرانية و هذا و قد تم مؤخرا إمضاء عقد البيع من طرف رئيس النيابة الخ

و سيتم توجيهه إلى مصالح وزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية إلتمام بقية 
. اإلجراءات 

على تكوين لجنة تضم في عضويتها السيد عبد  االتفاقو في هذا اإلطار تم 
الرزاق خذير رئيس النيابة الخصوصية و السيد وليد المهري عمدة مسجد عيسى و 

تمع المدني لمتابعة هذه الوضعية العقارية و العمل على السيد بلقاسم بالشيخ عن المج
. التسريع في اإلجراءات 

معتمد الساحلين و رئيس و في خاتمة الجلسة جدد السيد عبد الرزاق خذير 
النيابة الخصوصية شكره و تقديره للحاضرين و ختمت الجلسة على الساعة الثامنة 

. مساء 
  سيدي عامر في                                                                           

رئيس النيابة الخصوصية                                                                 
المعتمـــــــــــــــــد                                                                

عبد الرزاق خذير                                                              
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