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U ة  االجتماع االستثنائي للنيابة الخصوصيجلسة محضر

U 2017ديسمبر  15الجمعة  
 
 

ديسمبر  15يوم الجمعة بتاريخ  استثنائيا اجتماعاعقدت النيابة الخصوصية 
برئاسة السيد عبد الرزاق بسيدي عامر بقصر البلدية مساء  الثالثةعلى الساعة  2017

خذير معتمد الساحلين و رئيس النيابة الخصوصية و 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 عضو النيابة الخصوصية و رئيس : سامي منصور  -

   تصاديةاالقو الشؤون 
مساعد أول و رئيس لجنة الشباب و الرياضة و الثقافة : ألفة الزعرة  -
عضو و رئيس لجنة الشؤون االجتماعية : نهلة الصيادي  -

النظافة و العناية و تغيب عن الجلسة بعذر السيد فتحي العريف عضو و رئيس لجنة  
بالبيئة 

. ب العام للبلدية و تولى كتابة محضر الجلسة السيد صابر بوعزيز الكات
و في البداية رحب السيد عبد الرزاق خذير رئيس النيابة الخصوصية 

دات والمجه مثمنابالحاضرين شاكرا إياهم على تلبية الدعوة و الحضور في الموعد 
  االجتماعاتفعاليات التي بذلها إطارات و أعوان البلدية لضمان نجاح و حسن تنظيم 

التي انتظمت في إطار إعداد البرنامج االستثماري  و الجلسات العامة التشاركية
بحضور جمع كبير من الموطنين و مكونات المجتمع المدني و  2018التشاركي لسنة 

:  بيّن السيد عبد الرزاق خذير أن هذا االجتماع ينعقد للنظر في جدول األعمال التالي 
  2018لسنة  لالستثمارالمصادقة على البرنامج السنوي  -1
قة على اإلتفاقية الضابطة لشروط إسناد المساعدة غير الموظفة لفائدة المصاد -2

 البلدية 
  2018المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة  -3

U1 * لسنة لالستثمارالمصادقة على البرنامج السنويU 2018  
أحال السيد عبد الرزاق خذير رئيس النيابة الخصوصية الكلمة إلى السيد صابر 

ز الكاتب العام للبلدية الذي أوضح أنه في إطار تنفيذ برنامج التنمية الحضرية بوعزي
و تبعا لمنشور السيد وزير الشؤون المحلية  2016/2019و الحوكمة المحلية للفترة 

و مراسلة السيد المدير العام لصندوق  2017جوان  9بتاريخ  2726و البيئة عدد 
حول  2017أكتوبر  2بتاريخ  4418د القروض و مساعدة الجماعات المحلية عد

السنوي التشاركي لسنة  االستثمارمواصلة العمل بالمنهجية التشاركية إلعداد برنامج 
سبتمبر  30المؤرخ في  2014لسنة  3505و عمال بمقتضيات األمر عدد  2018
حول ضبط شروط و إسناد القروض و منح المساعدات بواسطة مقاربة جديدة  2014

البلدية و في إطار تعزيز دور  ثماريةاالستويل و متابعة إنجاز البرامج في ضبط و تم
البلدية كمحرك أساسي للتنمية المحلية وفق مبادئ الشفافية و الحوكمة الرشيدة مع 



ضمان مشاركة أوسع للمواطن و لمختلف مكونات المجتمع المدني في إطار تجسيم 
ت عامة تشاركية بحضور عديد مبدأ التدبير الحر قامت البلدية بعقد اجتماعا

المواطنين و مكونات المجتمع المدني إلعداد البرنامج االستثماري البلدي لسنة 
مع اعتماد عدة وسائل للدعاية و اإلعالم و التحسيس كتعليق الالفتات و  2018

اإلعالنات و الشعارات ذات العالقة و التنزيل بصفحة مواقع التواصل االجتماعي 
د أسفرت هذه االجتماعات و جلسات المناطق التي واكبها عدد من وموقع واب و ق

فق والمواطنين و مكونات المجتمع المدني عن إعداد تصورات و مقترحات مشاريع 
منهج تشاركي  

و فيما يلي تواريخ انعقاد االجتماعات و جلسات المناطق  
ــــــــــــــــــــــــات المالحظالتـــــــــــاريخ المرحلـــــــــــــــــــــــة ر /ع

تركيز خلية إعداد البرنامج السنوي  01
  2018االستثماري التشاركي لسنة 

تضم في عضويتها   27/10/2017
الكاتب العام للبلدية   -
المكلف بالمصلحة الفنية   -
المكلف بالمصلحة المالية   -
ميسرة   -
مرافق فني   -
رئيس لجنة األشغال   -

تحضيري للجلسة العامة  اجتماععقد  02
التشاركية األولى إلعداد البرنامج 

  2018االستثماري التشاركي لسنة 

بحضور عدد من رؤساء الجمعيات  28/10/2017
و المنظمات و ممثلي األحزاب 

بالمنطقة البلدية  
عقد إجتماع تحسيسي بخصوص إعداد  03

برنامج االستثمار البلدي التشاركي لسنة 
2018  

بحضور موظفي و أعوان البلدية   31/10/2017

على صفحة موقع التواصل  - 15/11/2017نشر نتائج التشخيص المالي و الفني   04
اإلجتماعي الخاصة بالبلدية  

على موقع الواب   -
تعليفه بسبورة اإلعالنات   -

انطالق حملة الدعاية و اإلشهار للجلسة  05
التشاركية األولى  

جميع وسائل الدعاية  إستعمال - 17/11/2017
للجلسة كتعليق الفتات و اإلعالنات 

و التنزيل بصفحة التواصل 
اإلجتماعي و كتابة الشعارات  

عقد اجتماع خلية المقاربة التشاركية لإلطالع  06
على نتائج التشخيص الفني و المالي  

21/11/2017  -

عقد الجلسة العامة التشاركية األولى بحضور  07
كونات المجتمع المدني  المواطنين وم

25/11/2017  -

 05/12/2017عقد جلسات المناطق  08
07/12/2017 

  5المنطقة عدد 
  01المنطقة عدد 

عقد الجلسة العامة التشاركية الثانية بحضور  09
الموطنين و مكونات المجتمع المدني 

بقصر البلدية بسيدي عامر   9/12/2017

بقصر البلدية بسيدي عامر   15/12/2017عقد جلسة النيابة الخصوصية   10
 



ضمن برنامج على إنجازها  االتفاقأما بخصوص نوعية المشاريع التي تم 
:  فهي تتوزع على النحو التالي  2018التشاركي لسنة  االستثمار

:  د و هي تضم  265000بإعتمادات جملية قدرها : مشاريع مهيكلة للمدينة + 
المبرمج لسنة عشيب الملعب البلدي بسيدي عامر مساهمة البلدية في مشروع ت -

)  د  650000الكلفة الجملية للمشروع (  230000بمبلغ قدره  2018
جملي قدره  باعتمادسيدي مفرج بمسجد عيسى  و تهيئة ساحتي باب القصر -

د   35000
ع القرب لتحسين ظروف عيش المواطنين بإعتمادات جملية قدرها ـــــمشاري -

: ي تضم د و ه 35000
تعبيد شارع المنجي سليم بمسجد عيسى و زنقة دار رزام المتفرعة عنه  استكمال -

)  5و المنطقة عدد ( د  25000تمادات قدرها اعب
)  01المنطقة عدد ( د 10000تعبيد شارع الجالء بسيدي عامر بإعتمادات قدرها  -

حالة إسبق أن تمت هذا و ذكر السيد عبد الرزاق خذير رئيس النيابة الخصوصية أنه 
المساعدة غير الموظفة لفائدة البلدية من طرف صندوق القروض و إسناد  اتفاقية

 226000مساعدة الجماعات المحلية حيث تم مضاعفة مبلغ المنحة ليصبح في حدود 
)  نقطة 82( بفضل النقاط اإليجابية التي تحصلت عليها البلدية 2018د بعنوان سنة 

. م األداء فيما يتعلق بملف تقيي
 25هذا و قد سبق أن تم إعالم المواطنين منذ الجلسة العامة التشاركية األولى بتاريخ 

د بما في 300000أن مبلغ اإلعتمادات المخصص سيكون في حدود  2017نوفمبر 
:  ذلك المساعدة غير الموظفة موزعة على النحو التالي 

د بعنوان مساعدة غير موظفة   226000 -
د بعنوان تمويل ذاتي   74000 -

و بعد اإلطالع على محاضر الجلسات العامة التشاركية األولى و الثانية و جلسات 
المناطق بحضور عدد من المواطنين و مكونات المجتمع المدني و على إثباتات 

المنهج التشاركي و بعد اإلطالع على قائمة المشاريع المقترحة ضمن برنامج  اعتماد
صادق الحاضرون باإلجماع على وثيقة البرنامج  2018التشاركي لسنة  راالستثما
د و هي موزعة  300000بإعتمادات جملية قدرها  2018لسنة  لالستثمارالسنوي 

:  على النحو التالي 
الكلفـــــــــــــــــة المنطقـــــــــــــــــة نوعية المشروع المشــــــــــــــــــروع ر /ع
البلدية في مساهمة  01

مشروع تعشيب الملعب 
البلدي بسيدي عامر 

 2018مبرمج لسنة 

د  230000المنطقة البلدية  مشروع مهيكل للمدينة  

تهيئة ساحتي باب  02
القصر و سيدي مفرج 

بمسجد عيسى 

د   35000  5منطقة عدد مشروع مهيكل للمدينة  

شارع تعبيد  استكمال 03
المنجي سليم و زنقة 

فرعة عنه دار رزام مت

د   25000  5منطقة عدد مشاريع قرب  

تعبيد شارع الجالء  04
بسيدي عامر 

د   10000  1منطقة عدد مشاريع قرب  
 



هذا و أوضح السيد رئيس النيابة الخصوصية أن لجنة تم تكوينها في الغرض 
:  و ضبطت أولويات المشاريع بمسجد عيسى على النحو التالي 

ر و سيدي مفرج  تهيئة ساحتى باب القص -
) . زنقة دار رزام ( تهيئة شارع المنجي سليم و النهج المتفرع عنه  -
2U * المصادقة على االتفاقية الضابطة لشروط إسناد المساعدات غير الموظفة لفائدة

البلدية  
أحال السيد عبد الرزاق خذير الكلمة إلى السيد صابر بو عزيز الكاتب العام 

الموظفة و المساعدات منح المساعدات غير  اتفاقيةة نص للبلدية الذي قام بتالو
بين الطرفين أي  المتبادلةالتعهدات  االتفاقيةحيث تضبط هذه  2018الموظفة لسنة 

البلدية و صندوق القروض في تطبيق إجراءات الحصول على المساعدات طبقا 
 و المتعلق بضبط 2014سبتمبر  30المؤرخ في  2014لسنة  3505لألمر عدد 

و مساعدة  شروط إسناد القروض و المساعدات من طرف صندوق القروض
. الجماعات المحلية 

صادق  االستفساراتو بعد تقديم التوضيحات الالزمة و اإلجابة على عديد 
الضابطة لشروط إسناد المساعدات غير الموظفة  االتفاقيةالحاضرون على محتوى 

وة إلى إتمام اإلجراءات اإلدارية لفائدة بلدية سيدي عامر مسجد عيسى مع الدع
. المستوجبة في الغرض 

3U * 2018المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة  
أحال السيد رئيس النيابة الخصوصية الكلمة إلى السيد صابر بو عزيز الكاتب 
ا العام للبلدية الذي أوضح أن برنامج دعم القدرات يضم كمية من األنشطة التي تتطلبه

الفنية  المساندةالقادم في مجالي التكوين و  االستثماريالبلدية خالل فترة المخطط 
 استجابتهاو ضمان  االستثماريقصد مساعدتها على حسن إعداد و تنفيذ برنامجها 

 االنتفاعللشروط الدنيا المستوجبة و لتقييم أدائها في مرحلة الحقة بما يخول لها 
كل من صندوق  ىتولييا لتنفيذ مشاريعها و سمرصودة لها سنولبالمساعدات ا

القروض و مساعدة الجماعات المحلية و مركز التكوين و دعم الالمركزية كل في 
. تأمين التكوين و اإلحاطة الفنية لفائدة البلدية مجانا  اختصاصهحدود مجال 

 2015أكتوبر  5بتاريخ  205581و في هذا اإلطار صدرت المذكرة التوجيهية عدد 
ها حول إعداد البرنامج السنوي لدعم قدرات البلديات لشرح لالنصوص الالحقة و 

محاوره مع ضبط رزنامة إعداد و تنفيذ محتوى هذا البرنامج و مجاالته و مختلف 
السنة هذا و قامت البلدية بإعداد برنامجها السنوي لدعم القدرات  امتدادالبرنامج على 

ين التي سيؤمنها مركز التكوين و دعم يتضمن قائمة طلبات التكو 2018لسنة 
:  الالمركزية تعرض على أنظار النيابة الخصوصية للمصادقة على النحو التالي 

عــــــــــدد المشاركيــــــــــــن المـــــــــــوضــــــــــــــــــــــوع ر /ع
 01ين موقع الواب  يإعداد و تح 01
 02التخطيط و التهيئة العمرانية   02
 02  االجتماعيةالتقاعد و الحيطة  03
 03الحلة المدنية   04
 02الحجز و اإليداع   05
 02الضبط اإلداري   06
 01النزاعات اإلدارية في الوظيفة العمومية   07
 02قانون الوظيفة العمومية   08



 02منظومة أدب   09
 02منظومة إنصاف   10
 02منظومة متابعة المشاريع   11
 02التحليل المالي   12
 02تطهير الديون   13
 02حوكمة و نجاعة الشراء العمومي   14
 02آليات التصرف في الشكاوي   15
 03تقييم أداء الجماعات المحلية   16

هذا و صادق الحاضرون على طلبات التكوين ضمن البرنامج السنوي لدعم 
على النحو السالف ذكره   2018القدرات لسنة 

السنوي لدعم القدرات يد حاجيات البلدية بعنوان المساندة الفنية ضمن البرنامج تحد* 
. و المصادقة عليه  2018لسنة 

أوضح السيد صابر بو عزيز الكاتب العام للبلدية أن المعروض على أنظار 
الحاضرين قائمة حاجيات البلدية بعنوان المساندة الفنية التي سيؤمنها صندوق 

و التي تم ضبطها مع األخذ بعين االعتبار لنتائج تقييم األداء و  2018القروض لسنة 
 .فيما يلي قائمة األنشطة المعنية بالمساندة الفنية 

الرمز المسانـــــــدة الفنيـــــة 
حسب 
الدليل 

المشروع أو النشاط المعني 
بالمساندة الفنية 

عدد المنتفعين  المجــــــــــال 
و صفتـــــــــهم 

أو المصلحة 
الوحدة المنتفعة 

المساندة في مجال 
التصرف في الموارد 

المالية 

D1  تحليل الوضعية المالية للبلدية
و بلورة خطة عمل و جملة 

من التوصيات لتحسين 
الوضعية 

منتفع  2عدد التصرف 
الكاتب لبعام و 
المكلف بالمالية 

الكتابة العامة  
المصلحة المالية  

D4 وضع برنامج لإلستخالص و 
تنمية موارد البلدية و متابعة 

تنفيذه 

منتفع   2عدد الديمومة 
الكاتب العام  

المكلف بالمالية 

الكتابة العامة  
المصلحة المالية  

المساندة في مجال 
البرمجة و القيادة  

F5  إعداد الدراسة األولية لمشروع
مدرج ضمن برنامج تهذيب 

األحياء الشعبية للحدّ من 
التفاوت الجهوي 

 
تصرف  ال

 
 

منتفع  1عدد
المكلف 

بالمصالحة الفنية  

 
المصلحة الفنية  

 
هذا و صادق أعضاء النيابة الخصوصية على البرنامج السنوي لدعم القدرات 

. على النحو السالف ذكره 
و في خاتمة الجلسة جدد السيد رئيس النيابة الخصوصية شكره و تقديره 

. للحاضرين 
. اء ــــــــــــــمس  الخامسةة ـــــــــة على الساعـــــــــمت الجلســــــو خت

  سيدي عامر في                                                                           
رئيس النيابة الخصوصية                                                                 

المعتمـــــــــــــــــد                                                                
عبد الرزاق خذير                                                              

 


	بلدية سيدي عامر مسجد عيسى 

