الجمهورية التونسية

بلديــة تونــس
ــــــــــــ
الكتابة العامة
اإلدارة الفرعية لشؤون المجلس البلدي
واإلنتخابات واإلحاطة بالدوائر البلدية

المجلــس البلــدي
المدّة ال ّنياب ّية 8182 - 8102

*** ***
محضـر اجتماع المجلس البلدي

في دورته العادية األولى لسنة

8188

*** *** ***
جلسة يوم  82 :فيفري 8188

في انتظار توفّر النّصاب القانوني إلنعقاد اجتماع المجلس البلدي في دورته العادية األولى لسنة
 ،2222وبحضور عدد من المستشارين و السيدة حفيظة بلخير مديمغ الكاتبة العامة للبلدية ،وعدد من المسؤولين
اإلداريّين والفنيّين ،وكذلك ممثلين عن وسائل اإلعــالم ،
وبعد التّرحاب بالسادة الحضور ،ق ّدمت السيدة سعاد بن عبد ال ّرحيم رئيسة البلدية ،شيخة المدينة،
صور يتعلق بالنقطة األولى من جدول أعمال الجلسة حول
صال باألرقام وال ّ
خالل نقطة إعالمية ،تقريرا مف ّ
النشاط البلدي لبلدية تونس للفترة النيابية الممتدّة من سنة  2202إلى غاية نهاية سنة : 2220
( أنظر الوثيقة المصاحبة لهذا المحضر)
وقد تض ّمن هذا العرض أه ّم النقاط التالية :
 تقديم عام لبلدية تونس . 2222
 الميزانية التقديرية  22..022.6.8 :د ( تحيين . ) 2222
 قطاع حفظ الصحة  :الرقابة الصحية للمحالت المفتوحة للعموم ومجابهة فيروس كورونا .
 النفاذ للمعلومة والعالقة مع المواطن  :مقابالت رئيسة البلدية ومطالب النفاذ إلى المعلومة .
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 الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد .
 قرارات الهدم .
 المشاريع التنموية .
 قطاع تهذيب وتجميل المدينة .
 قطاع الرياضة  :المشاريع الرياضية المنجزة وأخرى في طور اإلنجاز والتنفيذ ومشاريع في طور
اإلجراءات اإلدارية والدراسات الفنية .
 قطاع األسواق  :مشاريع األسواق المنجزة وأخرى في طور اإلنجاز .
 قطاع المستودعات  :مشاريع المستودعات المنجزة وأخرى في طور اإلنجاز .
 مشاريع البناءات اإلدارية  :مشاريع البناءات المنجزة وأخرى في طور اإلنجاز .
 قطاع التنوير العمومي  :إحصائيات حول تدخل بلدية تونس في مجال أشغال الصيانة والتهذيب
والتأهيل بالوسائل الذاتية وعن طريق المقاوالت لسنتي  2222و 2220والمشاريع المنجزة خالل
سنتي  2202و. 220.
 قطاع الطرقات واألرصفة  :إحصائيات حول تدخل بلدية تونس في هذا المجال خالل سنوات 2202
و 220.و 2222و. 2220
 قطاع المرور والوقوف  :المشاريع المنجزة خالل سنوات  2202و 220.و. 2220
 مشاريع في إطار التعاون الدّولي  :وهي مشاريع ممولة من قبل كل من  :الوكالة األمريكية
للتنمية ،الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونية ،الجانب اإليطالي ،اإلتحاد األوروبي،
البنك اإلفريقي للتنمية ومشاريع أخرى. ...
وفي ختام هذا العرض ،أفادت السيدة سعاد بن عبد الرّحيم رئيسة البلدية ،شيخة المدينة ،أنّه بالنسبة
لمشاريع البنايات اإلدارية المنجزة ق ّدرت بقيمة  002ألف دينار وأخرى في طور االنجاز بقيمة  5مليارات
و 6.مشاريع مستودعات بلدية منجزة بقيمة  .2.ألف دينار ،وأخرى في طور االنجاز بقيمة مليار و 2.0ألف
دينار ،إضافة إلى أسواق ت ّم إنجازها بقيمة  5مليارات و 68.ألف دينار ،وأخرى في طور االنجاز بقيمة
 6مليارات و  288ألف دينار .
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كما تطرّقت السيدة رئيسة البلدية إلى الحديث عن مشاريع رياضية في طور االنجاز وكذلك في مجال
الطرقات واألرصفة والتنوير العمومي في كل الدوائر البلدية .
بخصوص المشاريع الرياضية ،أق ّرت شيخة المدينة أنّه تمت تهيئة حجرات مالبس وتعشيب مالعب
والتدخل لفائدة  20منشآت رياضية بقيمة  6مليارات و 882ألف دينار .
وفي ما يتعلق بالمبلغ الجملي الذي ت ّم تخصيصه لمشاريع الطرقات واألرصفة وتصريف مياه األمطار
بقيمة  20و 586مليون دينار.
وفي ما يخص التنوير العمومي ق ّدرت الكلفة بــ  ..22مليون دينار.

وحال توفّر النّصاب القانوني ،إفتتحت السيدة سعاد بن عبد ال ّرحيم رئيسة البلدية ،شيخة المدينة،
الجلسة وذلك بناء على البالغات الصادرة بالصحف اليومية وبوسائل اإلعالم المسموعة والتي وقع تعليقها
بجميع المق ّرات التابعة للبلدية ،وكذلك بناء على ال ّدعوة اإلسمية الموجهة لكافة أعضاء المجلس البلدي في
اآلجال القانونية تحت عدد  142بتاريخ  00فيفري  ،2222هذا نصّها :
" تتشرّف رئيسة بلدية تونس ،شيخة المدينة ،بدعوتكم لحضور اجتماع الدورة العادية األولى للمجلس
البلدي لسنة  ،2222الذي تقرّر عقده يوم الجمعة  25فيفري  2222علــى الساعــة العاشرة صباحا بقصر
بلدية تونس بالقصبة ".
وذلك للنّظر في بقيّة جدول أعمال الجلسة التالي :
 / IIبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية.
 /IIIمسائل مالية.
 /IVمسائل إدارية.
 /Vمسائل قانونية وعقارية.
 / VIمسائل عمرانية.
 / VIIمسائل مختلفة.
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مواضيع لل ّتداول

 -IIبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية .
 -0المصادقة على التقرير السنوي لتنفيذ برنامج االستثمار لسنة .2221

 -2المصادقة على تقرير تنفيذ برنامج دعم القدرات في جانبيه التكويني والمساندة الفنية لسنة .2221

 - IIIمسائل مالية :
 -8مشروع مداولة حول المصادقة على التنقيح النهائي لميزانية بلدية تونس لسنة .2221
 -.مشروع مداولة حول تحويل اعتمادات بالعنوان الثاني المتعلقة بنفقات التنمية غير الموزعة نحو الفصول
ومشاريع البرنامج السنوي لالستثمار لسنة  2222وإدراج اعتمادات التعهد.
 -5مشروع مداولة حول تسويغ محالت تجارية بالمراضاة بالسوق البلدي سيدي البحري باب بحر.
 -6مشروع مداولة حول المصادقة على ميزانية الوكالة البلدية للخدمات البيئية.
 -0مشروع مداولة حول طلب تمديد آجال دفع أقساط لزمة استغالل مساحة من غابة السيجومي لبعث فضاء ألعاب
و تسلق.
 -2مشروع مداولة حول طرح جزء من مدة استغالل الفضاء الترفيهي بحي التحرير.
 -.مشروع مداولة حول طلب مجموعة من تجار سوق المنصف باي التخفيض من المعلوم الحالي لإلنتصاب.
 -02مشروع مداولة حول طرح مبالغ مثقلة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية بالنسبة للمطالبين به من ذوي الدخل
المحدود.
 -00مشروع مداولة حول طرح مبالغ مثقلة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية وغير المبنية.

 / IVمسائل إدارية :
 -02مشروع مداولة مرفق بمشروع اتفاقية شراكة وتعاون بين بلدية تونس وكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس
والهيئة العليا للمالية المحلية.
 -08مشروع مداولة مرفق بمشروع اتفاقية شراكة بين بلدية تونس والمعهد الوطني لإلستهالك.
 -0.مشروع مداولة مرفق بمشروع اتفاقية تعاون بين بلدية تونس وبغداد.
 -05مشروع مداولة مرفق بمشروع اتفاقية تعاون بين بلدية تونس والجزائر.
 -06مشروع مداولة مرفق بمشروع اتفاقية تعاون بين بلدية تونس ومدينة كييف األكرانية.
 -00مشروع مداولة مرفق بمشروع اتفاقية شراكة بين بلدية تونس ومنظمة .GAME
 -02مشروع مداولة حول دعم تظاهرة رياضية بملعب الشاذلي زويتن.
 -0.تقييم حضور السادة المستشارين (األعضاء القارين) خالل اجتماعات اللجان البلدية.
 -22تعيين مق ّرر لجنة التعاون الالمركزي والعالقات الخارجية و ذلك على إثر استقالة مقررها اآلنسة أسماء العكايشي.
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 / Vمسائل قانونية وعقارية :
 -20مشروع مداولة حول التصرف في بعض األمالك العقارية البلدية عن طريق اإلستلزام.
 -22مشروع مداولة حول صلح في جبر الضرر الحاصل للسيد مهدي الخماسي إثر سقوط شجرة على سيارته.
 -28مشروع مداولة حول صلح في جبر الضرر الحاصل للسيد مروان البوغانمي إثر سقوط عمود كهربائي على
سيارته.
 - 2.مشروع مداولة حول مبدأ التفويت في األجزاء المستغلة بالعقار الكائن بنهج سيدي جميل عدد  3المنتزع لفائدة بلدية
تونس.
 -25مشروع مداولة حول مبدأ التفويت في العقار الكائن بزنقة الحاليبي عدد  3المنتزع لفائدة بلدية تونس.
 -26إعالم المجلس البلدي بعقد تفويت لفائدة البلدية في مأوى نتيجة قيمة مضافة للعقار.

 / VIمسائل عمرانية:
 -20تقرير حول برنامج اإلنتقال الطاقي لبلدية تونس.
 -22مشروع مداولة حول إخراج قطعة أرض من الملك العمومي البلدي إلى الملك البلدي الخاص بدائرة العمران األعلى
لبناء جامع بنهج بنبلة.
 -2.مشروع مداولة حول إصالح الوضعية العقارية لعقار شركة " ستيف " بمنطقة السمران من دائرة الزهور.
 -82مشروع مداولة حول تمكين الشركة الوطنية إلستغالل و توزيع المياه من إستغالل قطعة أرض بلدية كائنة بمنطقة
الجبل األحمر  -العمران  ،قصد تركيز خزان مياه في إطار تعويض.
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سادة:
وحضر الجلسة كل من الس ّيدات وال ّ
ع/ر
20
22
28
2.
25
26
20
22
2.
02
00
02
08
0.
05
06
00
02
0.
22
20
22
28
2.
25
26
20
22
2.
82
80
82
88
8.
85

اإلسم واللقب

الصفة بالمجلس

رانية الكريمي
عبد الرزاق البوزيري
سيف الدين بالعابد
سامية اللباسي
هندة عباس
هادية ناجي مرواني
عماد العيادي
فتحي دخيل
آمال المؤدب
عواطف الزاير
صالح المباركي
عماد الدبابي
محمد نعمان بن معاوية
األسعد بوعزة
سناء التليلي
نزيهة العكاري
وداد الدايخي
حكيمة الكعبي
صبرين الزواغي
لطفي بن عيسى
بثينة الشابي
هناء بن سعيد
هندة بالحاج علي
عفاف حمدي
آمال بوزيان
مروة خلفت
آسيا هرابي
نزيهة الغيزاوي
مليكة الباطيني
محمد منير بن ميالد
جمال الرزقي
سليم الميساوي
عبد الرؤوف األغواتي
وداد لزرق
محمد ساسي البوثوري

المساعد الثاني لرئيسة البلدية
المساعد الثالث لرئيسة البلدية
رئيس دائرة بلدية
رئيس دائرة بلدية
رئيس دائرة بلدية
رئيس دائرة بلدية
رئيس دائرة بلدية
رئيس دائرة بلدية
رئيس دائرة بلدية
رئيس دائرة بلدية
رئيس دائرة بلدية
رئيس دائرة بلدية
رئيس دائرة بلدية
رئيس دائرة بلدية
رئيس لجنة
رئيسة لجنة
رئيسة لجنة
رئيسة لجنة
رئيسة لجنة
رئيسة لجنة
رئيس لجنة
رئيسة لجنة
رئيسة لجنة
رئيسة لجنة
رئيسة لجنة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
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سادة :
وتغ ّيب عن الجلسة كل من الس ّيدات وال ّ
ع/ر

اإلسم واللقب

الصفة بالمجلس

36

منير الصرارفي

المساعد األول لرئيسة البلدية

80

األسعد خضر

المساعد الرابع لرئيسة البلدية

82

فوزي العزابي

رئيس دائرة بلدية

8.

كمال البلدي

رئيس دائرة بلدية

.2

خالد لزعر

رئيسة لجنة

.0

محرزية البرايكي

رئيسة لجنة

.2

منجية الجندوبي

رئيسة لجنة

.8

غفران القناوي

رئيسة لجنة

..

مجدي المازني

رئيس لجنة

.5

عماد الرياحي

رئيس لجنة

.6

نادية العويتي

عضو

.0

منجية الخميلي

عضو

.2

محمد علي الورهاني

عضو

..

عبير الطالبي

عضو

52

أنيس الوسالتي

عضو

50

صالح الدغري

عضو

52

كمال الدين إيدير

عضو

58

رجاء قمير

عضو

5.

راضية العياشي

عضو

55

خليل بن حسين

عضو

56

محمد رؤوف الهاني

عضو

50

مهدي الرباعي

عضو

52

رانية اليحمدي

عضو

وحضر الجلسة عن اإلدارة البلدية المدير العام للمصالح المشتركة وعدد ها ّم من المديرين العامين والمديرين
وكواهي المديرين ورؤساء المصالح ومتصرّفي ال ّدوائر البلدية.
كما حضر عدد هام من المواطنين والبعض من مكونات هياكل المجتمع المدني.
وعمال بمقتضيات الفصل  212من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية "يتولى الكاتب العام للبلدية
كتابة المجلس البلدي وفي صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام للبلدية ،يمكن لرئيس المجلس في بداية كل جلسة
أن يعيّن أحد أعضائه ليقوم بالكتابة ،ويقوم بمساعدته أحد موظفي البلدية".
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وتبعا لذلك ،تتولى السيدة حفيظة بلخير مديمغ ،الكاتبة العامة للبلدية ،كتابة المحضر بصفتها مق ّررة الجلسة.
وبإعتبار توفّر النّصاب القانوني ،رحّبت السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة،
الجلسة بالسادة الحضور ،ث ّم أشارت مباشرة إلى مقتضيات الفصل  22من النظام الداخلي للمجلس البلدي والذي
يعطي لجلسات المجلس البلدي طابعا تشريفيّا ،حيث " تفتتح أ ّول دورة للمجلس في السنة وتختتم آخر دورة له
في السنة نفسها بالنشيد الوطني" ،وباعتبار هذه أ ّول دورة عادية في سنة  ،2222أذنت السيدة رئيسة المجلس
البلدي للسادة الحاضرين بالوقوف وأداء النشيد الوطني .
إثر ذلك ،عرضت السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة نقاط جدول أعمال الجلسة قصد الموافقة عليها قبل
الشروع في عرضها للمصادقة .واقترحت السيدة رئيسة المجلس البلدي على السادة أعضاء المجلس البلدي إضافة
أربعة نقاط إلى جدول أعمال الجلسة تتعلق بـــ :
 التداول في تخفيض معلوم إستغالل المسرح البلدي حسب طاقة اإلستيعاب المسموح بها.
 التداول في إمكانية إستغالل المسبح البلدي بالبلفدير لتنظيم تظاهرة أسبوع الموضة بتونس.
 مشروع مداولة حول طلب التفويت في مسكن بلدي لفائدة شاغلته السيدة لطيفة المولهي (عون بلدي) .
 مشروع مداولة حول التفويت في مسكن بلدي لفائدة شاغلته السيدة آمال المولهي (عون بلدي) .
وبعد المصادقة على نقاط جدول أعمال الجلسة والنقاط المقترحة اآلنفة الذكر ،أعطت السيدة رئيسة البلدية
الكلمة إلى السيدة بثينة الشابي ،رئيسة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرّف ،لتقديم النقطة األولى من
سنوي لتنفيذ برنامج اإلستثمار لسنة
جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول المصادقة على التّقرير ال ّ
 ،2220هذا نصّها :
فالمعروض على مجلسكم الموقر تقريرا مفصال حول تنفيذ برنامج االستثمار لسنة  ،2221حيث صــادق
المجـلس البلدي لبلديــة تونس في ال ّدورة اإلستثنائية لسنـة  2222بتـاريخ  31ديسمبر  2222على البرنــامج
السنــوي لالستثمـار لسنة  2220والذي قدر بـــ  5..282.0..د (مشاريع جديدة 15.425.653 :د ومشاريع
متواصلة 43.225.121 :د).كما صادق المجلس في ذات الدورة على البرنامج السنوي لدعم القدرات  2221وعلى
اتفاقية منح المساعدات غير الموظفة لسنوات  2222و 2221و 2222المبرمة بين بلدية تونس وصندوق القروض
ومساعدة الجماعات المحلية.
وأثناء الدورة العادية الثالثة المنعقدة بتاريخ 16أوتُ ،2221عرض على المجلس التقريرر السداسري حوول تقودم
تنفيذ البرنامج السنوي لإلستثمار  2221والذي تم نشره بموقع الوواب وبلوحوة اإلعالنوات ببعتبواره مون ضومن الوثوائق
المطلوبة لملف تقييم األداء بهدف اإلنتفاع بالمساعدة غير الموظفة.
وفي نفس اإلطار ،تم إعداد التقرير السنوي حول تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لإلسثمار  2221والذي يتضومن
كشفا يبرز مراحل إنجاز أهم المشاريع حسب التفاصيل المبينة أدناه.

2

مع التأكيد على حرص بلدية تونس على إنجاز المشاريع المصادق عليها في آجالها وعلى احترام اإلجراءات
والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الشراء العمومي وإبرام الصفقات العمومية والعمل على التسريع في نسق تنفيذ
المشاريع رغم الظروف الصحية االستثنائية وبعض اإلشكاالت المختلفة إلى جانب الصعوبات الميدانية.
حيث جابهت بعض المشاريع تأخيرا بسبب وجود إشكاليات عقارية حول ملكية األرض مثل مشروع تهيئة
الفضاء البديل حي االنطالقة بالعمران األعلى ومشروع تهيئة سوق المنصف باي فيما إقتضى بعضها اآلخر حصول
تنسيق بين مختلف المتدخلين للمرور إلى مرحلة اإلنجاز على غرار مشروع مواقف السيارات بالعاصمة الذي عرض
على لجنة التهيئة العمرانية في انتظار أن تنهي وزارة النقل دراسة مثال النقل الحضري وسوق الزياتين المتوقفة
إنطالقة أشغاله على إخالء السوق من الباعة الرافضين للخروج .
وتبين الجداول الموالية مراحل تقدم تنفيذ أهم مشاريع البرامج السنوية لالستثمار:2221-2216
 -0المشاريع المنجزة:
 عددالمشاريع50:
 الكلفة الجملية .8..2..5.2 :د
سنة البرمجة

الكلفة المحينة

المالحظــــــــات

بيان نوعية المشروع

ع /ر
1

تهذيب شبكة التنويرالعمومي بالدوائر البلدية

2017-2018

1 121 487

تم إنجازه

2

تهذيب شبكة التنوير العمومي بشارع بورقيبة

2216-2018

344 896

تم إنجازه

8

أشغال تجديد شبكة التنوير العمومي

2215-2212

1 016 655

تم إنجازه

.

شبكة التنوير العمومي بشارع بورقيبة

2216-2212

109 922

تم إنجازه

5

أشغال تجديد شبكة التنوير العمومي دوائر مختلفة

2215-2217

1 684 017

تم إنجازه

6

أشغال وحدات إقتناء تحكم في األضواء المنظمة لحركة المرور

2017-2018

1 854 881

تم إنجازه

0

تسمية وترقيم األنهج

2217-2212

198 135

تم إنجازه

2

تهيئة الطرقات تشاركي 2217

2217-2212

3 952 397

تم إنجازه

.

تهيئة الطرقات واألرصفة

2217-2212

2 336 918

تم إنجازه

02

تهيئة األقواس والصباطات

2215-2212

565 927

تم إنجازه

00

تهذيب مركز بئر األججار

2216-2212

901 540

تم إنجازه

02

تهيئة منطقة جبل األحمر

2216-2212

204 630

تم إنجازه

08

تجميل المدينة( المناطق الخضراء)

2217-2212

677 025

تم إنجازه

0.

تهيئة بعض الحدائق العمومية

2016-2018

198 394

تم إنجازه

05

تهيئة قاعة المالكمة رأس الطابية

2216-2212

36 000

تم إنجازه

06

تكييف عمارة شارع قرطاج

2216-2212

474 162

تم إنجازه

00

تهيئة مستودع النظافة بالتحرير

2217-2212

239 069

تم إنجازه

02

تهيئة مستودع النظافة وادي السبعي

2212-2217

197 730

تم إنجازه

06008025
سنة البرمجة

الكلفة المحينة

المالحظــــــــات

ع /ر

بيان نوعية المشروع

1

إقتناء معدات حفظ الصحة وحماية المحيط

2018

112751

تم إنجازه

2

تهيئة مستودع الطرقات بمونبليزير

2018

156271

تم إنجازه

8

أشغال تكميلية بسوق سيدي السريدك

2018

41222

تم إنجازه

.

تهيئة سوق الجبل األحمر

2018

262275

تم إنجازه

5

تهيئة سوق الزهور الثالث

2018

235155

تم إنجازه

6

أشغال تكميلية بمراكز تحويل الفضالت (وادي السبعي)

2018

122222

تم إنجازه

0

بناء جدار ساند بجانب ملعب حي االتحرير

2018

271435

تم إنجازه
5

2

إقتناء ووضع عالمات المرور العمودية

2018

341222

تم إنجازه

.

تهيئة سوق الشواشية

2018

425462

تم إنجازه

02

دراسة تهيئة الصباطات بالمدينة العتيقة

2018

42222

تم إنجازها

00

تهيئة ثالث مالعب أحياء بالكبارية

2018

371251

تم إنجازه

02

تهيئة المدارج وإقامة جدار واقي ببطحاء المصمودي

2018

26 557

تم إنجازه

08

الطرقات واألرصفة بالمنطقة الوسطى (قسط2212- )1

2018

1721225

تم إنجازه

0.

الطرقات واألرصفة بالمنطقة الوسطى (قسط2212 - )2

2018

221675

تم إنجازه

05

تهيئة المناطق الخضراء2212

2018

762422

تم إنجازه

06

تهيئة ثالث مالعب أحياء ابن سيتاء بالكبارية

2018

371251

تم إنجازه

ع /ر

بيان نوعية المشروع

6.21 22.

سنة البرمجة

الكلفة المحينة

المالحظــــــــات

1

إقتناء معدات النظافة والطرقات

2019

2555634

تم إنجازه

2

إقتناء معدات اإلعالمية

2019

165727

تم إنجازه

3

إقتناء معدات حماية المحيط

2215

23272

تم إنجازه

4

إقتناء وتركيز علب أضواء مقتصدة للطاقة من نوع LED

2019

380858

تم إنجازه

5

ربط المفترقات بالحاسوب المركزي

2019

1031986

تم إنجازه

6

أشغال تغيير أسالك كهربائية مسلحة وصيانة المفترقات

2019

477222

تم إنجازه

0

إحداث ملعب حي بالكبارية

2019

102974

تم إنجازه

2

إحداث مالعب أحياء بالسيجومي

2019

304097

تم إنجازه

.

تنوير عمومي (تجديد ،تهذيب ،إقتناءات)

2019

1 174 682

تم إنجازه

02

الطرقات واألرصفة وتصريف مياه األمطار

2019

9 929 345

تم إنجازه

00

تهيئة المناطق الخضراء

2019

1 503 271

تم إنجازه

00022652

بيان نوعية المشروع

ع /ر

المالحظــــــــات

سنة البرمجة

الكلفة المحينة

1

إقتناء معدات النظافة والطرقات

2020

1541255

2

إقتناء معدات األرشيف

2222

52222

إستشارة

8

إقتناء معدات وتجهيزات

2222

62222

تم التزود

.

إقتناء وسائل ومعدات النقل

2020

522222

تم التزود5،5،11،12،14:

5

إقتناء معدات اإلعالمية

2020

414732

تم التزود بالمعدات

6

تهيئةمبنىشارع  9أفريل

2020

115254

تم إقتناء وتركيز المصعد

تم التزود بالمعدات

2620220

 -2مشاريع في طور اإلنجاز:
 عددالمشاريع20:
 الكلفة الجملية 2....2.2.6 :د
بيان نوعية المشروع

ع /ر

المالحظــــــــات

سنة البرمجة

الكلفة المحينة

1

تهيئة سوق حي هالل

2018

477 565

نسبة تقدم األشغال %32

2

تهيئة حديقة البلبفيدير

2018

1242 225

نسبة تقدم األشغال %72

8

تهيئة سوق الزياتين

2212

1152274

في أنتظار إخالء السوق

1 022220
12

سنة البرمجة

الكلفة المحينة

المالحظــــــــات

بيان نوعية المشروع

ع /ر
1

إقتناء ووضع عالمات المرور العمودية واألفقية

2019

423 515

نسبة تقدم األشغال %75

2

بناء جدارساند بنهج الساحل

2215

122 222

بصدد إعداد الدراسات الفنية

8

إقتناتء وسائل نقل

2215

555542

طور اإلنجاز

1 .28.55

بيان نوعية المشروع

ع /ر

المالحظــــــــات

سنة البرمجة

الكلفة المحينة

1

تهيئة السوق البلدي بحي التحرير

2020

321722

نسبة تقدم األشغال %32

2

أشغال تهيئة مقر دائرة السيجومي

2020

624257

نسبة تقدم األشغال %52

3

أشغال تهيئة بمستودع الطرقات بالفسقية

2020

283553

نسبة تقدم األشغال %72

4

أشغال تهيئة بمستودع الطرقات والتنوير بالوردية

2020

214405

نسبة تقدم األشغال %22

5

تهيئة المسبح البلدي بالقرجاني

2020

564000

نسبة تقدم األشغال %22

6

أشغال تهيئة بمسنودع باب العسل

2222

222 222

تم إلغاء المشروع

0

ربط المنشأت بالغاز والماء

2222

22222

الربط حسب تقدم األاشغال

2

اقتناء ووضع حواجز حديدية أمام بعض المؤسسات التربوية

2020

244000

قيد تسجيل العقد

.

أشغال تهيئة الطرقات واألرصفة وتصريف المياه االمطار

2020

6242622

تقدم األشغال ناهز %52

02

تهيئة ملعب حي بأرض بوحوش الجبل األحمر بالعمران

2020

236532

نسبة تقدم األشغال %15

00

تهيئة المالعب الفرعية للملعب البلدي بالوردية

2020

152222

تم تسجيل العقد

02

تهيئة ملعب حي االنطالقة العمران االعلى

2020

73000

تم تسجيل العقد

...8.88
سنة البرمجة

الكلفة المحينة

المالحظــــــــات

بيان نوعية المشروع

ع /ر
0

إقتناء معدات اإلعالمية

2021

400000

تم التزود بالمعدات (عدا القسط & 2
)5

2

تهيئة المناطق الخضراء (ق)1

2221

475222

إنطالق األشغال مؤخرا

8

تهيئة غابة برج فليفل (ق)2

2221

262232

إنطالق األشغال مؤخرا

.

أشغال سياج بالحدائق العمومية (ق)3

2221

326625

إنطالق األشغال مؤخرا

5

تهيئة الطرقات واألرصفة وتصريف مياه األمطار

2221

6435521

قريبا إنطالق األشغال

6

صيانة الطرقات المهيكلة بمختلف الدوائر

2221

1516215

تقدم اإلنجاز %12

0

تجديد شبكة التنوير العمومي بشارع محمد الخامس والمنزه

2221

1332762

تم إسناد الصفقة (ق + 1ق)2

2

إقتناء معدات إعالمية

2221

422222

في طور التزود

2221

222222

إسناد بعض األقساط وإعادة الغير
مثمرة

إقتناء وسائل نقل
.

00052220

 -8مشاريع ملفاتها قيد اإلعداد أو النشر أو الفتح أو التقييم أو العرض على اللجنة المختصة :

 عدد المشاريع8. :
 الكلفة الجملية 08.255.0.0 :د

11

بيان نوعية المشروع

ع /ر
تهيئة سوق المر

1

سنة البرمجة

الكلفة المحينة

المالحظــــــــات

2212

222222

غير مثمر لإلعادة

222222
المالحظــــــــات

سنة البرمجة

الكلفة المحينة

ع /ر

بيان نوعية المشروع

222 222

_ قيد إعداد ملف ط/ع

0

أشغال توسعة عمودية سوق الخضر والغالل

2215

في التقييم للمرة الثانية

2

إحداث ابار بمختلف المساحات الخضراء

2215

52 222

8

أشغال توسعة سوق الخضر والغالل بالزهور

2215

222222

قيد إعداد ملف ط/ع

.

أشغال العناية بالمنابت

2215

52 222

اإلتجاه للتفاوض المباشر

5

تهيئة سوق جبل الجلود

2215

1 170 000

بصدد إعداد الدراسات الفنية بعد نتائج
المناظرة

1 602222
بيان نوعية المشروع

ع /ر

المالحظــــــــات

سنة البرمجة

الكلفة المحينة

0

أشغال تهيئة بحديقة الحيونات

2222

152222

قيد إعداد ملف ط/ع

2

توسعة مقر دائرة العمران

2222

52222

في إنتظار تحديد البرنامج الوظيفي

8

أشغال تهيئة بالمسرح

2222

222222

قيد إعداد ملف ط/ع

.

أشغال إعادة تهيئة األدواش

2222

152222

تم العدول عن الصفقة

5

أشغال تهيئة بمقبرة الجالز

2020

52222

قيد إعداد ملف اإلستشارة

6

أشغال تهيئة بالسوق البلدي حي الخضراء

2222

252222

سيتم اإلعالن عن مناظرة

0

تهيئة الشاذلي زويتن

2222

652222

قيد إعداد ملف ط/ع

2

تهيئة الفضاء البديل بالعمران األعلى

2222

565557

إشكال عقاري

.

إنجاز خزان ضغط كهرباء

2222

422222

قيد إعداد ملف ط/ع

02

إحداث دورات مياه بسوق الزهور

2222

62222

إستشارة

00

تهيئة مستودع النظافة بحي الخضراء

2020

52222

قيد إعداد ملف ط/ع

02

تهيئة المركب الرياضي بباب العسل

2020

422222

ط/ع غري مثمر -لإلعادة

08

تطبيق الدهن للمترجلين

2222

222222

قيد إعداد ملف ط/ع

0.

تهيئة الفضاء البديل بالحرايرية

2222

1234222

قيد إعداد ملف ط/ع

05

أشغال تهذيب وتجديد شبكات التنوير العمومي

2020

1222222

تمت إعادة ط/ع سنة 2221

06

أشغال تهيئة مناطق خضراء

2222

222222

غير مثمر لإلعادة

00

أشغال تهيئة بساحة الجمهورية

2222

522222

قيد إعداد ملف ط/ع

66..0.0
ع /ر

سنة البرمجة

الكلفة المحينة

0

تهيئة وترميم مجموعة صباطات

2221

322222

قيد إعداد ملف ط/ع

2

تهذيب وترميم سوق سيدي محرز

2221

222222

قيد إعداد ملف ط/ع

8

أشغال تهيئة بالسوق البلدي إبن خلدون 2

2221

522222

قيد إعداد ملف ط/ع

.

تجميل مداخل المدن
إقتناء وتجهيز تجهيزات

2221

522222

2221

122222

غير مثمر لإلعادة
غير مثمر لإلعادة

6

تهيئة وتجديد شبكة التنوير العمومي

2221

222222

_غير مثمر لإلعادة

0

تهيئة مستودع النظافة بالزهور

2221

452222

قيد إعداد ملف ط/ع

2

أشغال تهيئة بحديقة البلفدير

2221

.

أشغال تهيئة مقر دائرة سيدي البشير

2221

02

تهيئة البناءات المتداعية للسقوط

2221

00

دراسة المخطط الحضري

2221

5

بيان نوعية المشروع

232222
252222
671222
72222

المالحظــــــــات

قيد إعداد ملف ط/ع
قيد إعداد ملف ط/ع
قيد إعداد ملف ط/ع
في النشر ط/ع

.2.0222
12

 -.مشاريع في طور الدراسات :
 عدد المشاريع2.:
 الكلفة الجملية 8...0.88. :د
ع /ر
0

بيان نوعية المشروع
الدراسات

سنة البرمجة
2212

الكلفة المحينة
1227334

المالحظــــــــات
_

2

تهيئة أسواق بلدية (الكبارية  /إبن خلدون  /الزهور)

2212

252222

_

8

دراسة شاملة حول الوقوف بمدينة تونس

2215

522 222

في إنتظار التنسيق مع وزارة النقل

.

دراسات مختلفة البناءات

2215

122 222

_

5

دراسة تطوير المنابت

2215

322 222

_

6

دراسة لمشاريع التهيئة والتهذيب

2215

52 222

_

0

دراسة سوق السيارات القديمة

2222

52222

_

2

أشغال تغيير شبكة السوائل والتبريد بمكاتب الدهليز بالقصبة

2020

72222

_

.

دراسة إدارة البناءات

2221

322222

_

8..088.

وتجدر اإلشارة أن بلدية تونس سعت للتقدم في اإلنجاز المالي والتقني لمختلف المشاريع رغم الوضع
الصحي التي تشهده البالد عامة ،كما جابهت بعض المشاريع تأخيرا بسبب إشكاليات عقارية م ّما أدى إلى تعطيل في
إنطالق األشغال لبعض المشاريع والتي ال تزال عالقة رغم مصادقة لجنة مراقبة الصفقات للصفقة.

التدخـــالت :
* تدخل السيدة نزيهة العكاري ،رئيسة لجنة التبتيت :
تساءلت السيدة نزبهة العكاري عن تاريخ االنطالق في أشغال سوق جبل الجلود.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه قد ت ّم االطالع على المشروع المتعلق بأشغال سوق جبل الجلود وقد ت ّم االتفاق مع
مكتب دراسات في الغرض وعلى إثره سيت ّم الشروع في األشغال قريبا.
* تدخل السيد محمد ساسي البوثوري  ،عضو بالمجلس البلدي :
تساءل السيد محمد ساسي البوثوري عن سوق الكبارية الذي لم يت ّم الشروع في تهيئته إلى حد اآلن.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
أفادت السيدة رئيسة البلدية ّ
أن هذا مشروع تهيئة سوق الكبارية مدرجا ضمن المشاريع التي سيت ّم تنفيذها قريبا.
كما وضحت السيدة رئيسة المجلس البلدي ّ
أن سبب البطء في إنجاز المشاريع يرجع إلى الظروف االستثنائية التي
مرّت بها البالد والتي أثّرت سلبا على مدى التزام مقاولي األشغال بالمواعيد واآلجال المح ّددة بعد أن أصبحوا
يالقون عدة صعوبات في توفير العدد الكافي من العملة والسيولة الالزمة.

13

قـــرار المجلس البلدي
وبعررررد التّررررداول فرررري الموضرررروع وإبررررداء الرررر ّرأي فيرررره ،آلررررت عمليررررة التصررررويت علررررى هررررذ
المداولة إلى:
 عدد  20صوت موافقا.وبالتـرررـالي صرررادق المجلرررس البلررردي بأغلبيرررة الحاضررررين علرررى تقريرررر تنفيرررذ برنرررامج االسرررتثمار
لسنة  ،2220وذلك من حيث:
* المشاريع المنجزة عددها  50وبكلفة جملية .8..2..5.2 :د.
* المشاريع في طور اإلنجاز عدد ها  20وبكلفة جملية  2....2.2.6د.
* مشرررررراريع ملفاتهررررررا قيررررررد اإلعررررررداد أو النشررررررر أو الفررررررتح أو التقيرررررريم أو العرررررررض علررررررى
اللجنة المختصة عددها  8.وبكلفة جملية 08.255.0.0 :د.
* مشاريع في طور الدراسات :عددها  2.وبكلفة جملية 8...0.88. :د.
ث ّم أعطت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة سامية اللباسي ،رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء
الخدمات ،لتقديم النقطة الثانية من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول المصادقة على تقرير تنفيذ
برنامج دعم القدرات في جانبيه التكويني والمساندة الفنية لسنة  ،2220هذا نصّها:
وبعد ،تبعا إلتفاقية منح المساعدات غير الموظفة للفترة  2222-2222المبرمة بين صندوق القروض
ومساعدة الجماعات المحلية وبلدية تونس ،يتعين المصادقة على تقرير حول تقدم تنفيذ برنامج دعم القدرات للسنة التي
تسبق سنة االنتفاع بالمساعدة في أجل أقصاه موفي فيفري من كل سنة.
*بالنسبة لألنشطة التكوينية :
حقّقت البلدية نسبة إنجاز كاملة  %26من مجموع المحاور المصادق عليها في برنامج دعم القدرات لسنة
 ،2221أي ما يعادل  12محور من جملة  14محور تكويني وحضور  32مشارك من جملة  75مشاركا مقترحا،
لتداعيات إنتشار فيروس كورونا وما ترتب عنه من التقليص في عدد الدورات التكوينية الحضورية والت ّوجه نحو
التكوين عن بعد.
*بالنسبة للمساندة الفنية:
لم تنتفع بلدية تونس سنة  2221بجانب المساندة الفنية في المحاور األربعة المقترحة والمصادق عليها من قبل
المجلس البلدي.
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وتبعا لما تق ّدم ،فالمعروض على أنظار مجلسكم الموقر الموافقة على بطاقتي( )22تقدم تنفيذ برنامج دعم
القدرات في جانبيه التكويني والمساندة الفنية (أنظر عدد  22بطاقات مصاحبة) .

مـــالحظة :
(لم تسجل الجلسة أية مداخلة بشأن مشروع المداولة حول المصادقة على تقرير تنفيذ برنامج دعم القدرات في
جانبيه التكويني والمساندة الفنية لسنة . )2220

قـــرار المجلس البلدي
آلت عملية التصويت على هذ المداولة إلى  :عدد  22صوت موافق.
وبالتـررررـالي صررررادق المجلررررس البلرررردي بأغلبيررررة الحاضرررررين علررررى تقريررررر تنفيررررذ برنررررامج دعررررم
القدرات في جانبيه التكويني والمساندة الفنية لسنة .2220
ث ّم أعطت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة بثينة الشابي ،رئيسة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة
التصرّف ،لتقديم النقطة الثالثة من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة ،مرفق بجدول فصول الموارد
والنّفقات ،حول المصادقة على التنقيح النهائي لميزانية بلدية تونس لسنة  ،2220هذا نصّها :
وبعـد ،في إطار اإلعداد لختم ميزانية بلدية تونس لسنة  ،2221أتشرف بأن أعرض على أنظاركم تنقيح تقديرات
الموارد والنفقات لميزانية البلدية لسنة  2221البالغ مقدارها مائتان وأربعة عشر مليونا وتسعمائة وواحد وخمسون ألف
دينار ( 20...50.222.222د) بالترفيع فيها بما قدره تسعة مليون ومائتين وإثنين وأربعين ألف وسبعمائة وأربعة
وتسعين دينارا و 526مليم ( 9.242.794,926د) والتخفيض فيها بما قدره مليون وسبعة وعشرين ألف وسبعمائة
وعشرين دينارا و 264مليم ( 1.027.720,864د) لتصبح مائتين وثالثة وعشرين مليون ومائة وستة وستين ألف
وأربعة وسبعين دينار و 262مليم ( 228.066.20..262د) وذلك على مستوى موارد ونفقات العنوان الثاني طبقا
للبيانات التالية :

 الـمـوارد 9.242.794,926 :د : +
(81.215.074,062د مقابل تقديرات أصلية بـ ـ ـ ـ ـ ـ  73.000.000,000د)
 الجـزء الثـالـث :املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية:
 oالصنـف السابع :منح التجهيز 1.225.347,963 :د+
(لتصبح  11.624.312,963د مقابل تقديرات أصلية بـ  10. 398.965,000د).
ويرجع الترفيع في هذا الصنف إلى توفر إعتماد إضافي من الفواضل لسنة  2020بمبلغ قدره
 565.127,963د من المنح غير الموظفة المسندة من طرف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلى جانب
مبلغ قدره  660.220,000د كتحويالت من الحكومة اإليطالية.

الصنف الثامن :مدخرات وموارد مختلفة 5.382.597,089 :د +
( لتصبح  59.825.769,089د مقابل تقديرات أصلية بـ  54.443.172,000د)
املناب من الدعم السنوي بعنوان الاستثمار+ 4.479.306,968 :
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ويرجع الترفيع في هذا الصنف إلى توفر اعتماد إضافي من تحويالت الدولة بمبلغ قدره  4.879.306,968د
بعنوان سنة  2022وذلك لفائدة مصاريف لم يقع خالصها في تلك السنة ليتم إعادة توظيفه وتنزيله بالسنة المالية .2221
 المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان األول 128.036,728 :د +
وهذا المبلغ بعنوان نفقات المشاريع المتواصلة التي لم يتم خالصها في آخر سنة  2020والتي تم إعادة
توظيفها وتنزيلها بالسنة المالية .2021
 مداخيل إسترجاع قروض السكن المسندة في نطاق مشاريع تهيئة المناطق السكنية:

295.859,375

د :+
* 254.836,428 -د بعنوان نقل فواضل إعتمادات لمشاريع التنمية لم يقع صرفها في آخر سنة  2222والتيتم إعادة تنزيلها بالسنة المالية .2221
*41.022,947 -د بعنوان موارد جديدة تم تحقيقها خالل السنة المالية  2221أي الفارق بين التقديراتواإلنجاز.
 مدا خيل المساكن الشعبية المتخلى عنها من قبل الدولة 79.394,01 :د +
*15.692,248 -د بعنوان نقل فواضل إعتمادات سنة  2222والتي تم إعادة تنزيلها بالسنة المالية .2221*63.701,770 -د بعنوان موارد جديدة تم تحقيقها خالل السنة المالية .2221الجـزء الرابـع :موارد اإلقتراض:
 oالصنـف التاسـع :موارد االقتراض الداخلي183.722,000 :د+
(لتصبح  6.546.849,000د مقابل تقديرات أصلية بـ 6.363.127,000د ).
ويرجع الترفيع إلى تحويل مبلغ قدره  183.722,000د من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
بعنوان موارد جديدة لمشاريع تهيئة الحدائق العمومية.
 الجـزء الخامـس :الموارد المتأتية من اإلعتمادات المحالة:
 oالصنـف الثانـي عشـر :الموارد المتأتية من اإلعتمادات المحالة  1.941.992,434د+
وتوزع الزيادة في اإلعتمادات المحالة كما يلي :
55.000,000د إعتمادات محالة إلنجاز مشاريع البنية األساسية :أشغال جهر وتنظيف شبكات تصريف مياه
األمطار.
532.461,563 د إعتمادات محالة إلنجاز مشاريع ذات صبغة شبابية :أشغال تهيئة حديقة التربية البدنية
بالمركب الشبابي بالكبارية.
276.314,024 د موارد متأتية من إعتمادات محالة إلنجاز مشاريع ذات صبغة إقتصادية.
208.682,168 د موارد متأتية من إعتمادات محالة إلنجاز مشاريع ذات صبغة بيئية.
30.000,000 د موارد متأتية من إعتمادات محالة مخصصة لنفقات التنمية.
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77.431,466 د موارد متأتية من إعتمادات محالة إلنجاز مشاريع أخرى.
762.103,213 د إعتمادات محالة إلنجاز مشاريع ذات صبغة رياضية.
وفي المقابل ،يتم التخفيض في تقديرات الموارد بما قدره مليون وسبعة وعشرين ألف وسبعمائة وعشرين دينار
و 264مليم ( 1.027.720,864د) وذلك على مستوى فصول اإلعتمادات المحالة المفصلة أدناه.
مع اإلشارة أن هذا التخفيض يعود أساسا ألسباب تقنية على إثر دخول التبويب الجديد للميزانية حيز التطبيق
بداية من سنة  2221حيث أصبح يرتكز على طبيعة النفقة عوضا عن مصدر المورد بالنسبة لإلعتمادات المحالة.
 847.563,632 د ( :)-موارد متأتية من إعتمادات محالة إلنجاز مشاريع البنية األساسية.
 105.962,232 د ( :)-موارد متأتية من إعتمادات محالة إلنجاز مشاريع ذات صبغة سياحية.
 74.195,000 د ( :)-موارد محالة إلقتناء معدات وتجهيزات.
 oالصنـف الثالث عشـر :موارد خارجية بعنوان هبات أو تبرعات أو مساهمات موظفة بحسابات أموال
المشاركة 509.135,440 :د+
 البقية :بدون تغيير.
وتبعا لما سبق فقد تم تنزيل كل من الزيادة الجملية والتخفيض في تقديرات الموارد ضمن تقديرات النفقات
على النحو التالي:


النفقـات 9.242.794,926 :د :+
(81.215.074,062د مقابل تقديرات أصلية بـــ  73.000.000,000د)

 الجـزء الثالـث :نفقات التنمية 6.791.667,052 :د +
 oالقسـم السـادس :االستثمارات المباشرة 6.131.447,052 :د موزعة كما يلي:
 الدراسات:
 دراسات أخرى:
 البنايات إلادارية:
 الدائرة البلدية:
 املستودع البلدي:
 البرامج والتجهيزات إلاعالمية:
 برامج وتجهيزات إعالمية مختلفة:
 إقتناء معدات وتجهيزات:
 إقتناء معدات النظافة والطرقات:
 إقتناء معدات وتجهيزات أخرى:
 وسائل النقل:

 91.288,547د
 91.288,547د
 231.336,839د
 127.849,421د
 103.517,418د
 37.630,000د
 37.630,000د
 183.017,435د
 59.006,437د
124.010,998د
 210.332,101د

 نفقات مختلفة:

 217.000,000د

 إلان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة:
 إلانارة العمومية:

 1.093.697,544د
 346.630,000د
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*تهذيب وتجديد شبكات التنوير العمومي
 نصب إلاشارات الضوئية:
* ربط املفترقات بالحاسوب املركزي
* إقتناء ووضع عالمات املرور
 أشغال الصيانة والتعهد:
* إقتناء ووضع حواجز حديدية أمام املؤسسات
التربوية
 الطرقات واملسالك:
 أشغال الصيانة والتعهد:
 أشغال التهيئة والتهذيب:
 عمليات التهيئة والتهذيب ألاخرى:
*أشغال تهيئة ساحة باب سويقة
*بناء محالت حرفية لصنع الكوانين بحي هالل
*أشغال تركيز واي فاي في الهواء الطلق
 املساحات الخضراء ومداخل املدن:
 تهيئة الحدائق العمومية:
* أشغال تهيئة غابة برج فليفل
*أشغال تهذيب الحدائق العمومية
* أشغال سياج بالحدائق العمومية

 346.630,000د
 487.067,544د
 387.067, 544د
 100.000,000د
 260.000,000د
 260.000,000د
 3.258.668,167د
3.258.668,167
 190.694,419د
 190.694,419د
 161.000,000د
 27.338,319د
 2.356,100د
 313.822,000د

 313.822,000د
 60.100,000د
 183.722,000د
 70.000,000د
 303.930,000د
 بناء وتهيئة التجهيزات الجماعية للثقافة والشباب
والرياضة والطفولة:
 303.930,000د
 بناء وتهيئة املنشآت الرياضية:
 150.000,000د
* أشغال تهيئة باملسبخ البلدي بالقرجاني
 7.710,000د
*بناء قاعة رياضية باملنزه (الهادي خفشة)
 6.325,000د
* تهيئة ثالث مالعب أحياء بالكبارية
 85.740,000د
* أشغال تكميلية وتغليف القاعة الرياضية املشاتل
 54.155,000د
*تهيئة الفضاءات الخارجية باملركب الرياض ي املشاتل

 oالقسـم التاسع :نفقات التنمية املرتبطة بموارد خارجية موظفة 660.220,000 :د
* مشروع تهيئة وترميم معلم سانت كروا  660.220,000:د
الجـزء الخامـس  :النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة:
 oالقسـم الحـادي عشـر :النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة  1.941.992,434 :د
نفقات مسددة من إعتمادات محالة إلنجاز مشاريع البنية ألاساسية:
 55.000,000:د
* أشغال جهر وتصريف شبكات مياه ألامطار

 55.000,000د

نفقات مسددة من إعتمادات محالة إلنجاز مشاريع ذات صبغة شبابية 532.461,563 :د

* أشغال تهيئة حديقة التربية البدنية باملركب الشبابي بالكبارية

 532.461,563:د
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نفقات مسددة من إعتمادات محالة إلنجاز مشاريع ذات صبغة رياضية 762.314,024 :د

* أشغال التعشيب إلاصطناعي مليدان امللعب البلدي بحي الخضراء
* إستكمال بناء القاعة الرياضية الهادي خفشة
* أشغال بناء حجرات مالبس وأدواش بامللعب البلدي بحيل الجلود
* إتمام أشغال بناء القاعة املغطاة لجمعية املنزه الرياض ي
* أشغال تهيئة املالعب الفرعية بامللعب البلدي بحي التحرير
* دراسة تهيئة املنشآت الرياضية
* إستكمال أشغال تهيئة مركبين رياضيين

 400.000,000:د
 27.000,000:د
 104.588,455:د
 29.675,268:د
 77.552,058:د
 12.204,539:د
 17.240,918:د

نفقات مسددة من إعتمادات محالة إلنجاز مشاريع ذات صبغة إقتصادية 276.314,024 :د

* أشغال بناء محالت حرفية لصنع الكوانن بحي هالل
* بناء السوق البلدي بالوردية
* دراسات مختلفة لألسواق

 104.928,598:د
 153.902,402:د
 17.483,024:د

نفقات مسددة من إعتمادات محالة إلنجاز مشاريع ذات صبغة بيئية 208.682,168 :د

* أشغال تهيئة حديقة ساحة إبن خلدون
* أشغال تهيئة املنتزهات واملناطق الخضراء
* أشغال تهيئة املساحات الخضراء بالتحرير وحي الخضراء

 30.000,000:د
 40.061,160:د
 75.019,454:د

نفقات مسددة من إعتمادات محالة مخصصة لنفقات التصرف 30.000,000 :د

* رفع الفضالت بالنقاط السوداء بمحيط الشبكة الحديدية السريعة  30.000,000:د
نفقات مسددة من إعتمادات محالة إلنجاز مشاريع أخرى 77.431,466 :د
ويتم التخفيض في تقديرات النفقات المسددة من اإلعتمادات المحالة (العنوان  –2الجزء  –5القسم  )11بما
قدره مليون وسبعة وعشرين ألف وسبعمائة وعشرين دينار و 264مليم ( 1.027.720,864د) وذلك على مستوى
الفصول التالية:

 847.563,632 د ( :)-نفقات مسددة من إعتمادات محالة إلنجاز مشاريع البنية ألاساسية.
 105.962,232 د ( :)-نفقات مسددة من إعتمادات محالة إلنجاز مشاريع ذات صبغة سياحية.
 74.195,000 د ( :)-نفقات مسددة من إعتمادات محالة إلقتناء معدات وتجهيزات.
الجـزء السادس :نفقات حسابات أموال املشاركة :
 oالقسـم الثاني عشـر :نفقات حسابات أموال املشاركة 509.135,440 :د
نفقات حسابات أموال املشاركة على هبات وتبرعات ومساهمات خارجية 509.135,440 :د

 68.839,442:د
* إقتناء معدات النظافة والطرقات
 99.737,965:د
* تثمين نفايات الحرفيين باملدينة العتيقة
 37.515,824:د
* تنظيم ملتقى دولي حول الوقاية من التطرف لدى الشباب
* منحة لتدعيم قدرات بلدية تونس في مجال التغذية السليمة واملناطق الخضراء  20.000,000:د
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* منحة مدينة تولوز لتهيئة بعض الفضاءات الصحية ببعض املدارس
* نركيز أكشاك متنقلة بسوق الحلفاوين
* التخطيط إلاستراتيجي متعدد املستويات من أجل مدينة حضرية مرنة
* البقية :بدون تغيير .

 48.810,000:د
 136.523,037:د
 96.533,244:د

وتبعا لذلك ،فالرجاء من مجلسكم التداول في الموضوع والموافقة على هذا التنقيح حتى يتسنى الترفيع في
ميزانية بلدية تونس لسنة  2221دخال وصرفا على مستوى تقديرات موارد ونفقات التنمية بما قدره
 9.242.794,926د وتخفيضا بما قدره  1.027.720,864د وذلك طبقا لتفاصيل الجدول المصاحب.

قــــــرار المجلس البلـــدي
آلت عملية التصويت على هذ المداولة إلى :
عدد  22صوت موافق
وبالتـرررـالي صرررادق المجلرررس البلررردي بأغلبيرررة الحاضررررين علرررى تنقررريح ميزانيرررة بلديرررة ترررونس لسرررنة

 2220وذلررررك بررررالتّرفيع فرررري الميزانيررررة دخررررال وصرررررفا علررررى مسررررتوى تقررررديرات مرررروارد ونفقررررات
التنميررررة بمررررا قرررردر 9.242.794,926د وتخفيضررررا بمررررا قرررردر  1.027.720,864د حسررررب البيانررررات
المنصررررروه عليهرررررا بالجرررررداول المضررررر ّمنة برررررن

المداولرررررة اآلنرررررف الرررررذكر وطبقرررررا لتفاصررررريل الجررررردول

المصاحب.
ث ّم أعطت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة بثينة الشابي ،رئيسة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية
ومتابعة التصرّف ،لتقديم النقطة ال ّرابعة من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول المصادقة على
تحويل إعتمادات بالعنوان الثاني المتعلقة بنفقات التنمية غير الموزعة نحو الفصول ومشاريع البرنامج السنوي
لإلستثمار لسنة  2222وإدراج إعتمادات التعهد ،هذا ن ّ
صها :
وبعد ،أتشرف بأن أعرض على مجلسكم الموقر جدوال مفصال يتعلق بتحويل اإلعتمادات المرصودة
بالعنوان الثاني لميزانية البلدية لسنة  2222ضمن نفقات التنمية غير الموزعة والمصادق عليها من قبل المجلس
البلدي في دورته العادية الرابعة المنعقدة بتاريخ  26نوفمبر  2221المتعلقة بالمصادقة على ميزانية بلدية تونس
لسنة  ، 2222حيث يتم بموجب هذا التحويل توزيع اإلعتمادات المذكورة والبالغ مقدارها ثمانية مليون وثمانمائة
ألف دينار (2.222.222.222د) على مشاريع البرنامج السنوي لإلستثمار البلدي لسنة  2222موضوع مصادقة
المجلس البلدي في جلسته اإلستثنائية بتاريخ  32ديسمبر  2221وذلك حتى يتسنى للمصالح البلدية المعنية إستكمال
اإلجراءات القانونية طبقا للفصل  22من مجلة الجماعات المحلية ومن ثم الشروع في تنفيذ المشاريع المبرمجة.
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وحيث تم عرض الموضوع على أنظار لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف في جلستها
المنعقدة بتاريخ  15فيفري  ،2222فالرجاء من مجلسكم التداول فيه والموافقة على هذا التحويل طبقا لبيانات
الجدول الموالي :
مبلغ التحويل بحساب الدينار
بالنقصان
الفصل

فقرة ف ف

بيان الفصل

بالزيادة
الكلفة

التعهد

الدفع

8 800 000

_

_

_

 025 0020 06600دراسات متعلقة بالمشاريع الجديدة

_

700 000

700 000

700 000

 016 0003 06603تهيئة وتوسعة مستودع حي الزهور

_

200 000

200 000

200 000

 003 004 06603تهيئة المبنى البلدي بشارع  9أفريل

_

150 000

150 000

150 000

 010 0005 06603أشغال تهيئة بمقر حديقة البلفدير

_

50 000

50 000

50 000

 015 0002 06606إقتناء معدات لفائدة المالعب والمنشآت الرياضية

_

200 000

200 000

200 000

 033 0001 06610أشغال تأهيل شبكة التنوير العمومي بمنطقة البحيرة

_

1 500 000 1 500 000 1 500 000

 034 0001 06610إقتناء مخفضات الطاقة

_

1 000 000 1 000 000 1 000 000

 035 0001 06610تجديد وتهذيب شبكات التنوير العمومي

_

 023 0003 06613أشغال تهيئة الطرقات واألرصفة

_

 000 0001 08901نفقات التنمية غير الموزعة

355 000

355 000

355 000

2 195 000 2 195 000 3 395 000

 002 0002 06614أشغال تهيئة البناءات المتداعية للسقوط

_

335 000

335 000

335 000

 015 0001 06615أشغال تركيز آلبار وشبكات ري

_

300 000

300 000

300 000

 034 0001 06615أشغال غراسة

_

200 000

200 000

200 000

 035 0001 06615تهيئة المناطق الخضراء

_

290 000

290 000

290 000

 002 0004 06615أشغال تركيز تجهيزات حضرية

_

100 000

100 000

100 000

 026 0001 06615أشغال تهيئة فضاءات للحيوانات بحديقة البلفدير

_

220 000

220 000

220 000

 044 0004 06616أشغال تهيئة مالعب األحياء

_

575 000

575 000

575 000

 013 0001 06617تهيئة السوق البلدي بحي هالل

_

80 000

80 000

80 000

 018 0001 06617تهيئة السوق البلدي بنهج المر

_

150 000

150 000

150 000

 020 0001 06617تهيئة السوق البلدي بحي الزهور

_

100 000

100 000

100 000

 024 0001 06617تهيئة السوق البلدي بحي ابن خلدون 2

_

100 000

100 000

100 000

8 800 000 8 800 000 10 000 000 8 800 000

ّ
التدخالت:
 ّتدخل السيدة رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
وضّحت السيدة سعاد بن عبد الرحيم بأنه وقع االتفاق مسبقا في توزيع هذه اإلعتمادات وعلى هذا األساس تكون
المصادقة الستكمال اإلجراءات القانونية طبقا للفصل  22من مجلة الجماعات المحلية .
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قــــــرار المجلس البلـــدي
ررررأي فيرررره ،آلررررت عمليررررة التصررررويت علررررى هررررذ
وبعررررد التّررررداول فرررري الموضرررروع وإبررررداء الر ّ
المداولة إلى  :عدد  20صوت موافق.
وبالتــالي صادق المجلس البلدي بأغلبية الحاضرين على تحويل اعتمادات بالعنوان الثاني
المتعل قة بنفقات التنمية غير الموزعة نحو الفصول ومشاريع البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة
 2222وإدراج اعتمادات التعهد.
ث ّم أعطت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة بثينة الشابي ،رئيسة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية
ومتابعة التصرّف ،لتقديم النقطة الخامسة من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول المصادقة على
تسويغ محالت تجارية بالمراضاة بالسوق البلدي سيدي البحري بدائرة باب البحر ،هذا نصّها :
وبعد ،فالمعروض على أنظار مجلسكم الموقر أن األسواق الراجعة بالنظر لبلدية تونس بمختلف الدوائر البلدية
تنقسم إلى نقاط انتصاب (ذات نشاط بيع خضر وغالل وأسماك ومواد مختلفة) ومحالت تجارية ذات أنشطة متع ّددة.
وحيث تم تحويل بعض نقاط االنتصاب وعددها  12بالسوق البلدي سيدي البحري (تبعا للقائمة المصاحبة عدد )1
إلى محالت تجارية باعتبار نوعية األنشطة الممارسة بها على غرار بيع الدجاج الجاهز للطبخ وبيع األسماك وبيع
المواد المختلفة .
هذا وعلى إثر اإلنتهاء من أشغال تهيئة الدكاكين المحدثة بالسوق المذكورة سابقا التي تحولت فيه نقاط اإلنتصاب
إلى محالت تجارية ،وحيث أن البعض من شاغلي نقاط اإلنتصاب ظلوا منتصبين باألماكن الوقتية ويطالبون ببرجاعهم
إلى المحالت عوضا عن أماكنهم القديمة.
وتبعا لتقرير االختبار الصادر عن اإلدارة العامة لالختبارات بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية المضمن
بمكتب الضبط المركزي تحت عدد  232بتاريخ  22جانفي  2221والمتعلق بتقدير القيمة الكرائية بالسوق المذكورة
أعاله ،وعلى اثر جلسة العمل التي تم عقدها بمقر الدائرة البلدية بباب بحر ببشراف السيد رئيس الدائرة بتاريخ
 25فيفري  2221لتحديد وضبط قائمة المنتفعين بهذه المحالت (حسب القائمة عدد.)2
وحيث تم عرض الموضوع على أنظار لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف في جستها المنعقدة
بتاريخ  12فيفري .2221
المعروض على أنظار مجلسكم الموقر الموافقة على تسوية وضعية المنتصبين وفقا للقائمة المصاحبة ،والتسويغ
لهم بالمراضاة وذلك بناء على تقديرات خبراء وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية وابرام عقود كراء أصول تجارية
للمحالت البلدية المسوغة لفائدتهم .
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التدخالت :
*تدخل السيدة رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
 أفادت السيدة رئيسة بلدية تونس ّبأن المحالت المزمع كرائها بالسوق البلدي سيدي البحري كانت سابقا بحالة مزرية
إال أن بلدية تونس تدخلت لتهيئة المكان حتى يكون مالئما مع األنشطة المراد ممارستها بالسوق المعني مشيرة إلى أنّه
ت ّم تحديد معين الكراء من قبل وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية .
* ّ
تدخل السيدة رئيسة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التص ّرف :
 أفادت السيدة بثينة الشابي ب ّأن القيمة الكرائية وقع تقديرها من قبل الخبراء المعنيين حسب مساحة المحالت ونوع
النشاط .

وبعرررد التّرررداول فررري الموضررروع وإبرررداء الررر ّرأي فيررره ،آلرررت عمليرررة التصرررويت علرررى هرررذ المداولرررة
إلى:
 عدد  80صوت موافق.وبالتــالي صادق المجلس البلدي بأغلبية الحاضرين على تسويغ المحالت التجارية بالسوق البلدي
بسيدي البحري وذلك حسب تقديرات خبراء وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية .
ث ّم أعطت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة بثينة الشابي ،رئيسة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية
ومتابعة التصرّف ،لتقديم النقطة السادسة من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول المصادقة على
ميزانية الوكالة البلدية للخدمات البيئية لسنة  ،2222هذا نصّها :
يعكس مشروع الميزانية التقديرية للوكالة البلدية للخدمات البيئية لسنة  2222اإلهتمامات الرئيسية لمجلس
إدارتها المتمثلة باألساس في دعم الوكالة وتطوير أنشطتها وإعادة هيكلتها وتأمين موارد قارة لفائدتها.
ويرتكز هذا المشروع على ضمان التوازنات المالية للوكالة وديمومتها وعلى االنجازات الميدانية والمالية
للسنوات السابقة وما يُتوقع انجازه خالل سنة  2222بناء على مواصلة تنفيذ الصفقة عدد  2215/34بين الوكالة
البلدية والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والمتعلقة باستغالل مركزي تحويل النفايات بالجديدة وبن عروس إلى
غاية  30سبتمبر  2222واإلتفاقية بالتفاوض المباشر المبرمة مع بلدية تونس والمتعلقة ببسداء خدمات بيئية مختلفة
لفائدتها خالل سنوات  2223/2222/2221باإلضافة إلى خدمات بيئية أخرى لفائدة الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية
وبعض البلديات والهياكل العمومية والخاصة والتنفيذ اإلداري والمالي واللوجستي للخطة الوطنية لمقاومة الحشرات
الممولة عن طريق ميزانية الدولة والمجالس الجهوية.
إعتمادا على هذه المعطيات ،تم ضبط مشروع ميزانية الوكالة لسنة  2222على النحو التالي:
اإليــرادات 5 766 200 :دينـارا مـقــــابـل  5 635 200دينارا لســــنة  2221أي بزيادة قدرها 127 000
دينار وبنسبة حوالي .% 1.32 +
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نفقــات التسيير 7 933 200 :دينارا مقــابــــل  2 623 200دينـار لســنة  2221أي بـنقصان قدره 220
 690دينار وبنسبة حوالي – .% 2
نفقــات االستثمار 252 022 :دينار مقابل  550 222دينار لســنة  2221أي بزيادة قدرها  322 000دينار
وبنسبة حوالي .% 56 +
كما أنه وعلى غرار سنة  ،2221سوف تتحمل ميزانية الوكالة لسنة  2222تسديد جزء من الديون المتخلدة
بذمتها لفائدة بعض المنشآت العمومية والبنوك وإدارة الجباية على النحو التالي:
ـــ سداد جزء من دين مجدول مع الشركة التونسية للبنك يهم قرضا بعنوان سنة  2226بمعدل  12222دينار
شهريا أي مبلغ قدره  122 222دينارا سنويا.
ـــ تصفية دين مجدول مع إدارة الجباية بمبلغ قدره  112 742دينار.
ــــ خالص جزء من دين متخلد لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية  CNRPSبمبلغ قدره
 2 544 000د.
ـــ خالص جزء من دين لفائدة الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي  CNSSبمبلغ قدره  227 936د.
ويُب ّوب مشروع ميزانية الوكالة لسنة  2222كما يلي:
اإليرادات:
اإليرادات

ميزانية 0202

االنجاز الى غاية
2021/20/31

نسبة االنجاز

تقديرات ميزانية
سنة 0200

نسبة
التغيير

إسداء خدمات

9 624 000

8 190 460

85,10%

9 751 000

1,32%

2 273 000

1 653 489

% 72,74

2 000 000

%-12,01

4 251 000

3 922 130

% 92,26

4 251 000

0,00 %

500 000

104 790

% 20,96

600 000

%20,00

إسداء خدمات بيئية مختلفة

2 600 000

2 510 051

% 96,54

2 900 000

11,54 %

إيرادات عادية متنوعة

15 000

0

%0

15 000

0,00 %

إيرادات عادية متنوعة

15 000

%0

15 000

0,00 %

إيرادات األنشطة الملحقة

0

%0

0

0,00 %

إيرادات إستثنائية

0

0

%0

0

0,00 %

المجموع الجملي لإليرادات

9 639 000

8 190 460

85%

9 766 000

1,32 %

إستغالل مركزي التحويل
ببن عروس والجديدة
إسداء خدمات بيئية لفائدة
بلدية تونس
إسداء خدمات بيئية لفائدة
البلديات

0
0
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نفقات التسيير:

المصاريف

ميزانية 0202

االنجاز الى غاية
2021/20/31

نسبة االنجاز

تقديرات ميزانية
سنة 0200

نسبة
التغيير

مشتريات

1 490 000

978 447

65,67 %

1 518 000

2%

خدمات خارجية

4 035 000

2 830 141

70,14 %

3 363 000

-17 %

خدمات خارجية أخرى

94 000

59 376

63,17 %

76 000

-15 %

أعباء مختلفة عادية

20 500

16 097

%78,52

20 500

0%

أعباء األعوان

2 780 000

2 912 231

%104,76

2 827 000

2%

50 000

3 642

7,28 %

5 000

-90 %

153 700

123 689

80 %

123 700

-20 %

8 623 200

6 923 623

80 %

7 933 200

-8 %

أعباء مالية (فوائد الحسابات
الجارية وودائع مدينة)

ضرائب وأداءات ودفوعات
مماثلة
مجمـوع مصاريف اإلستغل ل

تعكس إعتمادات نفقات اإلستثمار للوكالة لسنة  2222مواصلة السعي لدعم وتجهيز الوكالة باآلليات والتجهيزات
ووسائل العمل.
نفقات اإلستثمار:
اإلستممار
معدات استغالل

ميزانية سنة

االنجاز الى غاية

0202

0202/20/12

175 000

188 000

( 4صناديق عمالقة)
حاويات معدنية

044 444

معدات نقل

024 444

أجهزة إعالمية وأدوات مراقبة

01 444

اإلستممار
حاويات معدنية

تقديرات ميزانية سنة
0200
444 44

130 108

عدد  2شاحنة ضاغطة 01
م3

760 000
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معدات نقل

50 000

4050

أجهزة إعالمية وأدوات م ارقبة

1444

معدات مكتبية

04 444

10000

معدات مكتبية

3000

مجمـوع نفقات اإلستممار

552 222

110 251

مجمـوع نفقات اإلستممار

151 222

صادق مجلس اإلدارة خالل اجتماعه المنعقد بتاريخ  25نوفمبر  2221على مشروع ميزانية الوكالة البلدية
للخـدمات البيئية لسنة .2222
لذا ،تطبيقا لمقتضيات الفصل  12من األمر عدد  242لسنة  1525المؤرخ في  31جانفي  1525المتعلق بالنظام
اإلداري والمالي للمؤسسات العمومية البلدية ذات الصبغة االقتصادية القاضي بوجوب عرض مشروع الميزانية على
مصادقة وزيري الداخلية والمالية بعد عرضها مسبقا على المجلس البلدي،
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الرجاء من مجلسكم الموقر التداول والبت في الموضوع ،حتى يتسنى للوكالة إتمام بقية إجراءات المصادقة على
الميزانية.

التدخـــالت :
*تدخل السيدة رئيسة الدائرة البلدية بسيدي البشير :
 أشارت السيدة هندة عباس إلى ضرورة إسناد عملية التنظيف إلى بعض الشركات الخاصة حتى تت ّم مقارنة النتائجوالوقوف على أفضلها لتدعيم الخدمات البيئية ببلدية تونس .
*تدخل السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة :
 أ ّكدت السيدة سعاد بن عبد الرحيم على مزيد حرص الوكالة البلدية للخدمات البيئية فيما يتعلق بمجال النظافة خاصةبال ّدوائر البلدية واإللتزام بالمواعيد المح ّددة لتالفي التأخير الحاصل في بعض المناطق البلدية ،داعية كافة السادة
رؤساء الدوائر إلى عدم إحتكار المع ّدات المخصّصة للنظافة والتي ترجع بالنّظر أساسا إلى إدارة النظافة التي تقوم
بتركيزها وتوزيعها حسب أولوية إحتياجات كل دائرة ،مش ّددة على حسن إستغاللها والمحافظة عليها .
*تدخل السيد جمال الرزقي ،عضو المجلس البلدي :
 طالب السيد جمال الرزقي توضيح التأخير الحاصل من قبل الوكالة البلدية للخدمات البيئية بدائرة الحرايرية ،مؤ ّكداعلى ضرورة إحترام اآلجال المح ّددة .
*تدخل السيد المدير العام للوكالة البلدية للخدمات البيئية :
 أشار السيد صابر الهوشاتي إلى ّأن التأخير الحاصل بدائرة الحرايرية جاء نتيجة الصفقة التي ت ّم إمضاؤها في شهر
مارس  2221والتي وقع اإلعالن عنها في شهر جويلية من نفس السنة عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط
ولم تكن تتض ّمن الحاويات نصف المطمورة وبالتالي تقرّر تأجيل الطلب إلى موفى شهر سبتمبر ،حيث أفضت النتائج
إلى ظهور ثالثة أقساط متباينة وهذا ما أسفر إلى إعداد تحليل مالي وفني سيتم عرضه على مراقب الدولة في أجل ال
يتجاوز تاريخ  15مارس . 2222
*تدخل السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة :
 إستنادا لما ت ّم توضيحه من قبل السيد المدير العام للوكالة البلدية للخدمات البيئية ،أكدت السيدة رئيسة البلدية علىضرورة إحترام اآلجال التي ت ّم إقرارها للتدخل بدائرة الحرايرية ،وإن لزم األمر سيقع سحب هذا التدخل وعرضه
على القطاع الخاص .
*تدخل السيدة رئيسة لجنة تسمية األنهج والساحات :
 أبدت السيدة رئيسة لجنة تسمية األنهج والساحات تحفظها حول إمكانية اللّجوء إلى القطاع الخاص فيما يتعلق بدائرةالحرايرية ،داعية إلى ضرورة السعي والعمل على تحسين مردود الوكالة وتطوير إدارتها .
*تدخل السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة :
 أ ّكدت السيدة سعاد بن عبد الرّحيم على أنّه ت ّم العمل مؤ ّخرا على معالجة بعض الصعوبات والعراقيل التي شهدتهاالوكالة البلدية للخدمات البيئية ضمانا لجودة العمل وحسن التسيير .
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*تدخل السيدة رئيسة الدائرة البلدية بسيدي البشير :
 تساءلت السيدة رئيسة الدائرة عن مآل تراكم فضالت البناء بالدائرة البلدية بالحرايرية .*تدخل السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة :
 وضّحت السيدة سعاد بن عبد الرّحيم ّأن الوكالة البلدية للخدمات البيئية غير ملزمة برفع فضالت البناء بمختلف
المناطق البلدية وهذا ما نصّ عليه العقد المبرم معها .
*تدخل السيد جمال الرزقي ،عضو المجلس البلدي :
 إعتبر السيد جمال الرزقي ّأن المشكل الرئيسي في مجال النظافة ببلدية تونس حسب رأيه هو عدم توفّر العدد
الكافي للحاويات الالزمة ،وهذا النقص أ ّدى إلى تراكم الفضالت رغم مجهودات أعوان النظافة المضاعفة في بعض
المناسبات وعلى هذا األساس الب ّد من تغيير المز ّود الحالي لهذه الحاويات .
*تدخل السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة :
 أفادت السيدة رئيسة البلدية أنّه ،وبالرّجوع إلى مقتضيات القانون المتعلق بالصفقات العمومية ،ال يمكن تغييرالمز ّود الحالي نظرا لإلجراءات المط ّولة في هذا الغرض علما وأنّه ت ّم اإلتفاق معه على توفير هذه الحاويات خالل
أواخر شهر فيفري من السنة الحالية ،غير ّ
أن هذا األخير واجه إشكاال يتمثل في عدم تمكنه من توريد عجالت
الحاويات في آجالها إال أنّه مازال ملتزما بآجاله التعاقدية .
كما أشادت السيدة رئيسة ال بلدية بمجهودات أعوان النظافة والطرقات والمناطق الخضراء وتكافلهم على إنجاح حملة
النظافة التي ت ّمت مؤ ّخرا لتفادي تراكم الفضالت بكافة المناطق البلدية خالل اإلضراب التي أقرّته الجامعة العامة
للبلديات خالل يومي  21و 22فيفري . 2221

قـــرار المجلس البلدي
وبعد التّداول في الموضوع وإبداء ال ّرأي فيه ،آلت عملية التّصويت على هذ المداولة إلى :
عدد  20صوت موافق.
وبالتّالي صادق أعضاء المجلس البلدي بأغلبية الحاضرين على ميزانية الوكالة البلدية للخدمات
البيئية لسنة . 2222
ث ّم أعطت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة بثينة الشابي ،رئيسة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية
ومتابعة التصرّف ،لتقديم النقطة السابعة من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول المصادقة على
طلب تمديد آجال دفع أقساط لزمة استغالل مساحة من غابة السيجومي لبعث فضاء ألعاب وتسلّق ،هذا نصّها :
تبعا لمكتوب السيد مهدي الطنوبي وكيل شركة "أفنتور بارك" بتاريخ  22ديسمبر  2222حول طلب تأخير
دفع أقساط معاليم لزمة استغالل مساحة من غابة السيجومي لبعث فضاء ألعاب تسلّق ،إنعقدت لجنة الشؤون المالية
واإلقتصادية ومتابعة التصرّف بتاريخ  12فيفري  2221للتّداول في هذا الموضوع حيث ّ
أن بلدية تونس أبرمت مع
هذه الشركة لزمة اإلستغالل بتاريخ  14فيفري  2222لم ّدة  25سنوات قابلة للتّجديد مرّة واحدة تحتسب إبتداء من
27

تاريخ تسجيل العقد وبمبلغ سنوي قدره  16ألف دينارا يدفع على أقساط مسبقة على رأس كل ثالثة أشهر مع زيادة
بنسبة  % 5من المبلغ األصلي إبتداء من السنة الثانية من اإلستغالل .
وقد ت ّم تسجيل هذه اللّزمة بتاريخ  23مارس  2222وانطلقت أشغال التهيئة بتاريخ  13مارس  .2222ونظرا
للوضعية الصحية للبالد بسبب جائحة كوفيد 15ت ّم إيقاف األشغال بداية من تاريخ  22مارس  2222تبعا لمراسلة
الشركة بتاريخ  12مارس  2222لتستأنف بتاريخ  24جوان  2222وبذلك تكون م ّدة التوقيف  77يوما .واعتبرت
اللجنة أنّه ال يمكن التّمديد في آجال ال ّدفع أو التقسيط واقترحت طرح م ّدة التوقيف المق ّدرة بــ  77يوما من م ّدة
اإلستغالل بما يعادل طرح مبلغ قدره 3.3757342د (  77x16.222يوما من معلوم اللزمة ) .
 365يوما
وبعد النقاش والتداول ،إقترحت اللجنة الموافقة على هذا الطرح والمرجو من أعضاء المجلس الموقّر التداول
والمصادقة على هذا الموضوع حتى يتسنى إتمام اإلجراءات الالزمة في الغرض .

التدخـــالت :
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
 تساءلت السيدة رئيسة البلدية عن الم ّدة المراد طرحها والمق ّدرة بـ  77يوما.*تدخل السيد مدير عام المصالح المشتركة:
 أفاد السيد سهيل ساسي أنه تبعا لألذون اإلدارية المصاحبة لمشروع المداولة فقد ت ّم إيقاف األشغال بسبب الحجرالصحّي بالفضاء الترفيهي من  22مارس  2222إلى غاية  25جوان  2222وهي الفترة المراد طرحها.
*تدخل المستشار البلدي السيد جمال الرزقي :
 عبّر السيد جمال الرزقي عن استيائه من تع ّدد مطالب الطرح الكلي أو الجزئي والتي ترجع بالضرر على مواردالبلدية وبالتالي ال ب ّد من إيقاف هذا النزيف استنادا على المطالب الواردة على البلدية.
*تدخل السيدة الكاتبة العامة:
 أفادت السيدة الكاتبة العامة أنه تبعا للمناشير الصادرة عن رئاسة الحكومة خالل فترات الحجر الصحي تعتبر عمليةالطرح الجزئي ضرورية وهي نتيجة للتوقف الفعلي عن ممارسة نشاط المستلزم وذلك لسببين:
 يكون األمر خارج عن إرادة المستلزم (فترات الحجر الصحي) .
 يكون ذلك بطلب من اإلدارة البلدية المعنية .

قـــرار المجلس البلدي
وبعررررررد التّررررررداول فرررررري الموضرررررروع وإبررررررداء الرررررر ّرأي فيرررررره ،آلررررررت عمليررررررة التصررررررويت علررررررى هررررررذ
المداولة إلى :عدد  80صوت موافق.
وبالتـررررـالي صررررادق المجلررررس البلرررردي بأغلبيررررة الحاضرررررين علررررى طرررررح  00يومررررا مررررن مرررردة لزمررررة
استغالل مساحة من غابة السيجومي لبعث فضاء ألعاب تسلّق.
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ث ّم أعطت السيد ة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة بثينة الشابي ،رئيسة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية
ومتابعة التصرّف ،لتقديم النقطة الثامنة من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول المصادقة على
طرح جزء من مدّة استغالل الفضاء الترفيهي بح ّي التحرير ،هذا نصّها :
تبعا لمكتوب السيد أحمد مقني وكيل شركة "قالكسي بارك" بتاريخ  12مارس  2221حول اإلعفاء من
ي التحرير ،إنعقدت لجنة الشؤون المالية واإلقصادية
خالص م ّدة  77يوما المتعلقة ببستغالل الفضاء الترفيهي بح ّ
ومتابعة التصرّف بتاريخ  17فيفري  2222للتّداول حول هذا الموضوع حيث ّ
أن بلدية تونس أبرمت مع هذه الشركة
لزمة إستغالل بتاريخ  14فيفري  2222لم ّدة  25سنوات قابلة للتّجديد مرّة واحدة تحتسب ابتداء من ثالثة أشهر بعد
تاريخ تسجيل العقد وبمبلغ سنوي  52ألف دينار يدفع على أقساط مسبقة على رأس كل ثالثة أشهر مع زيادة بنسبة
 % 5من المبلغ األصلي السنة األولى من تجديد العقد .
وقد ت ّم تسجيل هذه اللزمة بتاريخ  24مارس  2222وانطلقت أشغال التهيئة بتاريخ  26مارس  ،2222ونظرا
للوضع الصحي الذي تم ّر به البالد بسبب جائحة كوفيد 15ت ّم إيقاف األشغال بداية من تاريخ  22مارس 2222
لتستأنف بتاريخ  24جوان  2222وبذلك تكون م ّدة التوقيف  77يوما يقترح طرحها من م ّدة اإلستغالل بما يعادلها
مبلغ قدره 125477545د (معلوم اللزمة52.222 :د)  xم ّدة التوقيف =  00يوما .
 365يوما
وبعد النقاش والتّداول ،إقترحت اللجنة الموافقة على هذا الطرح والمرجو من أعضاء المجلس الموقّر التداول
والمصادقة على هذا الموضوع حتى يتسنى إتمام اإلجراءات الالزمة في الغرض .

التدخـــالت :
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
وضحت السويدة رئيسوة البلديوة ّ
أن الخطوأ يقوع علوى عواتق اإلدارة العاموة للطرقوات والمنواطق الخضوراء والمنتزهوات
حيث قامت بمراسلة شركة قالكسي بعد انقضاء  7أيام من اآلجال الفعلية والقانونية .

قـــرار المجلس البلدي
ررررأي فيرررره ،آلررررت عمليررررة التصررررويت علررررى هررررذ
وبعررررد التّررررداول فرررري الموضرررروع وإبررررداء الر ّ
المداولة إلى :عدد  80صوت موافق.
وبالتـررررـالي صررررادق المجلررررس البلرررردي بأغلبيررررة الحاضرررررين علررررى طرررررح  00يومررررا مررررن مرررردة
استغالل الفضاء الترفيهي بحي التحرير لسنة .2222
ث ّم واصلت السيدة بثينة الشابي ،رئيسة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرّ ف ،تقديم النقطة
التاسعة من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول المصادقة على مطلب مجموعة من تجار سوق
المنصف باي المتعلق بالتخفيض من المعلوم الحالي لإلنتصاب ،هذا نصّها :
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وبعد ،حيث ّ
أن المجلس البلدي لمدينة تونس المنعقد في دورته العادية األولى لسنة  2221بتاريخ  27فيفري
 2221كان قد صادق على إقرار معلوم جديد خاص للوقوف بسوق المنصف باي ينقسم إلى ثالثة أصناف موزعة
حسب النشاط كاآلتي  72 ( :دينارا 52 ،دينارا و 112دينارا ) دخل حيّز التطبيق بداية من غرّة جوان  ،2221علما
ّ
وأن البلدية هي من تتح ّمل مصاريف عملية التأمين إلى جانب نفقات إستهالك الماء والكهرباء .
وعلى ضوء مطلب اإلعتراض المق ّدم من قبل محامية نيابة عن مجموعة من تجار سوق المنصف باي على
المعلوم الجديد حيث يطالبون بالتخفيض في المعلوم عالوة عن رفعهم قضية ض ّد البلدية ،تولت لجنة الشؤون المالية
واإلقتصادية ومتابعة التصرّف النّظر في اإلعتراض في جلستها المنعقدة بتاريخ  12فيفري  ،2222وأبدت رأيها
برفض الطلب واإلبقاء على التعريفة الجديدة المصادق عليها للحيثيات المذكورة أعاله .والمعروض على أنظار
مجلسكم الموقّر التداول في الموضوع وأخذ القرار المناسب .

التدخـــالت :
 ّتدخل السيدة رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفادت السيدة سعاد بن عبد الرحيم بأن معلوم اإلنتصاب الجديد والذي وقع ضبطه وتحديده بطريقة علمية ودقيقة
ال يغطي إال مصاريف التأمين إلى جانب نفقات إستهالك الماء والكهرباء والمحمولة على كاهل بلدية تونس وبالتالي
يعتبر هذا المعلوم الجديد الذي تم إقراره من قبل اللجنة المعنية واقعي ومقبول عموما .
 تدخل السيد رئيس دائرة التحرير :إقترح السيد محمد نعمان بن معاوية التخفيض في معلوم اإلنتصاب بسوق المنصف باي شريطة تحميل مصاريف
عملية التأمين على المنتصبين الحاليين بالسوق .
 تدخل السيد جمال الرزقي :وضح السيد كمال الرزقي عضو المجلس البلدي بأن بلدية تونس تتحمل عديد النفقات بسوق المنصف باي وقد
تتجاوز أحيانا هذا المعلوم الذي تم إقراره  ،وعلى هذا األساس ال يمكن التخفيض في هذا المعلوم الجديد لإلنتصاب .
 تدخل السيدة رئيسة دائرة سيدي البشير :وضحت السيدة هندة عباس بأن هذا المعلوم الجديد لإلنتصاب ال يقارن أمام مداخيل تجار سوق المنصف باي .
 تدخل السيدة رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :أشارت السيدة سعاد بن عبد الرحيم أنه يمكن أخذ اإلجراءات القانونية في حق كل من يمتنع عن خالص معلوم
اإلنتصاب بالسوق .

قـــرار المجلس البلدي
وبعررررد التّررررداول فرررري الموضرررروع وإبررررداء الرررر ّرأي فيرررره ،آلررررت عمليررررة التصررررويت علررررى هررررذ
المداولة إلى :عدد  20صوت موافق.
وبالتــالي صادق المجلس البلدي بأغلبية الحاضرين على رفض مطلب مجموعة من تجار
سوق المنصف باي المتعلق بالتخفيض من المعلوم الحالي لإلنتصاب ،واإلبقاء على التعريفة الجديدة
المصادق عليها للحيثيات المذكورة بن المداولة .
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إثر ذلك ،أذنت السيدة سعاد بن عبد الرّحيم رئيسة البلدية إلى السيدة هناء بن سعيد ،رئيسة لجنة مراجعة
المعاليم البلدية ،لتقديم النقطة العاشرة من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول المصادقة على طرح
مبالغ مثقلة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية بالنسبة للمطالبين به من ذوي الدّخل المحدود ،هذا نصّها :
وبعد ،ن ّ
صت مجلة الجباية المحلية الصادرة بالقانون عدد  11لسنة  1557المؤرخ في  3فيفري  1557في
فصلها السادس على الحط الكلي للمعلوم الموظف على العقارات المبنية بالنسبة للمطالبين به من ذوي الدخل المحدود
المنتفعين ببعانة من الدولة أو من الجماعات المحلية .
ولهذا الغرض  ،صدر األمر عدد  1254لسنة  1552المؤرخ في  2جوان  1552و المتعلق بضبط شروط
و طرق تطبيق الحط من المعلوم المستوجب على العقارات المبنية و كذلك الفصل  52من القانون عدد  111لسنة
 1552المؤرخ في  22ديسمبر  1552والمتعلق بقانون المالية لسنة  1555ليعفي العائالت من ذوي الدخل المحدود
من المساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن المحــــدث بمقتضى األمر المؤرخ في  23أوت .1556
وفي هذا اإلطار ،واصلت البلدية كالعادة تلقي عدة مطالب صادرة عن أصحاب العقارات المبنية من ذوي
الدخل المحدود والمنتفعين ببعانة قارة من الدولة أو من البلدية يلتمسون فيها الحط الكلي للمعلوم الموظف على
عقاراتهم المبنية .وقد اجتمعت لجنة مراجعة المعاليم يوم  22أكتوبر  2221ووافقت على 42مطلبا مدعما بالوثائق
المثبتة النتفاعهم باالعانة القا ّرة ،بحيث يصل المبلغ الجملي المعــروض للطرح عن سـنـة  2220و ما قبلها إلى ما
قـدره  9119,147د بعنوان المعلوم على العقارات المبنية و  3032,982د بعنوان الصندوق الوطني لتحسين السكن .
لذا ،فالمرجو من مجلسكم الموقر التداول في موضوع تسوية الوضعية الجبائية ألصحاب العقارات بالموافقة
على طرح مبالغ المعاليم التي مازالت مثقلة بحسابات قباض البلدية  ،ليتسنى إتمام بقية االجراءات .

التدخالت :
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
أشارت السيدة سعاد بن عبد الرحيم إلى أن العائ الت التي تتمتع ببعانة قارة من الدولة أو من الجماعات المحلية يقع
إعفاؤها من دفع المعلوم البلدي عمال بمقتضيات مجلة الجباية المحلية ( الفصل عدد  26من المجلة ينص على الحط
الكلي للمعلوم على العقارات المبنية ) .

قـــرار المجلس البلدي
وبعرررد التّرررداول فررري الموضررروع وإبرررداء الررر ّرأي فيررره ،آلرررت عمليرررة التصرررويت علرررى هرررذ المداولرررة
إلى :عدد  2.صوت موافق.
وبالتـررررـالي صررررادق المجلررررس البلرررردي بأغلبيررررة الحاضرررررين علررررى طرررررح المبررررالغ المثقلررررة بعنرررروان
المعلررروم علرررى العقرررارات المبنيرررة بالنسررربة للمطرررالبين بررره مرررن ذوي الررردخل المحررردود وفقرررا للقائمرررة اإلسرررمية
المصاحبة.

31

واصلت السيدة هناء بن سعيد ،رئيسة لجنة مراجعة المعاليم البلدية ،تقديم النقطة الحادية عشر من جدول
أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول المصادقة على طرح مبالغ مثقلة بعنوان المعلوم على العقارات
المبنية وغير المبنية ،هذا نصّها :
وبعد ،في إطار تطهير وتحيين جداول تحصيل المعلوم على العقارات المبنية وغير المبنية من ناحية
وتبعا لمطالب طرح ت ّم إيداعها من طرف المطالبين بالمعلوم نتيجة لتسرب أخطاء مادية من ناحية أخرى.
تم جرد عدة وضعيات استوجب تصحيحها والمضبوطة بالجدول المصاحب والتي تستجيب للنصوص
التشريعية الجاري بها العمل وخاصة القانــــون عدد  11لسنــــة  1557والمـــؤرخ في  3فيفري  1557والمتعلق
ببصدار مجلة الجباية المحلية
وقد تـــم عرض مطالب الطرح على لجنة مراجعـــة المعاليـم في عدة مناسبات  15جوان 5 ،سبتمبر،
 13سبتمبر 22 ،أكتوبر و  1نوفمبر من سنة  2221و  3فيفري . 2222
و قد حددت قيمة المبالغ المقترح طرحها بعنوان المعلوم على األراضي غير المبنية بما قدره 419227,875د
و  55384,111د بعنوان المعلوم على العقارات المبنية و  17071,688د بعنوان الصندوق الوطني لتحسين السكن.
لذا ،فالمرغوب من مجلسكم الموقر التداول في الموضوع قصد تصحيح هذه الوضعيات وطرح المبالغ المثقلة
بحسابات القابض البلدي ليتسنى اتمام بقية اإلجراءات .

التدخالت :
* تدخل السيد جمال الرزقي  ،عضو بالمجلس البلدي:
أبدى السيد المستشار جمال الرزقي استغرابه من العدد الهائل للمواطنين الراغبين في التمتع بطرح المبالغ المثقلة .
* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس:
ضحت السيدة الكاتبة العامة ّ
و ّ
أن طرح المبالغ المثقلة جاء بناء على المطالب التي ت ّم إيداعها من قبل المطالبين باألداء
نتيجة بعض األخطاء المادية أو بعض الوضعيات األخرى وبالتالي البد من تصحيح األزمة والمبالغ المثقلة بحسابات
القابض البلدي .

قـــرار المجلس البلدي
الرررأي فيرره ،آلررت عمليررة التصررويت علررى هررذ المداولررة إلررى:
وبعررد التّررداول فرري الموضرروع وإبررداء ّ
عدد  28صوت موافق.
وبالتـررررـالي صررررادق المجلررررس البلرررردي بأغلبيررررة الحاضرررررين علررررى طرررررح المبررررالغ المثقلررررة بعنرررروان
المعلوم على العقارات المبنية وغير المبنية وفقا للقائمة المضمنة بن

المداولة.

إثر ذلك ،أذنت السيدة سعاد بن عبد الرّحيم رئيسة البلدية إلى السيدة آمال بوزيان ،رئيسة لجنة التكوين
والشغل والتنمية المحلية ،لتقديم النقطة الثانية عشر من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول
المصادقة على مشروع مداولة مرفق بمشروع إتفاقية شراكة وتعاون ثالثية األطراف بين بلدية تونس وكلية العلوم
اإلنسانية واإلجتماعية بتونس والهيئة العليا للمالية المحلية ،هذا نصّها :
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فووي إطووار سووعي بلديووة تووونس إلووى إقامووة شووراكات فاعلووة تهوودف إلوى دعووم وتكوووين الشووباب وحثووه علووى االبتكووار
واالبداع واالنفتاح المبكر على الحياة المهنية والعامة،
وباعتبار كلية العلووم اإلنسوانية واالجتماعيوة بتوونس امتوداداا طبيعياوا للمدينوة العتيقوة بتواجودها فوي قلوب المنطقوة
اإلدارية بالقصبة حيث تلقى العديد من الدروس وتنجز كما هائال من البحووث المتعلقوة بمدينوة توونس فضوال عون قربهوا
من المقر الرئيسي للبلدية .وحيث تووفر الجماعوات المحليوة فضواء مميوزا إلسوتقبال الشوباب وتتويح لهوم فورص ممارسوة
المهارات المكتسبة أثناء تكوينهم الجامعي.
وسعيا من مختلف األطراف الراغبة في هذه الشراكة الى بعث قطب ترابي اقتصادي واجتماعي من شأنه
تجميع الفاعلين الميدانيين في نفس المجال الترابي كمؤسسات االقتصاد االجتماعي والتضامني (التعاونيات
والتعاضديات والجمعيات ومجامع المصالح االقتصادية ) وكذلك الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والخاصة
والجامعات ومراكز التكوين ،بهدف خلق فروع إلنتاج المواد واسداء الخدمات واحداث مواطن الشغل وفتح آفاق
للتنمية الدائمة وباعتبار اشراك المؤسسات المعنية بهذه االتفاقية في أربعة محاور استراتيجية تتعلق باالنفتاح على
البيئة االجتماعية واالقتصادية ،والبعد الثقافي ،والبحث العلمي في المجال الثقافي والمواطني ،وتكوين الشباب من
أصحاب الشهادات العليا وتشغيلهم ،يقترح إبرام اتفاقية الشراكة المذكورة.
وبعد التداول في المشروع مع المعنيين باألمر خالل اجتماع لجنة التكوين والشغل والتنمية المحلية المنعقد
بتاريخ  17نوفمبر ،2221وعرض محتوى االتفاقية على إدارة الشؤون القانونية ببلدية تونس،
فالمعروض على مجلسكم الموقر التداول في الموضوع والمصادقة على اتفاقيه الشراكة بين بلدية تونس وكلية
العلوم االنسانية واالجتماعية بتونس والهيئة العليا للمالية المحلية .

التدخالت :
* تدخل السيدة هندة بلحاج علي  ،رئيسة لجنة تسمية األنهج :
أشارت السيدة هندة بلحواج علوي إلوى ّ
أن االتفاقيوة عاموة وال تتضومن تحديودا دقيقوا آلليوات تجسويمها وأثرهوا االجتمواعي
واالقتصادي على البلدية .وتساءلت عن مفهوم الهيئة العليا للمالية المحليوة وعون المقصوود ب " تنميوة القودرة التشوغيلية
للشباب " الواردة بالفصل األول من مشروع االتفاقية .كما تساءلت المتدخلة عن االختصاصوات التوي يمكون أن تسوتفيد
منها البلدية في هذا الشأن.
* تدخل السيدة حفيظة بلخيرمديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس:
وضّحت السيدة الكاتبة العامة ّ
أن الهيئة العليا للمالية المحليوة هوي هيئوة تو ّم إرسوائها بمقتضوى مجلوة الجماعوات المحليوة.
وهي مكلفة بدراسة كل ما يتعلق بالمالية المحلية.
* تدخل السيدة آمال بوزيان ،رئيسة لجنة التكوين والشغل والتنمية المحلية:
أشارت السيدة آمال بوزيان إلى أنه توجد عديد االختصاصات التي يمكن أن تستفيد منها البلدية كالتاريخ واألرشيف.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
وضحت السيدة رئيسة البلدية ّ
أن المقصود بعبارة" تنمية القدرة التشغيلية للشوباب " هوي إجوراء الطلبوة لفتورات توربص
بالبلدية .واقترحت السيدة رئيسة البلدية أن يت ّم تعويض عبارة " كليوة العلووم اإلنسوانية و االجتماعيوة بتوونس" بعبوارة "
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الجامعة التونسية " و بالتالي إبرام اتفاقيات شراكة و تعاون مع الجامعة التونسوية كجامعوة المنوار أو جامعوة  5أفريول
و عدم االقتصار على جامعة معينة إذ بمقتضى هذه االتفاقيات يمكن توفير أمواكن توربص للطلبوة باإلضوافة إلوى إنجواز
مشاريع مشتركة.
* تدخل السيدة سناء التليلي ،رئيسة لجنة النظافة والبيئة وحماية المحيط:
أشارت السيدة رئيسة لجنة النظافة والبيئة وحماية المحيط إلى أنه قد ت ّم سابقا تقديم مشوروع اتفاقيوة شوراكة بوين بلديوة
تونس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تنضوي تحتها كول الجامعوات ولوم يوت ّم التوداول فيهوا .وقود تو ّم توجيوه
مشروع االتفاقية إلى الوزارة المعنية لمراجعتها ليتم عرضها الحقا على مصادقة المجلس البلدي.
* تدخل السيدة آمال بوزيان ،رئيسة لجنة التكوين والشغل والتنمية المحلية:
أشارت السيدة آمال بوزيان إلى ّ
أن وجود الهيئة مهم وله عالقة باالقتصاد االجتماعي والتضامني.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
اقترحت السيدة رئيسة البلدية أن يت ّم إبرام اتفاقية إطارية مع الجامعة التونسية ثم بعد ذلك يت ّم إبرام اتفاقيوات مفصولة
ثنائية مع مختلف الكليات التي تتقدم بمطالب في ذلك.
* تد خل السيد سامي بن هويشات  ،مدير الشؤون القانونية و النزاعات و األرشيف:
وضح السيد مدير الشؤون القانونية ّ
أن للكلية الشخصية القانونيوة واالسوتقالل الموالي وتمثول نفسوها ،وبالتوالي يمكنهوا
إبرام االتفاقيات.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
دعت السيدة رئيسة البلدية لجنة التكوين و الشغل و التنميوة المحليوة إلوى دراسوة كول مطالوب االتفاقيوات المقدموة مون
مختلف الجامعات ( جامعة المنار  ،كلية الحقوق . )...
* تدخل السيدة سناء التليلي  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
أشارت السيدة سناء التليلي إلى أ ّن فوي التعواون موع الجامعوات جانوب بحثوي وجانوب تكوويني إذ توجود جامعوات ذات
طابع أدبي وأخرى ذات حقوقي.

قـــرار المجلس البلدي
رررأي فيررره ،آلرررت عمليرررة التصرررويت علرررى هرررذ المداولرررة
وبعرررد التّرررداول فررري الموضررروع وإبرررداء الر ّ
إلى :عدد  20صوت موافق.
وبالتـررررـالي صررررادق المجلررررس البلرررردي بأغلبيررررة الحاضرررررين علررررى مشررررروع اتفاقيررررة الشررررراكة
والتعرررراون بررررين بلديررررة تررررونس وكليررررة العلرررروم اإلنسررررانية واالجتماعيررررة بتررررونس والهيئررررة العليررررا
للمالية المحلية.
إثر ذلك ،ق ّدمت السيدة سعاد بن عبد الرّحيم رئيسة البلدية شيخة المدينة النقطة الثامنة عشر من جدول أعمال
الجلسة والمتعلقة بالمصادقة على مشروع مداولة حول دعم تظاهرة رياضية بملعب الشاذلي زويتن ،هذا نصّها :

34

وبعد ،في إطار سعي بلدية تونس لدعم األنشطة الرياضوية التوي تهودف إلوي إعوالء الرايوة الوطنيوة فوي المحافول
الدولية ومساندة للفريق الوطني التونسوي لل ّرقبوي سويّدات ورجوال خوالل مشواركته فوي البطولوة العربيوة واإلفريقيوة أيوام
 26فيفري و 23و  24أفريل  2222بتونس والتي ستقام فعالياتها بملعب الشاذلي زويتن ،وحرصا على إرساء برنوامج
تعاون و شراكة بين بلدية تونس والجامعة التونسية لل ّرقبي ،
وبعووود التوووداول مووون طووورف لجنوووة الشوووباب والرياضوووة المنعقووود بتووواريخ  27فيفوووري  2222فوووي المطلوووب المقووودم
مووون طووورف الجامعوووة التونسوووية لل ّرقبوووي حوووول إسرررتغالل الملعرررب المرررذكور مجانرررا إلحتضررران التظررراهرتين الررردّوليتين،
حظي بال ّدعم والموافقة .
والمعروض على مجلسكم الموقر التداول في الموضوع والمصادقة على تمكين الجامعة التونسية لل ّرقبي من
مجانية تنظيم نهائيات البطولة العربية واإلفريقية في التواريخ المذكورة مساهمة من بلدية تونس في الظفر باللقب
العربي واإلفريقي سيّدات ورجال .

التدخالت :
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
أن هوذه المداولوة تنودرج فوي إطوار دفوع وتشوجيع الرياضوة النسوائية خاصوة ّ
وضحت السويدة رئيسوة البلديوة ّ
وأن العمور
االفتراضووي لهووذه الرياضووة محوودود جوودا ،مضوويفة ّ
أن تواجوود أول أنديووة لرياضووة ال ّرقبووي النسووائية بمدينووة تووونس وذلووك
بدائرتي الحرايرية وحي التحرير.
كما أشارت السيدة رئيسوة البلديوة إلوى ّ
أن األمور يتعلوق بنواد فتوي ليسوت لوه مون اإلمكانيوات لخوالص معلووم اسوتغالل
الملعب.

قـــرار المجلس البلدي
وبعررررد التّررررداول فرررري الموضرررروع وإبررررداء الرررر ّرأي فيرررره ،آلررررت عمليررررة التصررررويت علررررى هررررذ المداولررررة إلررررى:
عدد  20صوت موافق.
وبالتـررررـالي صررررادق المجلررررس البلرررردي بأغلبيررررة الحاضرررررين علررررى تمكررررين الجامعررررة التونسررررية للرقبررررى مررررن
مجانيرررة تنظررريم نهائيرررات البطولرررة العربيرررة واإلفريقيرررة للرقبرررى بملعرررب الشررراذلي زويرررتن أيرررام  26فيفرررري
و  28و  2.أفريل .2222
إثر اإلنتهاء من ذلك ،طرحت السيدة سعاد بن عبد الرّحيم رئيسة البلدية شيخة المدينة النقطة التاسعة عشر من
جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمتابعة وتقييم حضور السادة المستشارين خاصة منهم األعضاء القا ّرين خالل
إجتماعات اللجان البلدية ،ث ّم تلت مذكرة في الغرض ،هذا نصّها :
في إطار دعم ال ّدور الهام الذي تقوم به مختلف اللجان البلدية في القرارات المتخذة من قبل المجلس البلدي،
وأمام تعدّد غيابات بعض المستشارين في مختلف اللجان البلدية حيث أ ّدى عدم انعقادها وتأجيلها إلى المساس بحسن
سير مختلف األنشطة المتعلقة بالمجلس البلدي .
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والمرغوب منكم مراجعة عضويّتكم في مختلف اللّجان البلدية ،وإن اقتضى األمر تقديم إستقالتكم من اللجان
التي لم تتمكنوا من حضور اجتماعاتها ،وتوجيهها كتابيّا إلى السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة ،مع الشكر على
تفهمكم وحسن تعاونكم .
ث ّم أعطت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة حفيظة بلخير مديمغ ،الكاتبة العامة ،لتقديم النقطة الحادية
والعشرين من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول المصادقة على التص ّرف في بعض األمالك
العقارية البلدية عن طريق اإلستلزام ،هذا نصّها :
وبعد ،فالمعروض على أنظاركم أنّه في إطار مشروع جرد وتثمين األمالك العقارية الخاصة التابعة لبلدية
تونس ،فقد ت ّم الوقوف على عدد من العقارات ذات قيمة تاريخية وعينية ومردودية مالية من حيث الموقع والمساحة
وهي غير مستغلة حاليا ،كائنة بدائرة المدينة بك ّل من نهج األندلس عدد  ،36نهج القصر عدد  ،5نهج القارئ عدد 16
ونهج العريان عدد .5
وحيث ت ّم عرض ملفات هذه العقارات على أنظار لجنة الشؤون القانونية والعقارية واألمالك البلدية بجلستها
المنعقدة يوم  24فيفري  2222للنظر في طريقة التصرف المزمع اعتمادها .وقد أبدت اللجنة موافقتها على اعتماد
طريقة االستلزام في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبار ّ
أن البلدية غير قادرة بوسائلها الذاتية على
انجاز هذه المشاريع وتثمينها.
وحيث يختص المجلس البلدي بالتصرف في األمالك العقارية الخاصة واستغاللها وذلك طبقا ألحكام
الفصل  74وما يليه من مجلة الجماعات المحلية من ذلك التداول في عقود اللزمات ومدتها وجوانبها المالية وإقرارها
بعد الدعوة للمنافسة والتقيد بقواعد تسيير المرافق العامة.
وتنفيذا ل ما سبق بيانه فقد اتجه رأي اللجنة لإلعالن عن طلب عروض للتعبير عن الرغبة النجاز مشاريع على
عقارات بلدية.
لذا فالمعروض على أنظار مجلسكم الموقر التداول في الموضوع والموافقة على انجاز مشاريع على عقارات
بلدية عن طريق االستلزام.

التدخالت :
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
أفادت السويدة رئيسوة البلديوة ّ
أن المداولوة تتعلوق بببوداء الموافقوة علوى إنجواز مشواريع علوى عقوارات بلديوة لغايوة تثمينهوا
وحسن استغاللها.
كموا وضووحت السوويدة رئيسووة البلديوة أنّووه قوود تو ّم القيووام بجورد لألمووالك البلديووة وتو ّم اختيوار  4عقووارات تو ّم القيووام بووالبحوث
العقارية في شوأنها مون أجول نشور طلوب عوروض للتعبيور عون الرغبوة النجواز مشواريع اسوتثمارية علوى هوذه العقوارات
بالشووراكة مووع القطوواع الخوواص  Appel à projetويووت ّم عوورض علووى هووذه المشوواريع علووى مصووادقة اللجووان المعنيووة
والمجلس البلدي.
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كما أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه توجد عديد العقارات البلدية التي أصبحت " خربا " ونقاطا سوداء وال تملك البلدية
اإلمكانيات إلعادة بنائها أو ترميمها.
* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ ،الكاتبة العامة لبلدية تونس:
وضحت السيدة الكاتبة العامة أنه تبعا لعملية جرد األمالك البلدية التي تت ّم في إطار التعاون مع الجمعية الدولية
لمسؤولي المدن الفرنكوفونية " ،"AIMFت ّم تشخيص عدد من العقارات التي كانت موضوع انتزاع وسط المدينة
والتي أصبحت تمثل " خربا " ونقاطا سوداء في المدينة العتيقة ،مضيفة أنه ت ّم عرض الموضوع على أنظار لجنة
الشؤون القانونية والعقارية وأمالك البلدية التي انعقدت تحت إشراف السيدة رئيسة البلدية .وأفادت السيدة الكاتبة
العامة أنه ت ّم الشروع في إجراءات تسجيل العقارات البلدية الغير مسجلة.
كما وضّحت السيدة الكاتبة العامة أنه سيت ّم نشر طلب عروض للتعبير عن الرغبة في اقتراح مشاريع استثمارية في
إطار الشراكة مع القطاع الخاص ستعرض الحقا على أنظار اللجان المختصة لدراستها ث ّم على أنظار المجلس البلدي.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
أفووادت السوويدة رئيسووة البلديووة ّ
أن هووذه العقووارات أصووبحت نقاطووا سوووداء ومصوودرا لإلزعوواج ،مضوويفة أنووه قوود ت و ّم تكليووف
 4محووامين للقيووام بووبجراءات تسووجيل العقووارات البلديووة غيوور المسووجلة كمووا ت و ّم رصوود اعتمووادات فووي الميزانيووة لووذلك.
وأشارت السيدة رئيسة البلدية أنه توجود عديود العقوارات األخورى التوي تمثّول نقاطوا سووداء والتوي سويتم عورض قائموات
أخرى فيها تباعا على أنظار المجلس البلدي.
* تدخل السيدة هندة بلحاج علي ،رئيسة لجنة تسمية األنهج:
أشارت السيدة هندة بلحاج علي إلى وجود ما يقارب األربعة آالف عقار في المدينة العتيقة والتي هي على ملك بلدية
تونس والتي لم يت ّم استرجاعها من طرف البلدية.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
أفادت السيدة رئيسة البلدية أنّه يت ّم التثبت حسب الوثائق (االنتزاع ،شهادة الملكية ،الوضع على الذمة) من ملكية
العقار .ودعت السيدة رئيسة البلدية بهذه المناسبة كل أعضاء المجلس البلدي إلى م ّد البلدية بكل معلومة تصلهم حول
العقارات البلدية للتقصي حولها .كما أ ّكدت السيدة رئيسة البلدية أنه قد ت ّمت مراسلة مختلف السلط المعنية في هذا
الشأن ،وذلك حفاظا على األمالك البلدية.
* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ ،الكاتبة العامة لبلدية تونس:
وضّحت السيدة الكاتبة العامة أنّه قد ت ّم جرد  15.222ملك بلدي ورقمنته وتثمينه وت ّمت قراءة  565وثيقة
مخطوطات قديمة بما في ذلك بعض الوثائق المتآكلة حيث تم ّاالستعانة بمختصين في هذا المجال قادرين على قراءة
الوثائق القديمة .وبهذه المناسبة ث ّمنت السيدة الكاتبة العامة المجهودات الكبيرة التي قامت بها خلية الجرد  ،معبّرة على
دعمها المتواصل لهم والمضي في إتمام هذه المهمة بنجاح.
* تدخل السيدة هندة بلحاج علي ،رئيسة لجنة تسمية األنهج:
اقترحت السيدة هندة بلحاج علي تنظيم يوم إعالمي تقع تغطيته من طرف وسائل اإلعالم وخاصة التلفزة الوطنية
للتعريف بالمجهود الذي قامت به بلدية تونس إلحصاء وتثمين أمالكها وتقديم تقرير في هذا الشأن.
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قـــرار المجلس البلدي
وبعرررد التّرررداول فررري الموضررروع وإبرررداء الررر ّرأي فيررره ،آلرررت عمليرررة التصرررويت علرررى هرررذ المداولرررة
إلى:
 عدد  80صوت موافق. عدد  20صوت محتفظ.وبالتـرررررـالي صرررررادق المجلرررررس البلررررردي بأغلبيرررررة الحاضررررررين علرررررى مبررررردأ التصررررررف فررررري العقرررررارات
البلديرررة الكائنرررة بررردائرة المدينرررة (بكرررل مرررن نهرررج األنررردلس عررردد  ،86نهرررج القرررار عررردد  ،06نهرررج القصرررر
عدد  .و نهج العريان عدد ) .عن طريق االستلزام.
ث ّم أعطت السيدة رئيسة البلد ية الكلمة إلى السيدة آمال المؤدب ،مقررة لجنة األشغال والتهيئة العمرانية ،لتقديم
النقطة السادسة والعشرين من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمذكرة حول إعالم المجلس البلدي بعقد تفويت لفائدة
البلدية بمأوى نتيجة قيمة مضافة لعقار ،هذا نصّها:
وبعد ،فالمعروض على أنظار المجلس البلدي الموقر أنه سبق أن ت ّم إبرام كتب إتفاق بين بلدية تونس ومعمل
اآلجر القلعة الصغرى بتاريخ  6ماي  2221والمسجل بالقباضة المالية بالمروج بتاريخ  22ماي  2221موضوعه
التنصيص على التراتيب العمرانية المتعلقة بالعقار الكائن بمنطقة المونبلزير موضوع الرسم العقاري عدد 62736
تونس والراجع بالملكية لشركة معمل اآلجر في إطار التسوية مقابل المحافظة على التجهيزات الضرورية إلنجاز
المشروع المتمثل في إمكانية إحداث كتلة بناية في حدود طابق أرضي وخمسة طوابق علوية بعلو أقصى البناء
 15متر ويتمتع بصبغة متعددة ،وتحتوي هذه التجهيزات على مأوى عمومي أرضي للسيارات ،وممر عمومي
للمترجلين ومساحة خضراء يت ّم التنازل عليها بعد تهيئتها لفائدة البلدية نتيجة القيمة المضافة للعقار ،وذلك تجسيما
لمصادقة المجلس البلدي في جلسته المنعقدة بتاريخ  22فيفري .2215
ولضمان حقوقها إشترطت الب لدية على الشركة ضمن كتب اإلتفاق المذكور تحجير إحالة العقار بالتفويت أو بكل
أوجه التصرف إال بعد إنجاز أشغال التهيئة بخصوص التجهيزات وعدم الحصول على محضر معاينة تطابق األشغال
إال بعد إيفائها ببلتزاماتها المتعلقة ببحالة أجزاء تخصص كمنطقة خضراء وممر للمترجلين ،وجزء من الطابق السفلي
المخصص للمأوى العمومي للسيارات لفائدة الملك العمومي البلدي وذلك مقابل إعتماد كامل مساحة العقار عند
إحتساب المساحة المغطاة القانونية ،عوضا عن إعتماد المساحة المتبقية والقابلة للبناء فقط مع السماح ببناء طوابق
علوية فوق المأوى العمومي المذكور.
وتنفيذا لإللتزامات المحمولة على الشركة تقدمت بمشروعي عقد بيع لقطعة أرض سيقع إستغاللها كممر للمترجلين
وقطعة أخرى ستخصص كمساحة خضراء ،و وعد بيع بخصوص التفويت في جزء من الطابق السفلي المخصص
لمأوى السيارات ،وتمت دراسة مشاريع العقود المذكورة من قبل إدارة الشؤون القانونية والنزاعات واألرشيف
لصياغتها في نسختها التعديلية والمعروضة عليكم صحبة هذا للتداول في شأنها.
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التدخالت :
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
أفادت السيدة رئيسة البلدية ّ
أن المعروض على أنظار المجلس البلدي مذكرة موضوعها إعالمه بعقد تنازل معمل
اآلجرالقلعة الصغرى عن ممر المترجلين والمأوى الذي ت ّم بناؤه و المساحة الخضراء حتى يمكن إتمام اإلجراءات
القانونية الالزمة.
* تدخل السيدة نزيهة الغيزاوي ،عضو بالمجلس البلدي:
أشارت السيدة نزيهة الغيزاوي إلى ّ
أن اإلرتفاع المرخص فيه وهو  5طوابق غير قانوني.
* تدخل السيدة آمال المؤدب  ،رئيسة دائرة المدينة:
أشارت السيدة آمال المؤدب إلى ّ
أن هذا اإلرتفاع مرخص فيه في منطقة مونبلزير.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
أشارت السيدة رئيسة البلدية إلى ّ
أن تحديد اإلرتفاع و عدد الطوابق يخضع إلى تراتيبب عمرانية و معايير كالمساحة.
* تدخل السيد سامي بن هويشات  ،مدير الشؤون القانونية و النزاعات و األرشيف:
أفاد السيد مدير الشؤون القانونية ّ
أن المعني باألمر قد تقدم بمشاريع العقود و ت ّم درسها و تعديلها من طرف إدارة
الشؤون القانونية ضمانا لحقوق البلدية.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
أفادت السيدة رئيسة البلدية ّ
أن هذه المداولة تندرج في إطار الحرص على إعالم أعضاء المجلس البلدي بكل
اإلجراءات و الحصول على مصادقته في كل المراحل.

قـــرار المجلس البلدي
الررررأي فيررره ،قررررر أعضررراء المجلرررس البلررردي بأغلبيرررة
وبعرررد التّرررداول فررري الموضررروع وإبرررداء ّ
الحاضررررين إرجررراء البرررتّ فررري عقرررود تفويرررت شرررركة معمرررل اآلجرررر القلعرررة الصرررغرى لفائررردة بلديرررة
ترررونس ترررونس نظررررا لعررردم تررروفّر النّصررراب القرررانوني للجلسرررة( -بعرررد مغرررادرة العديرررد مرررن السرررادة
المستشارين قاعة اإلجتماع )-
ث ّم أعطت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة آمال الم ّدب ،مقرّرة لجنة األشغال و التهيئة العمرانية ،لتقديم
النقطة الثامنة والعشرين من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول إخراج قطعة أرض من الملك
العمومي البلدي إلى الملك البلدي الخاه بدائرة العمران األعلى لبناء جامع بنهج بنبلة ،هذا نصّها:
تقدمت لجنة اإلشراف على بناء جامع بنهج بنبلة حي الرمانة  IIالعمران األعلى بملف رخصة البناء في الغرض
تحت عدد  5562بتاريخ  6مارس  ،2214برز من خالله إشكاال عقاريا لقطعة األرض المزمع البناء فوقها حيث تبيّن
بأنّها أصبحت تمثل جزءا من الطريق العام موضوع القطعة رقم  6233من الرسم العقاري األ ّم من حي إبن خلدون
عدد  ( 127264حسب مثال التحجير ) إثر المصادقة النهائية على تقسيم شمال  xبتاريخ  2ماي  1525المنجز من قبل
الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية  ،و ذلك عمال بأحكام الفصل  67من مجلة التهيئة الترابية و التعمير.
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وللتم ّكن من الحصول على رخصة بناء لهذا الجامع على قطعة األرض المذكورة المبيّن حدودها حسب مثال
األشغال المختلفة المع ّد من قبل الشركة العقارية للبالد التونسية و التي تمسح  2222م ²تقريبا  ،فبنّه يتعيّن إخراجها من
الملك العمومي البلدي ( طريق عا ّم ) إلى الملك البلدي الخاصّ  ،حتى يتسنّى تخصيصها للغرض المطلوب و إتمام باقي
إجراءات الحصول على التراخيص الالزمة ،علما ّ
وأن عملية اإلخراج ال تمسّ من مسار و وظيفة نهج بنبلة .
وتجدر اإلشارة إلى أنّه سبق منذ سنة  2214موافقة كل السلط الجهوية و المحلية و المستلزمين العموميين على ذلك،
وت ّم عرض هذا الموضوع على جلسة لجنة األشغال و التهيئة العمرانية المنعقدة بتاريخ  2سبتمبر  ،2221و ت ّمت
الموافقة بأغلبية الحاضرين.
فالمرغوب من مجلسكم الموقّر التداول في الموضوع و المصادقة على إخراج قطعة األرض المذكورة من الملك
ي البلد ّ
ي إلى الملك البلدي الخاصّ .
العموم ّ

التدخالت :
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
أفادت السيدة رئيسة البلدية ّ
أن األمر يتعلق بقطعة أرض موجودة في الملك العمومي البلدي  .و في إطار مقاومة
إستنزاف الملك العمومي البلدي و تفاديا لإلستيالء على أجزاء منها كان من الضروري إخراجها من الملك البلدي
العمومي إلى الملك البلدي الخاص حتى يتسنى بناء جامع عليها.
* تدخل السيد سامي بنهويشات  ،مدير الشؤون القانونية و النزاعات و األرشيف:
وضّح السيد مدير الشؤون القانونية ّ
أن هذه المداولة تتطلب مصادقة ثالثة أخماس أعضاء المجلس البلدي طبقا للفصل
 00من مجلة الجماعات المحلية الذي ينص على أنه " .....ال يمكن اإلخراج من الملك العمومي للجماعة المحلية إال
بمقتضى مداولة و تصويت مجلس الجماعة بأغلبية ثالثة أخماس أعضائه ".

قـــرار المجلس البلدي
رررأي فيررره ،قررررر أعضررراء المجلرررس البلررردي بأغلبيرررة
وبعرررد التّرررداول فررري الموضررروع وإبرررداء الر ّ
الحاضررررين إرجررراء البرررتّ فررري إخرررراج قطعرررة األرض الكائنرررة برررنهج بنبلرررة حررري الرمانرررة  IIالعمرررران
األعلررررى مررررن الملررررك العمررررومي البلرررردي إلررررى الملررررك البلرررردي الخرررراه نظرررررا لعرررردم ترررروفّر النّصرررراب
القانوني للجلسة (بعد مغادرة العديد من السادة المستشارين قاعة اإلجتماع ).
ث ّم أعطت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة آمال المؤدب ،مقررة لجنة األشغال و التهيئة العمرانية ،لتقديم
النقطة التاسعة والعشرين من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول إصالح الوضعية العقارية لعقار
شركة " ستيف " بمنطقة السمران من دائرة الزهور ،هذا نصّها:
وبعد ،على إثر تقدم الشركة التونسية المعمارية والعقارية "ستيف" بمطلب رخصة بناء تحت عدد  2252لبناء
مج ّمع سكني بعقاره موضوع الرسم العقاري عدد  72243تونس الكائن بتقسيم العمايرية بدائرة حي الزهور ،وحيث
برزت إشكالية عقارية تحول دون تمكينها من رخصة بناء ،تتمثل في ّ
أن العقار المذكور وقع ترسيمه بمثال الرسم
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العقاري كشارع مبرمج رغم ّ
أن شهادة الملكية تثبت الملكية الخاصة لهاته الشركة وال تنصّ على ارتفاقات وال
ّ
تحمالت .وعلى هذا األساس وبعد تقديم هذا التقسيم الذي تمت المصادقة عليه منذ التسعينات ،وحيث أنه خالل مراجعة
مثال التهيئة العمرانية سنة  2217وقع حذف الشارع المبرمج إنجازه حسب مثال التهيئة العمرانية لسنة  1551مع
إضفاء الصبغة السكنية على كامل المنطقة  ،UH 4وذلك بعد تشييد الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية لعمارات
سكنية وبعد إحداث عديد المساكن الفردية في مسار هذا الشارع المبرمج .
وبعد التداول والنقاش ،أق ّرت اللجنة بضرورة إصالح التناقض بين شهادة الملكية ومثال الرسم العقاري بحذف ما هو
منصوص عليه بمثال الرسم العقاري ( شارع مبرمج ) لتمكين الشركة من إتمام إجراءات الحصول على رخصة البناء.
فالرجاء التداول في الموضوع وإصالح التناقض بين شهادة الملكية ومثال ال ّرسم العقاري .

التدخالت:
* تدخل السيدة آمال المؤدب ،رئيسة دائرة المدينة ومقررة لجنة األشغال والتهيئة العمرانية:
وضحت السيدة آمال المؤدب ّ
أن الشارع المبرمج لم يعد موجودا في مثال التهيئة العمرانيوة ،كموا تغيورت صوبغة هوذه
المنطقة لتصبح ذات صبغة سكنية .كما أفادت المتدخلة أنه ت ّم التوداول فوي الموضووع صولب لجنوة األشوغال ،ويتطلّوب
مصادقة المجلس البلدي وعلى إثره تت ّم مواصلة اإلجراءات الالزمة إلصالح هذا الخطأ.

قـــرار المجلس البلدي
وبعررد التّررداول فرري الموضرروع وإبررداء الرر ّرأي فيرره ،آلررت عمليررة التصررويت علررى هررذ المداولررة إلرررى
عدد  2.صوت موافق .
وبالتـررررـالي صررررادق المجلررررس البلرررردي بأغلبيررررة الحاضرررررين علررررى إصررررالح التّنرررراقض بررررين شررررهادة
الملكيرررة ومثرررال ال ّرسرررم العقررراري بحرررذف مرررا هرررو منصررروه عليررره بمثرررال ال ّرسرررم العقررراري وهرررو عبرررارة :
" شارع مبرمج " ومواصلة إتمام اإلجراءات الالزمة في الغرض من قبل المعني باألمر.
إثر ذلك ،عرضت السيدة رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة ،النقطة عدد  20من المسائل المضافة إلى جدول
أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول المصادقة على التخفيض في معلوم إستغالل المسرح البلدي حسب
طاقة االستيعاب المسموح بها  ،هذا نصّها:
اعتبارا ألهمية المسرح البلدي كمعلم ثقافي مصنّف ضمن المعالم التراثية الوطنية ولدوره العريق في تطوير
الحركة الفنيّة عامة والمسرحية خصوصا ،وفي إطار تفاعل بلدية تونس مع طلبات المتدخلين في برمجة المسرح البلدي
من منظمي العروض ،حيث أنّه أمام الوضع الصحي الذي شواهدته الوبالد جوراء فيوروس كورونوا واإلجوراءات الصوحية
التي ت ّم اتخاذها في الخصوص من ذلك إعتماد  % 52كطاقة استيعاب قصوى في مرحلة أولى ثو ّم اعتمواد نسوـبة % 75
كطاقة استيعاب قصوى بداية من يوم الثالثاء  21مارس  2222بالفضاءات المغلقة .
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وبناء على ما ت ّم تداوله في صلب لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم المنعقدة بتاريخ  26جانفي  2222حول
طلب منظمي العروض التخفيض في معلوم إستغالل المسرح البلدي حسب طاقة اإلستيعاب المسموح بها نظرا
لتداعيات الجائحة على الفاعلين في المجال الثقافي .
فالرجاء من مجلسكم الموقّر التداول وإبداء الرّأي في موضوع التخفيض في ظ ّل اعتماد نسـبة  % 75كطاقة
إستيعاب قصوى .

التدخـــالت :
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه نظرا للظرف الصحي الذي تم ّر به البالد جراء وباء " كوفيد  ،" 15تذ ّمر بعض
الفنانين والمسرحيين من المعلوم الموظف على استغالل المسرح البلدي ،حيث اقترح بعض الفنانين خالص معلوم
تفاضلي استنادا إل ى طاقة استيعاب المسرح البلدي التي تم تحديدها مؤخرا في إطار احترام البروتوكول الصحي .
* تدخل السيدة سامية اللباسي  ،رئيسة دائرة الخضراء:
أشارت السيدة سامية اللباسي إلى أنه مقارنة ببعض المنشآت الثقافية األخرى ّ
فبن معلوم كراء المسرح البلدي يعتبر
زهيدا وبالتالي ليس من الحكمة التخفيض في هذا المعلوم استنادا إلى طاقة االستيعاب .
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
ذ ّكرت السيدة رئيسة البلدية أنه يمكن التخفيض في معلوم استغالل المسرح البلدي على غرار تمشي بعض البلديات مثل
بلدية سوسة أو بلدية صفاقس التي تقدم مسرحها البلدي مجانا باعتباره مرفقا عموميا من جهة والوضعية التي يعيشها
الفنانون والمثقفون من جهة أخرى.
* تدخل السيدة آمال المؤدب  ،رئيسة دائرة المدينة:
عبّرت السيدة آمال المؤدب عن تضامنها مع الفنانين والمسرحيين بشكل عام نظرا للظرف العام الذي تم ّر به البالد
وعلى هذا األساس وباعتبار الدور الريادي لبلدية تونس في المجال الثقافي اقترحت تقديم المسرح البلدي مجانا للنهوض
بالثقافة .
* تدخل السيد جمال الرزقي  ،عضو بالمجلس البلدي :
اقترح السيد جمال الرزقي الترفيع في اإلعتمادات المخصصة للثقافة كما أشار إلى ضرورة تعصير و تحديث المسرح
البلدي ليصبح مواكبا للعصر.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
أشارت السيدة رئيسة البلدية إلى أنّه قد ّ
تمت مؤخرا صياغة دليل إجراءات لضمان حسن تسيير المسرح البلدي ودعت
السيدة رئيسة البلدية كل من إدارة الثقافة ولجنة الثقافة إلى مزيد الحرص على ترشيد البرنامج الثقافي  ،كما اقترحت
السيدة سعاد بن عبد الرحيم في هذا اإلطار تمكين أصحاب العروض المسرحية من المسرح البلدي مجانا خالل األسبوع
المسرحي.
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* تدخل السيد فتحي دخيل  ،رئيس دائرة باب بحر:
عبّر السيد فتحي دخيل عن اعتراضه على مقترح إسناد المسرح البلدي بتعريفة تفاضلية وذلك حسب طاقة االستيعاب
معلّال ذلك بالكلفة المرتفعة التي تتكبّدها بلدية تونس إثر كل عرض يت ّم تقديمه بالمسرح البلدي وكذلك المعلوم الزهيد
والمق ّدر بألفين ومائة دينار للعرض الواحد  .كما اقترح رصد إعتمادات إضافية بالميزانية لتطوير المسرح.
* تدخل السيدة هندة بلحاج علي  ،رئيسة لجنة تسمية األنهج:
أشارت السيدة هندة بلحاج علي إلى أنها سبق وأن ق ّدمت منذ سنة ونصف مذكرة في عالقة بالمسرح البلدي كمبنى
لتصنيفه كمعلم تاريخي وثقافي .واقترحت المتدخلة انتقاء العروض التي تق ّدم بالمسرح البلدي حفاظا على طابعه
المتميّز.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
اقترحت السيدة سعاد بن عبد الرحيم إمكانية اعتماد التعريفة التفاضلية للمسرحيات وللسنفونيات ال غير وذلك حسب
طاقة االستيعاب المرخص فيها.
* تدخل السيدة حكيمة الكعبي  ،رئيسة لجنة الفنون و الثقافة و التربية و التعليم:
أفادت السيدة حكيمة الكعبي أنه قد ت ّم إعداد مذكرة حول برمجة المسرح البلدي مؤكدة على مدى سوعي لجنوة الثقافوة إلوى
العمل على تحسين نوعية العروض التي تق ّدم بالمسرح البدي .كما أشارت المتدخلة إلى ّ
أن أكثور المتضوررين مون وبواء
كوفيد  15هم الفنانين والمسرحيين ومنظمي العروض  .وقد ت ّم التداول في موضوع التخفيض سابقا صلب لجنة الثقافة.
وقّررت اللجنة رفع األمر إلى المجلس البلدي ليتخذ قرار التخفيض من عدمه  .كما وضّوحت السويدة رئيسوة لجنوة الثقافوة
ّ
أن نسبة استغالل المسرح البلدي ستصبح  % 75بداية من  21مارس  2222عوضا عن نسوبة  . % 52كموا أفوادت أنوه
سيت ّم اعتماد تعريفة تفاضلية منخفضة بمناسبة أسبوع المسرح البلدي.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
اقترحت السيدة رئيسة البلدية على أعضاء المجلس البلدي المصادقة على أن يفوض المجلس البلدي لرئيسة البلدية أن
تتخذ قرارا استثنائيا في تخفيض التعريفة بالنسبة للعروض الثقافية والفنية غير التجارية وحسب طاقة االستيعاب
المسموح بها.
* تدخل السيد سهيل ساسي  ،المدير العام للمصالح المشتركة:
أشار السيد سهيل ساسي إلى الفصل  135من مجلة الجماعات المحلية الذي ينص على أنه " ....يضبط مجلس
الجماعة المحلية حاالت اإلعفاء أو التخفيض من مختلف المعاليم و الرسوم و الحقوق و المشاركة في نفقات
األشغال" ووضّح السيد المدير العام للمصالح المشتركة أنّه يجب تحديد حاالت اإلعفاء بصفة دقيقة باعتبار ّ
أن األمر
يتعلق بموارد البلدية.
* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ ،الكاتبة العامة لبلدية تونس:
وضّحت السيدة حفيضة بلخير مديمغ أنه من الضروري صياغة مداولة تق ّر التخفيض من المعلوم بالنسبة لألعمال
المسرحية غير التجارية مع ذكر فترة اإلعفاء .
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قـــرار المجلس البلدي
وبعررررد التّررررداول فرررري الموضرررروع وإبررررداء الرررر ّرأي فيرررره ،آلررررت عمليررررة التصررررويت علررررى هررررذ المداولررررة إلررررى:
عدد  26صوت موافق.
وبالتـررررـالي صررررادق المجلررررس البلرررردي بأغلبيررررة الحاضرررررين علررررى التخفرررريض مررررن معلرررروم اسررررتغالل
المسرررررح البلرررردي بحسررررب نوعيررررة العررررر ( أن يكررررون عرضررررا فنيررررا أو ثقافيررررا ال يكتسرررري صرررربغة تجاريررررة )
و بحسب طاقة االستيعاب المسموح بها .
ث ّم واصلت السيدة رئيسة البلدية تقديم النقطة عدد  22من المسائل المضافة إلى جدول أعمال الجلسة والمتعلقة
بمشروع مداولة حول المصادقة على إمكانية استغالل المسبح البلدي بالبلفدير لتنظيم تظاهرة أسبوع الموضة
بتونس ،هذا نصّها:
تبعا للمطلب الذي تق ّدم به رئيس جمعية الموضة والمصممين التونسيين حول إمكانية استغالل المسبح البلدي
بالبلفدير لتنظيم تظاهرة أسبوع الموضة بتونس بالشراكة مع بلدية تونس .
وعلى إثر ما ت ّم النظر فيه في خصوص تعهّد الجمعية بتهيئة الفضاء المزمع استغالله والتكفل بكافة المصاريف التي
تخص أشغال التهيئة خاصّة وأن أهداف المشروع تتل ّخص في ر ّد االعتبار للفضاءات ذات الموروث الثقافي
والمعماري والتاريخي بمدينة تونس على غرار المسبح البلدي بالبلفدير ودعم التبادل الثقافي من خالل استكشاف
األماكن والمعالم والفضاءات الثقافية بمدينة تونس إضافة إلى تأطير المصممين الشبان التونسيين واكتساب التجارب
في مجال الموضة والتصميم على المستوى العالمي.
وتجدر اإلشارة إلى أن فحوى التظاهرة يكمن في تركيز قاعات عروض  showroomدون بيع ومعارض فنية
في مجال الصورة الفوتوغرافية وتنظيم ورشات عمل تعمل على تقييم األعمال المقدمة في مجال الصناعات التقليدية
إضافة إلى تقديم عروض أزياء يتخللها حفل فني موسيقي بعد كل عرض أزياء هذا إلى جانب تواجد الجانب اإلعالمي
الذي سيؤمن ّ
بث البرمجة اليومية لفعاليات التظاهرة.
وحيث عهد للجمعية تقديم أنموذج ثالثي األبعاد لمشروع التهيئة المزمع القيام بها للمسبح قبل االنطالق في التهيئة.
فالرجاء من مجلسكم الموقّر التداول في هذا الموضوع والتفضل بإبداء الرأي في هذا المشروع.

التدخالت :
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
أفادت السيدة رئيسة البلدية أنّه سيقع استغالل مسبح البلفدير لمدة  3أشهر لتنظيم حودث دولوي ثقوافي ترفيهوي و سوياحي
يتمثوول فووي أسووبوع الموضووة  . Fashion Weekوسوويقع بهووذه المناسووبة القيووام بأشووغال صوويانة لمسووبح البلفوودير مقابوول
استغالله .كما أفادت السيدة رئيسة البلدية أن تظاهرة أسبوع الموضة قد ت ّم تنظيمها سابقا بعدة واليوات مون الجمهوريوة
كسوسة و توزر.
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* تدخل السيد جمال الرزقي  ،عضو بالمجلس البدي:
رحّب السيد جمال الرزقي بهذه المبادرة خاصة ّ
وأن مسبح البلفدير مغلق وهو غير مستغل.
* تدخل السيدة آمال بوزيان ،رئيسة لجنة التكوين والشغل والتنمية المحلية:
ّ
سوتمكن موون اسووتغالل مسووبح
تسواءلت السوويدة آمووال بوزيووان إن كانوت أشووغال الصوويانة التووي سوتقوم بهووا جمعيووة الموضووة
البلفدير الحقا.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
تعقيبا على تساؤل السيدة آموال بوزيوان أفوادت السويدة رئيسوة البلديوة أنوه بعود هوذه التظواهرة لون يكوون مسوبح البلفودير
جووواهزا لالسوووتغالل ّ
ألن ذلوووك يسوووتوجب أشوووغال صووويانة ثقيلوووة تتطلوووب اعتموووادات كبيووورة تفووووق العشووورين مليوووار.
والبلدية بصدد إعداد الدراسة و إيجاد التمويالت الالزمة.
* تدخل السيدة بسمة الماجري ،كاهية مدير الشؤون الثقافية:
أشارت السيدة كاهية مدير الشؤون الثقافية إلى أنه سيت ّم تغطية هذه التظاهرة من خالل وسائل اإلعالم الدولية.

قـــرار المجلس البلدي
وبعرررد التّرررداول فررري الموضررروع وإبرررداء الررر ّرأي فيررره ،آلرررت عمليرررة التصرررويت علرررى هرررذ المداولرررة إلرررى:
عدد  82صوت موافق و عدد  20صوت ضد.
وبالتـررررررررـالي صررررررررادق المجلررررررررس البلرررررررردي بأغلبيررررررررة الحاضرررررررررين علررررررررى وضررررررررع المسرررررررربح البلرررررررردي
بالبلفرررردير علررررى ذمررررة جمعيررررة الموضررررة والمصررررممين التونسرررريين لتنظرررريم تظرررراهرة أسرررربوع الموضررررة
بتونس مقابل تعهد الجمعية بتهيئة المسبح والتكفل بكافة المصاريف .
ونظرا لعدم توفّر النّصاب القانوني ( -بعد مغادرة العديد من السادة المستشارين قاعة اإلجتماع )،-
ق ّررت السيدة سعاد بن عبد ال ّرحيم رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة إرجاء التّداول والبتّ في بقيّة مواضيع
جدول األعمال إلى جلسة قادمة ،وهي كالتّالي :
 -/IVمسائل إداريـة :
النّقاط التالية عدد :
 -08مشروع مداولة مرفق بمشروع اتفاقية شراكة بين بلدية تونس والمعهد الوطني لإلستهالك .
 -0.مشروع مداولة مرفق بمشروع اتفاقية تعاون بين بلدية تونس وبغداد .
 -05مشروع مداولة مرفق بمشروع اتفاقية تعاون بين بلدية تونس والجزائر .
 -06مشروع مداولة مرفق بمشروع اتفاقية تعاون بين بلدية تونس ومدينة كييف األكرانية .
 -00مشروع مداولة مرفق بمشروع اتفاقية شراكة بين بلدية تونس ومنظمة . GAME
 -22تعيين مقرّر لجنة التعاون الالمركزي والعالقات الخارجية و ذلك على إثر استقالة مق ّررها اآلنسة أسماء العكايشي .
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 -/Vمسائل قانونية وعقارية :
النّقاط التالية عدد :
 -22مشروع مداولة حول صلح في جبر الضرر الحاصل للسيد مهدي الخماسي إثر سقوط شجرة على سيارته.
 -28مشروع مداولة حول صلح في جبر الضرر الحاصل للسيد مروان البوغانمي إثر سقوط عمود كهربائي على
سيارته.
 - 2.مشروع مداولة حول مبدأ التفويت في األجزاء المستغلة بالعقار الكائن بنهج سيدي جميل عدد  3المنتزع لفائدة بلدية
تونس.
 -25مشروع مداولة حول مبدأ التفويت في العقار الكائن بزنقة الحاليبي عدد  3المنتزع لفائدة بلدية تونس.
 -26إعالم المجلس البلدي بعقد تفويت لفائدة البلدية في مأوى نتيجة قيمة مضافة للعقار.

 -/VIمسائل عمرانية :
النّقاط التالية عدد :
 -20تقرير حول برنامج اإلنتقال الطاقي لبلدية تونس.
 -22مشروع مداولة حول إخراج قطعة أرض من الملك العمومي البلدي إلى الملك البلدي الخاص بدائرة العمران األعلى
لبناء جامع بنهج بنبلة.
 -82مشروع مداولة حول تمكين الشركة الوطنية إلستغالل و توزيع المياه من إستغالل قطعة أرض بلدية كائنة بمنطقة
الجبل األحمر  -العمران  ،قصد تركيز خزان مياه في إطار تعويض.

إضافة إلى ذلك ،ونظرا لعدم توفّر النّصاب القانوني ،ت ّم تأجيل نقطتين من بين النّقاط المضافة إلى
جدول أعمال الجلسة وهما كالتّالي :
 مشروع مداولة حول طلب التفويت في مسكن بلدي لفائدة شاغلته السيدة لطيفة المولهي حرم الطيب
الجويني (عون بلدي) .
 مشروع مداولة حول التفويت في مسكن بلدي لفائدة شاغلته السيدة آمال المولهي (عون بلدي) .
وقبل رفع الجلسة ،أعطت السيدة رئيسة البلدية الكلمة لمن يريد التدخل في نقاط مختلفة خارج جدول أعمال
هذا اإلجتماع ،فكانت كالتالي :
* تدخل السيدة هندة بلحاج علي ،رئيسة لجنة تسمية األنهج :
تع ّرضت السيدة هندة بلحاج علي في تدخلها إلى عديد النقاط :
دعت السيدة هندة بلحاج علي بالشفاء العاجل للسيد خالد األزعر وبينت تهاون اإلدارة في القيام بمهامها كعدم تعليق
صفائح التسميات الجديدة لألنهج رغم مصادقة المجلس البلدي عليها منذ أشهر كما أشارت المتدخلة إلى غياب التنوير
في عديد المناطق البلدية والحالة الرديئة للطرقات وإنتشار اإلنتصاب الفوضوي والفضالت مش ّددة على أهمية دور
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اإلدارة البلدية التي من واجبها متابعة تنفيذ عملها يوميا بينما يقتصر دور المجلس البلدي على تسطير السياسات و إقرار
المشاريع و وضع البرامج و الخطط و التصورات .
وإستنكرت المتدخلة كيفية عدم تنفيذ القرارات البلدية من طرف الشرطة البلدية وهو ما أدى إلى إحتالل األرصفة
والمناطق الخضراء .وتوجهت بنداء إلى سلطة اإلشراف إليالء عناية خاصة بقطاع الشرطة البلدية .
كما دعت المتدخلة النقابة إلى عدم التدخل في القرارات التي تخص المجلس البلدي مشيرة إلى ّ
أن المستشارين البلديين
منذ إنتخابهم يتنقلون على نفقتهم الخاصة سواء لحضور اإلجتماعات أو إلبرام عقود الزواج وال يتمتعون بأية منحة .كما
تعرضت إلى فرقة مدينة تونس للتمثيل وأبدت معارضتها لوضع أعمالها تحت تصرف الوكالة البلدية للتصرف و دعت
لفسح المجال للمشاريع الثقافية الشبابية .
* تدخل السيد نصر الخليفي  ،مدير المرور و الوقوف:
ر ّدا على تدخل السيدة هندة بلحاج علي ،وضح السيد مدير المرور و الوقوف أنه تطبيقا لمبدأ تجميع الشراءات ت ّم اللجوء
إلى المقاول المتعاقد مع البلدية الذي لم تكن تتوفر لديه كمية الحديد الالزمة إلنجاز الصفائح.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
ر ّدا على تدخل السيدة هندة بلحاج علي ،أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه بالنسبة للطرقات والتنوير ،يت ّم يوميا إجراء مراقبة
تامة لكل الطرقات .
* تدخل السيد عادل بالطيب  ،المدير العام للطرقات و المناطق الخضراء و المنتزهات:
ر ّدا على تدخل السيدة هندة بلحاج علي ،وضح السيد المدير العام للطرقات و المناطق الخضراء و المنتزهات أنه تبعا
للشكاوي الواردة يوميا سواء من المواطنين أو رؤساء الدوائر أوأعضاء المجلس البلدي يت ّم التدخل يوميا.
أما بخصوص الطرقات فقد بيّن السيد المدير العام للطرقات و المناطق الخضراء والمنتزهات ّ
أن البلدية بصدد إنجاز
االشغال حسب البرنامج المضبوط في نطاق التشاركية و بالموارد الذاتية للبلدية.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
دعت السيدة رئيسة البلدية إلى إجراء معاينات دورية في كل الدوائر البلدية وعدم اإلكتفاء بالتدخل حسب التشكيات
الواردة .كما أشارت السيدة سعاد بن عبد الرحيم إلى أنه قد ت ّم تكليف عدد  2مكتبي مراقبة لمعاينة الطرقات وهي تنجز
وبعد اإلنجاز.
* تدخل السيد جمال الرزقي  ،عضو بالمجلس البلدي:
أشار السيد جمال الرزقي إلى وجود نقص في المخزون اإلحتياطي لبلدية تونس في عدة مواد كقطع الغيار ومواد البناء
وغيرها .ودعا إلى توفير إحتياطي للحاالت الطارئة .واقترح تالفي شح الموارد المالية واللوجستية والبشرية بالتشارك
والتعاون في إيجاد الحلول الجديدة و المقترحات.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
أشارت السيدة رئيسة البلدية إلى أنه قد ت ّم تكليف السيد جمال الرزقي بمتابعة المشاريع التي هي بصدد اإلنجاز .ودعت
أعضاء المجلس البلدي إلى إقتراح كل الطرق التي من شأنها عصرنة المعدات البلدية.
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ثم أحالت الكلمة إلى السيدة الكاتبة العامة لتقديم توضيحاتها حول اإلشكالية التي حصلت بخصوص صفقة التزود.
* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس:
وضحت السيدة الكاتبة أنه قد وقع إشكال في الصفقة المجمعة لوسائل العمل الذاتية للبلدية خالل السنوات األخيرة بسبب
عدم تطابق اإلجراءات إضافة إلى عزوف المقاولين عن المشاركة في الصفقة .وأفادت السيدة الكاتبة العامة أنّه قد ت ّم
اإلنطالق في مشروع رقمنة ال تصرف في المخزون و متابعته بالتعاون مع الجمعية الدولية لمسؤولي المدن الفرنكفونية .
* تدخل السيدة صبرين الزواغي  ،رئيسة لجنة اإلعالم و التواصل و التقييم:
طلبت السيدة صبرين الزواغي عقد جلسة عمل تجمع السيدة رئيسة البلدية بسلطة اإلشراف لفض اإلشكال القائم
بخصوص الشرطة البلدية التي ال تطبق القرارات التي تتخذها البلدية .ودعت إلى التنسيق مع أعضاء اللجنة في ضبط
مواعيد إجتماعات لجنة الثقافة كما أشارت إلى غياب الجانب التربوي في لجنة الثقافة.
* تدخل السيدة آمال بوزيان  ،رئيسة لجنة التكوين و الشغل و التنمية المحلية:
أشارت السيدة آمال بوزيان إلى تغيب أعضاء لجنة التكوين والشغل والتنمية المحلية خالل عقد إجتماعاتها.
* تدخل السيدة حكيمة الكعبي  ،رئيسة لجنة الفنون و الثقافة و التربية و التعليم :
أشارت السيدة حكيمة الكعبي إلى أنه يت ّم إعالم أعضاء اللجنة بموعد اإلجتماع عن طريق اإلدارة الفرعية لشؤون
المجلس وتت ّم متابعة ذلك .وأكدت حرصها على توجيه الدعوة إلى كل أعضاء المجلس البلدي ال فقط أعضاء لجنة الثقافة
مضيفة ّ
أن إجتماعات لجنة الثقافة تنعقد بالنصاب القانوني و يت ّم إتخاذ المقترحات بعد النقاش بين أعضائها.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
أشارت السيدة رئيسة البلدية فيما يخص مقترح وضع أعمال فرقة مدينة تونس للتمثيل تحت تصرف الوكالة البلدية
للتصرف ّ
أن األمر يتعلق بمجرد إقتراح ويبقى للمجلس سلطة إتخاذ القرار بشأنه .
و قد وردت مقترحات أخرى كوضع األعمال تحت تصرف الجمعية الثقافية أو إحداث وكالة خاصة تعنى بالجانب الثقافي
وهو ما يتطلب إطارا قانونيا و لوجستيا و موارد بشرية .
* تدخل السيدة رانية الكريمي  ،المساعد الثاني لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أشارت السيدة رانية الكريمي إلى عدم إعالمها من طرف السيدة رئيسة دائرة المدينة بالمشروع الذي سيقع إنجازه
بالخربة الكائنة بنهج عاشور و التي سهرت على متابعة تنظيفها و عدم تشريكها في إختيار المشروع .
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
دعت السيدة رئيسة البلدية رؤساء الدوائر إلى الحرص على عقد إجتماعات مجلس الدائرة مرة في الشهر وإستدعاء كل
أعضاء مجلس الدائرة لها.
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* تدخل السيدة نزيهة الغيزاوي ،عضو بالمجلس البلدي:
طلبت السيدة نزيهة الغيزاوي توجيه الدعوة الخاصة باللجنة البلدية خالل اآلجال القانونية و التنسيق مع مقررها في ضبط
مواعيد إجتماعات اللجان .كما دعت رؤساء اللجان إلى إحترام حدود إختصاصهم  .و دعت رؤساء الدوائر إلى إحترام
األعضاء و دعوتهم خالل اآلجال القانونية.
و أشارت إلى تجاوز السيدة رئيسة لجنة المناطق الخضراء لحدود إختصاصها إذ تعمل كرئيسة و مقررة.
كما أشارت إلى ورود عدة تشكيات بخصوص المناطق الخضراء خاصة من قبل متساكني دائرة جبل الجلود ببعتبار أنه
لم يت ّم بعد صرف إعتمادات الميزانية التشاركية المخصصة للمناطق الخضراء بمنطقة جبل الجلود.
* تدخل السيدة هندة عباس  ،رئيسة لجنة المناطق اخضراء:
أشارت السيدة هندة عباس إلى أنه قد ت ّم حجز الكراس الخاص بتدوين محاضر لجنة المنطق الخضراء من طرف السيدة
نزيهة الغيزاوي ،وهو ما عطل إنعقاد إجتماعات اللجنة.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
أفادت السيدة رئيسة البلدية ّ
أن اإلعتمادات المخصصة للمناطق الخضراء في الميزانية التشاركية لدائرة جبل الجلود قد
تمت المصادقة عليها وإنطلقت األشغال.
كما وضحت ّ
أن مقرر اللجنة مطالب بكتابة المحاضر وفي صورة تغيب مق ّرر اللجنة من قائمة معينة ينوبه عضو في
اللجنة ينتمي لنفس قائمة المقرر .و في صورة تعذر ذلك يت ّم تكليف عضو إداري صلب اللجنة بصياغة محضر الجلسة .
وأوصت السيدة رئيسة البلدية بالتنسيق بين رئيس اللجنة و مق ّررها في ضبط موعد اإلجتماع.
* تدخل السيدة وداد األزرق  ،عضو بالمجلس البلدي:
أشارت السيدة وداد األزرق إلى أنه على رئيس الدائرة أن يطبق أولويات الدائرة  .و األولوية الملحة في دائرة المدينة هي
البنايات المتداعية للسقوط .كما أشارت إلى أنه قد قام المواطنون ببحتجاج و قاموا ببيقاف األشغال بالخربة ألنهم لم تت ّم
اإلستجابة لمقترحاتهم إذ رغبوا في ان تكون هذه الخربة إ ّما نادي للشباب أو روضة أطفال  .و وجدوا ّ
أن األشغال تتعلق
ببحداث حديقة قد تصبح بؤرة للفساد.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
أفادت السيدة رئيسة البلدية ّ
أن البلدية بصدد إنشاء نادي بنهج الدبدابة ( المقر القديم لدائرة المدينة ) وسوف يت ّم تحويل مقر
المركز الثقافي لمدينة تونس إلى هذا العنوان.
كما أوصت السيدة رئيسة البلدية بضرورة التفاعل اإليجابي بين رؤساء الدوائر وأعضاء مجلس الدائرة .وكل رئيس
دائرة مطالب ببستدعاء كل المستشارين أعضاء مجلس الدائرة سواء إختلف معهم أو إتفق.
* تدخل السيد محمد نعمان بن معاوية  ،رئيس دائرة التحرير:
طلب السيد محمد نعمان بن معاوية م ّده بتقرير حول وضعية المعدات بالورشات.
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* تدخل السيدة وداد الدايخي  ،رئيسة لجنة المرأة و األسرة و المسنين:
طلبت السيدة وداد الدايخي نيابة عن السيدة رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المفتوحة و ببعتبارها مقرر
لجنة الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المفتوحة إيجاد ح ّل لتغيب أعضاء هذه اللجنة إذ يقع اإلضطرار نظرا لعدم توفر
النصاب إلى اإلجتماع في شكل جلسة عمل.
* تدخل السيدة آمال المؤدب  ،رئيسة دائرة المدينة:
تعقيبا على تدخل السيدة رانية الكريمي  ،أشارت السيدة آمال المؤدب إلى ّ
أن المشروع يندرج في إطار مشروع
 ، Femme Médinaوهو مشروع ممول من طرف الوكالة األمريكية للتنمية  USAIDوتولت الدائرة اإلشراف فقط
دون التدخل .وت ّم إختيار هذا المشروع بناء على دراسة ميدانية وبناء على ورشات ت ّم تنظيمها في البلدية .ويتعلق هذا
المشروع ببدماج المرأة في فضاء المدينة .وقد ت ّم التدخل في هذه الخربة منذ سنة  2215ولكن بقيت نقطة سوداء
وتدخلت الدائرة عديد المرات .وقد إتصلت السيدة رانية الكريمي بالسيد المدير العام للنظافة وحفظ الصحة وحماية
المحيط للتنسيق معه.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
أشارت السيدة رئيسة البلدية إلى أنّه إن كان هناك إعتراض على المشروع من طرف سكان المنطقة فبنه يمكن إيجاد
مكان آخر  .و دعت لعقد إجتماع مجلس الدائرة لعرض النقاط التي ت ّم إدراجها في مشروع .Femme Médina
ث ّم توجّهت السيدة سعاد بن عبد الرّحيم رئيسة البلدية ،شيخة المدينة ،بالشكر والتقدير للمجهودات والتضحيات
التي قام بها السيد خالد لزعر رئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية ورئيس لجن رخصة البناء وترأسه لع ّدة لجان فنية
أخرى ،متمنية له الشفاء العاجل واستئنافه في أقرب وقت لنشاطه البلدي .
كما توجهت السيدة رئيسة البلدية بالشكر لكافة أعضاء المجلس البلدي واإلطارات اإلدارية والفنية على المجهود
المبذول لتطوير العمل البلدي وتحسين ظروف عيش متساكني المدينة .

و ُرفعت الجلسة على الساعة الرابعة وال ّنصف مساء .
تونس ،في :

............................

مقررة الجلسـة
ّ

تونس ،في :

............................

رئيسة الجلسة

الكاتبة العا ّمة لبلدية تونس

رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة

حفيظة بلخير مديمغ

الرحيم
سعاد بن عبد ّ
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