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U  محضر جلسة النيابة الخصوصية للدورة
U2017ألولى لسنة العادية ا  

U2017ري ــــــــــــــفيف 24ة ـــالجمع  
 
 

يوم  2017ة العادية األولى لسنة رللدو اجتماعهاعقدت النيابة الخصوصية 
بسيدي عامر على الساعة الثالثة مساء بقصر البلدية  2017فيفري  24الجمعة بتاريخ 

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

و التهيئة العمرانية و رئيس لجنة األشغال  وعض: حمادي عبد النبي  -
مساعد و رئيس لجنة النظافة و العناية بالبيئة  : فتحي العريف  -
كاهية الرئيس و رئيس الدائرة البلدية بمسجد عيسى و رئيس لجنة : سمير سالمة  -

عاون و العالقات الخارجية  الت
: و تغيب عن الجلسة بعذر السادة 

  مساعد أول و رئيس لجنة الشباب و الرياضة : ألفة الزعرة  -
و األسرة  االجتماعيةة و رئيسة لجنة الشؤون عضو: نهلة الصيادي  -
و رئيس لجنة عضو و رئيس لجنة الشؤون اإلدارية و المالية : سامي منصور  -

تصادية  الشؤون االق
 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 

هذه أن  مبينابالحاضرين شاكرا إياهم على تلبية الدعوة و الحضور في الموعد 
 2017جانفي  27التمهيدي بتاريخ  االجتماع انعقادالجلسة تنعقد بعد شهر تقريبا من 

.  استفساراتهملمشاغل المواطنين و اإلجابة على  االستماعحيث تم 
:  و هذه الجلسة تنعقد للنظر في جدول األعمال التالي 

تنمية الموارد البلدية و متابعة سير اإلستخالصات  * 1
سير المشاريع البلدية داخل و خارج المخطط  ة متابع* 2
إقتناء معدات نظافة و طرقات لفائدة البلدية ضمن الصفقة المجمعة  * 3
  2016التنقيح النهائي لميزانية سنة * 4
   2017البلدية لسنة تنقيح ميزانية * 5
النظر في تحويل إعتمادات  * 6

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

 2016العام للبلدية الذي بيّن أن جملة الموارد المحققة بالعنوان األول لتصرف سنة 
د  810806.000د من جملة  802095.000 2016ديسمبر  31بلغت إلى غاية 

م الموارد هو تتوزع أ % 99في حدود  استخالصتقديرات العنوان األول أي بنسبة 
:  م تحقيقها على على النحو التالي التي ت

د بعنوان األداء على العقارات المبنية   30410.000 -



د بعنوان المعلوم على المؤسسات   154860.000 -
د بعنوان مداخيل األسواق   10200.000 -
حضائر البناء  د بعنوان معلوم إشغال الطريق العام بمناسبة 8832.000 -
د بعنوان معلوم رخص البناء   7609.400 -
د المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي   76094.000-
د بعنوان مداخيل كراء العقارات   35372.000 -
د بعنوان المناب من المال المشترك   335853.000 -
. د بعنوان موارد منقولة من فواضل العنوان األول  100806.000 -
هذا و أوضح السيد صابر بو عزيز الكاتب العام للبلدية أن المعلوم على  

العقارات المبنية و إن شهد تطورا و تحسنا ملحوظا بالمقارنة مع السنوات السابقة إال 
أنه في حاجة إلى مزيد تحسين الموارد المتعلقة به و في هذا اإلطار قامت البلدية 

المواطنين  سو تحسي 2017فيفري  6داية من بتنظيم شهر مفتوح لألداء البلدي ب
بضرورة المبادرة بخالص األداء البلدي من خالل تعليق الفتات تحسيسية و إذاعة 

المطالبين باألداء بالغ بعدد من اإلذاعات و توجيه مراسالت لعديد المواطنين 
ت خصوصا القاطنين باألنهج المشمولة بمشروع التعبيد مع الشروع في توجيه إعالما

. عن طريق مصالح القباضة المالية 
U2 *  متابعة سير المشاريع البلدية داخل و خارج المخطط

أحال السيد رئيس النيابة الخصوصية الكلمة إلى السيد صابر بوعزيز الكاتب  
ات الالزمة بخصوص المشاريع البلدية يحالعام للبلدية الذي قدم للحاضرين التوض

:  وزع إلى داخل و خارج المخطط و التي تت
  2016المشاريع المنجزة بعنوان سنة  -
المشاريع المتواصلة   -
  2017المشاريع المتوقع إنجازها بعنوان سنة  -

 : و هي مفصلة على النحو التالي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
U *ة الملعب البلدي ـــــروع تهيئـــــمش :

تم رصد إعتمادات أوضح السيد عبد الرزاق خذير رئيس النيابة الخصوصية أنه 
من طرف وزارة الشباب و الرياضة لمشروع تهيئة د  200000حجمها الجملي 

و تتمثل أشغال التهيئة خاصة في  2017الملعب البلدي بسيدي عامر بعنوان سنة 
تسييج الملعب و تهيئة حجرات المالبس و األرضية علما و أن البلدية قامت  استكمال

البلدي  االستثماريد ضمن المخطط  63000دره برصد إعتمادات في حدود مبلغ ق
مخصصة لتهيئة الملعب البلدي يتجه ضمها لإلعتمادات المحالة  2017بعنوان سنة 

للمجلس الجهوي من طرف وزارة الشباب و الرياضة بعنوان نفس المشروع بحيث 
د و بعد المناقشة و  263000.000المخصصة يصبح المبلغ الجملي لإلعتمادات 

و القيام آلراء وافق أعضاء النيابة الخصوصية على ضم اإلعتمادات تبادل ا
باإلجراءات المستوجبة إلحالة المبلغ المرصود من طرف البلدية لإلعتمادات المحالة 

. لفائدة المجلس الجهوي بما يمكن من إنجاز المشروع في نطاق صفقة موحدة 
U3 *لصفقة المجمعة  إقتناء معدات نظافة و طرقات لفائدة البلدية ضمن ا

أوضح السيد عبد الرزاق خذير أن المعروض على أنظار النيابة الخصوصية  
معدات نظافة من عدمه في إطار الصفقة المجمعة التي  اقتناءالتداول بخصوص 

معدات نظافة و طرقات لفائدة البلديات  القتناءسيتولى صندوق القروض تنفيذها 
و يتم تسليمها للبلديات المعنية خالل الثالثية  %100تمول في شكل قروض بنسبة 

.  2018األولى من سنة 
و بعد المناقشة و تبادل اآلراء و من منطلق الحرص على دعم أسطول النظافة 

 شاحنة قالبة حمولة ثالثة أطنان اقتناءبالبلدية قرر أعضاء النيابة الخصوصية 
يام باإلجراءات اإلدارية و القانونية و القفي برنامج رفع الفواضل المنزلية  االستغالله

.  % 100لطلب تمويل المشروع في شكل قرض من الصندوق بنسبة 
U4 * 2016التنقيح النهائي لميزانية سنة  

أحال السيد عبد الرزاق خذير رئيس النيابة الخصوصية الكلمة إلى السيد  
ظار النيابة صابر بوعزيز الكاتب العام للبلدية الذي أوضح أن المعروض على أن

اإلعتمادات الواصلة و ذلك بإضافة  2016الخصوصية تنقيح ميزانية البلدية لسنة 
:  إلى البلدية و غير المبوبة بالميزانية و الترفيع فيها بموجب ذلك من 

U * على مستوى العنوان األول :
د أي بزيادة  810806.088د إلى  710000.000من :  موارد العنوان األول  -

. د  100806.088 :قدرها 
د أي بزيادة  722806.088د إلى  622000.000من : نفقات العنوان األول  -

د   100806.088: قدرها 
U * على مستوى العنوان الثاني  :

: د أي بزيادة قدرها  368132.967دينار إلى  0من : العنوان الثاني  موارد -
د   368132.967

د أي بزيادة قدرها  456132.967د إلى  88000.000من : نفقات العنوان الثاني  -
د مفصلة حسب الجداول التي تم إعدادها في الغرض على النحو  368132.967

:  التالي 
 
 
 



و بعد المناقشة و تبادل اآلراء و تقديم التوضيحات الالزمة صادق أعضاء 
. على النحو السالف ذكره  2016النيابة الخصوصية على تنقيح ميزانية سنة 

U5 *2017قيح ميزانية البلدية لسنة تن  
أحال السيد رئيس النيابة الخصوصية الكلمة إلى السيد صابر بو عزيز الكاتب  

العام للبلدية الذي أوضح أن المعروض على أنظار النيابة الخصوصية تنقيح ميزانية 
د  115244.114الفواضل الغير مستعملة من العنوان األول حيث بلغت  2017سنة ل

:  ما يلي موزعة ك
د بعنوان المبالغ المقامة من الفواضل غير المستعملة من العنوان  82334.097 -

. األول للسنة األخيرة 
د بعنوان الفواضل الغير المستعملة من العنوان األول للسنة السابقة  32910.017 -

. و المؤمنة بالعمليات خارجة عن الميزانية )  2015( للسنة األخيرة 
د  254783.654 2016سنة الفواضل المسجلة بالعنوان الثاني لتصرف كما تبلغ  -

في حدود ) حسب التبويت القديم ( تشكل كلها المبالغ المقامة من المال االحتياطي 
د لذا وجب النظر في توزيع المال االحتياطي على  370027.768مبلغ جملي قدره 

:  ك من و الترفيع فيها بموجب ذل 2017ميزانية البلدية لسنة 
U + على مستوى العنوان األول  :

د أي بزيادة  812500.000د إلى  810000.000من : على مستوى الموارد  -
دينار   2500.000قدرها 

د أي بزياد قدرها  792500.000د إلى  790000.000على مستوى النفقات من  -
دينار   2500.000

:  على مستوى العنوان الثاني + 
: د أي بزيادة قدرها  370889.634دينار إلى  0د من على مستوى الموار -

د   370889.634
أي بزيادة قدرها  د 390889.634إلى  د 20000.000من : على مستوى النفقات  -

:  د و ذلك حسب الجدولين المفصلين على النحو التالي  370889.634
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



يزانية البلدية لسنة هذا و صادق أعضاء النيابة الخصوصية على تنقيح م 
 .على النحو السالف ذكره  2017

U6*    النظر في تحويل إعتمادات
ذير رئيس النيابة الخصوصية أنه نظرا لحاجة خأوضح السيد عبد الرزاق  

البلدية للتدخل على مستوى بعض األنهج لصيانة الطرقات و سدم الحفر المتواجدة بها 
إلصالح المعبد بعد إتمام أشغال الربط و كذلك التدخل على مستوى شارع البيئة 

بشبكة التطهير فالمعروض على أنظار النيابة الخصوصية النظر في تحويل 
إعتمادات من فصل إلى فصل داخــــل العنوان األول من ميزانيـــــة البلدية لسنــــة 

:  على النحو التـــالـــــــــــي  2017
التــــــــــــرفيع فـــــــــــي اإلعتمـــــــــــــــــــــــاد اإلعتمــــــــــــــــــــــاد التنقيــــــــص فـــــــــــــــــي 
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األعوان   02 102-1
المعاقدون 
و العاملين 

بالحصة 

اإلعتناء  01 34 202-2 15000.000 23500.000
بالطرقات و 

األرصفة 

3000.000 15000.000 
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ابة الخصوصية على تحويل و بعد المناقشة و تبادل اآلراء وافق أعضاء الني
. اإلعتمادات على النحو السالف ذكره 

و في خاتمة الجلسة جدد السيد عبد الرزاق خذير معتمد الساحلين و رئيس 
. النيابة الخصوصية شكره و تقديره للحاضرين 

. اء ـــــــــــــمسة ـــالخامسة ـــاعـــة على الســـــالجلس رفعتو 
 

  سيدي عامر في                                                                           
رئيس النيابة الخصوصية                                                                 

 المعتمـــــــــــــــــد                                                               
 

عبد الرزاق خذير                                                              
 


	بلدية سيدي عامر مسجد عيسى 

