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*** ***

محضـر اجتماع المجلس البلدي

في جلسة إستثنائية
*** *** ***
جلسة يوم 13 :جوان 2022

تقرر اجتماع الجلسة اإلستثنائية للمجلس البلدي يوم الجمعة  10جوان  2022على الساعة العاشرة
بعد أن ّ
صباحا بقصر البلدية بالقصبة ،

وبإعتبار عدم اكتمال النّصاب القانوني ألعضاء المجلس البلدي ،وعمال بأحكام الفصل  220من مجلة
ينص على أن  " :يعقد المجلس البلدي جلساته بحضور أغلبيّة أعضائه ،وفي صورة
الجماعات المحليّة الذي
ّ

عدم اكتمال النّصاب ،يُدعى المجلس لإلنعقاد بعد ثالثة أيّام على األقل مهما كان عدد الحضور" .
وعلى إثر ذلك ،إنعقد بقصر البلدية بالقصبة اجتماع المجلس البلدي في جلسة استثنائية ،وذلك يوم
الرحيم ،رئيسة بلدية تونس
اإلثنين  13جوان  2022على الساعة الثانية بعد الظهر ،برئاسة السيدة سعاد بن عبد ّ
مقررة الجلسة ،وعدد من
شيخة المدينة ،وبحضور السيدة حفيظة بلخير مديمغ ،الكاتبة العامة للبلدية بصفتها ّ
المسؤولين اإلداريّين والفنيّين ،وكذلك ممثلين عن وسائل اإلعــالم ،وذلك بناء على الدّعوة االسمية الموجهة لكافة
صها :
أعضاء المجلس البلدي تحت عدد  321بتاريخ  10جوان  ،2022هذا ن ّ
تتشرف رئيسة بلدية تونس ،شيخة المدينة ،بدعوتكم لحضور إجتماع الجلسة اإلستثنائية للمجلس البلدي،
"
ّ
تقرر عقده يوم اإلثنين  13جوان  2022علــى الساعة الثانية بعد الظهرا بقصر بلدية تونس بالقصبة ".
الذي ّ
وذلك للنّظر في جدول األعمال التالي :
 -/Iمسائل عمرانية.
 -/IIمسائـل قانونية وعقارية.
 -/IIIمسائل ماليــــة.
 -/IVمسائل إداريـــة.
 -/ Vمسائل مختلفة.
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مواضيـــع للتــــداول
 -/Iمسائل عمرانية :
 -1مشروع مداولة حول إخراج قطعة أرض من الملك العمومي البلدي إلى الملك البلدي الخاص بدائرة
العمران األعلى لبناء جامع بنهج بنبلة.
 -2مشروع مداولة حول تمكين الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه من استغالل قطعة أرض بلدية كائنة
بمنطقة الجبل األحمر  -العمران ،قصد تركيز خزان مياه في إطار تعويض.

 -/IIمسائل قانونية وعقارية :
 -3مشروع مداولة حول عقد تفويت لفائدة البلدية في مأوى نتيجة قيمة مضافة للعقار.
 -4مشروع مداولة حول إبرام صلح في جبر الضرر الحاصل للسيد مهدي الخماسي إثر سقوط شجرة على
سيارته.
 -5مشروع مداولة حول إبرام صلح في جبر الضرر الحاصل للسيد مروان البوغانمي إثر سقوط عمود كهربائي
على سيارته.
 -6مشروع مداولة حول طلب التفويت في مسكن بلدي لفائدة شاغلته السيدة لطيفة المولهي الجويني .
 -7مشروع مداولة حول طلب التفويت في مسكن بلدي لفائدة شاغلته السيدة آمال المولهي.
 - 8مشروع مداولة حول مبدأ التفويت في األجزاء المستغلة بالعقار بنهج سيدي جميل عدد 3المنتزع لفائدة بلدية
تونس.
 -9مشروع مداولة حول مبدأ التفويت في العقار الكائن بزنقة الحاليبي عدد  3المنتزع لفائدة بلدية تونس.
 -10مشروع مداولة حول آلية التصرف في األمالك العقارية الخاصة .
 -11مشروع مداولة حول مراجعة التمشي المعتمد بخصوص تسوية الوضعية العقارية للمنطقة الصناعية
بالشرقية .1
 -12مشروع مداولة حول طلب شركة البحيرة للتطوير واإلستثمار منحها حق استغالل شبكة األلياف البصرية
بتقسيم البحيرة بضفاف بحيرة تونس الشمالية .

 -/ IIIمسائل مالية :
صصة لتمويل االستثمارات البلدية في إطار إعادة
 -13مشروع مداولة حول المصادقة على اتفاقية منح الهبة المخ ّ
هيكلة برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية .
 -14مشروع مداولة حول النظر في طريقة احتساب المبالغ المستوجب دفعها بخصوص ملفات مناطق التهيئة
العمرانية.
 -15مشروع مداولة حول طلب رئاسة الحكومة التخفيض في معلوم االشتراك بمأوى السيارات بالقصبة لفائدة
موظفيها.
 -16مشروع مداولة حول إحداث مقابل إستغالل شبابيك المسرح البلدي للعروض المبرمجة خارج المسرح البلدي.
 -17مشروع مداولة حول طرح مبالغ مثقلة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية من ذوي الدخل المحدود.
 -18مشروع مداولة حول طرح مبالغ مثقلة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية وغير المبنية.
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 - IVمسائل إدارية :
 -19مشروع مداولة مرفق بمشروع اتفاقية شراكة بين بلدية تونس والمعهد الوطني لالستهالك.
 -20مشروع مداولة مرفق بمشروع اتفاقية تعاون بين بلدية تونس وأمانة بغداد.
 -21مشروع مداولة مرفق بمشروع اتفاقية تعاون بين بلدية تونس وبلدية الجزائر العاصمة.
 -22مشروع مداولة مرفق بمشروع اتفاقية شراكة بين بلدية تونس ومنظمة .GAME
 -23مشروع مداولة حول إحداث وحدة متكاملة لمركز جمع وفرز وتحويل النفايات المنزلية القابلة للرسكلة
وتسويقها في إطار االقتصاد الدائري واالقتصاد االجتماعي والتضامني.
 -24مشروع مداولة حول معاينة اعتذار السيدة رشيدة الخليفي عن سدّ الشغور الحاصل بمجلسس بلديسة تسونس إثسر
استقالة السيدة أسماء العكايشي .

 -Vمسائل مختلفة :
مقررتهسسسا اةنسسسسة
سسرر لجنسسسة التعسسساون الالمركسسسزي والعالقسسسات الخارجيسسسة وذلسسسك علسسسى إثسسسر اسسسستقالة ّ
 -25تعيسسسين مقس ّ
أسماء العكايشي.
 -26الردّ على تساؤالت بعض المستشارين.
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وحضر الجلسة كل من السيدات والسادة:
ع/ر

الصفة بالمجلس

اإلسم واللقب

01

رانية الكريمي

المساعدة الثانية لرئيسة البلدية

02

عبد الرزاق البوزيري

المساعد الثالث لرئيسة البلدية

03

لسعد خضر

المساعد الرابع لرئيسة البلدية

04

هندة عباس
فتحي دخيل

رئيسة دائرة سيدي البشير
رئيس دائرة باب البحر

06

عواطف الزاير

رئيسة دائرة العمران األعلى

07

صالح المباركي

رئيس دائرة جبل الجلود

08

محمد نعمان بن معاوية

09

عماد الدبابي

رئيس دائرة التحرير
رئيس دائرة المنزه

10

كمال البلدي

رئيس دائرة الحرايرية

11

خالد األزعر

رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية

12

سناء التليلي

رئيسة لجنة النظافة و البيئة و حماية المحيط

13

نزيهة العكاري

رئيسة لجنة التبتيت

14

حكيمة الكعبي

رئيسة لجنة الفنون و الثقافة و التربية و التعليم

15

محرزية البرايكي
صبرين الزواغي

رئيسة لجنة الشؤون االجتماعية و فاقدي السند و حاملي اإلعاقة

17

آمال بوزيان
مروى خلفت

19

محمد ساسي البوثوري

مستشار بلدي
مستشار بلدي

20

محمد منير بن ميالد

مستشار بلدي

21

صالح الدغري

مستشار بلدي

22

وداد األزرق
لطفي بن عيسى

مستشار بلدي
مستشار بلدي

24

آسيا الهرابي

مستشار بلدي

25

سليم الميساوي

مستشار بلدي
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16
18

23

رئيسة لجنة االعالم
رئيسة لجنة التكوين و الشغل و التنمية المحلية

وتغيب عن الجلسة كل من السيدات والسادة :
ع/ر

الصفة بالمجلس

اإلسم واللقب

26

منير الصرارفي

المساعد األول لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة

27

سيف الدين بالعابد

رئيس دائرة باب سويقة

28

سامية اللباسي

رئيسة دائرة الخضراء

29

فوزي العزابي

رئيس دائرة الزهور

30

هادية مرواني

رئيسة دائرة الكبارية

31

عماد العيادي

رئيس دائرة العمران

32

امال المؤدب

رئيسة دائرة المدينة
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33

لسعد بوعزة

رئيس دائرة الوردية

34

خالد لزعر

رئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية

35

عماد الرياحي

رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية

36

مجدي المازني

رئيسة لجنة الطاقة

37

منجية الجندوبي

رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المفتوحة

38

بثينة الشابي

39

هناء بن سعيد

رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة
التصرف
رئيسة لجنة مراجعة المعاليم البلدية

40

وداد الدايخي

رئيسة لجنة المرأة واألسرة

41

غفران القناوي

رئيسة لجنة الشباب والطفولة

42

هندة بالحاج علي

43

عفاف حمدي

رئيسة لجنة المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين و
رئيسة لجنة تسمية األنهج
رئيسة لجنة حفظ الصحة بالنيابة

44

منجية الخميلي

مستشار بلدي

45

مليكة الباطيني

مستشار بلدي

46

كمال الدين إيدير

مستشار بلدي

47

محمد علي الورهاني

مستشار بلدي

48

نزيهة الغيزاوي

مستشار بلدي

49

عبد الرؤوف األغواتي

مستشار بلدي

50

أنيس الوسالتي

مستشار بلدي

51

رجاء قمير

مستشار بلدي

52

راضية العياشي

مستشار بلدي

53

محمد رؤوف الهاني

مستشار بلدي

54

جمال الرزقي

مستشار بلدي

55

مهدي الرباعي

مستشار بلدي

56

رانية اليحمدي

مستشار بلدي

57

عبير الطالبي

مستشار بلدي

58

خليل بن حسين

مستشار بلدي

وحضرررر الجلسرررة عرررن اردارة اليلديرررة كرررل مرررن السرررادة المررردير ال ررراا للملرررالة المدرررتركة وعررردد ررراا
من المديرين ال امين والمديرين وكوا ي المديرين ورؤساء الملالة .
كما حضر عدد اا من المواطنين والي ض من مكونات ياكل المجتمع المدني .
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وعمال بمقتضيات الفصل  218من 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".
مقررة الجلسة.
وتبعا لذلك ،تتولى السيدة حفيظة بلخير مديمغ ،الكاتبة العامة للبلدية ،كتابة المحضر بصفتها ّ
وبإعتبار توفّر النّصاب القانوني ،ر ّحبت السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة،
الجلسة بالسادة الحضور.
إثر ذلك ،تولّت السيدة رئيسة المجلس البلدي عرض نقاط جدول أعمال الجلسة قصد الموافقة عليها قبل
الشروع في عرضها للمصادقة .
وبعد المصادقة على نقاط جدول أعمال الجلسة ،أعطت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة حفيظة بلخير
مديمغ ،الكاتبة العامة للبلدية ،لتقديم النقطة الرابعة من جدول أعمال الجلسة من المسائل القانونية والعقارية
والمتعلقة بمشروع مداولة حول المصادقة على إبرام صلح في جبر الضرر الحاصل للسيد مهدي الخماسي إثر
صها :
سقوط شجرة على سيارته ،هذا ن ّ

الموضوع عدد  : 04حول المصادقة على إبرام صلح في جبر ال ّ
ضرر الحاصل للسيد مهدي الخماسي إثر
سقوط شجرة على سيارته :
وبعد ،فالمعروض على المجلس البلدي الموقر مطلب السيد المهدي الخماسي يرغب من خالله تعويضه عن
األضرار المادية الحاصلة لسيارته الرابضة بشارع باريس تونس نتيجة سقوط جزء من شجرة وذلك يوم  31أوت
 . 2020وحيث أفاد السيد المدير العام للطرقات والمناطق الخضراء والمنتزهات بمقتضى مكتوبه عدد  310المؤرخ
المتضرر بتقرير معد من قبل الخبير محمد بوليلة
في  25سبتمبر بوقوع الحادث جراء هبوب رياح قوية .وحيث تقدّم
ّ
الذي قدّر فيه قيمة األضرار الحاصلة للسيارة بمبلغ قدره ألفان وستمائة وستة وخمسون دينارا وستمائة وخمسة
وسبعون مليما ( 2.656.675د ) .
المتضرر طبقا لتقرير
لذا ،فالمرجو من مجلسكم الموقر التداول في الموضوع والموافقة على إبرام الصلح مع
ّ
الخبير المذكور .

قـــرار المجلس البلدي
قرر أعضاء المجلس البلدي بأغلبية الحاضرين
الرأي فيهّ ،
وبعد التّداول في الموضوع وإبداء ّ
لنص هذه المداولة
بملف تام الموجب ومصاحب
إرجاء النّظر في هذا الموضوع إلى حين م ّد المجلس
ّ
ّ
وعرضه في جلسة قادمة .
ث ّم واصلت السيدة حفيظة بلخير مديمغ ،الكاتبة العامة للبلدية ،تقديم النقطة الخامسة من جدول أعمال الجلسة
من المسائل القانونية والعقارية والمتعلقة بمشروع مداولة حول المصادقة على إبرام صلح في جبر الضرر الحاصل
صها :
للسيد مروان البوغانمي إثر سقوط عمود كهربائي على سيارته ،هذا ن ّ
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الموضوع عدد  : 05حول المصادقة على إبرام صلح في جبر الضرر الحاصل للسيد مروان البوغانمي إثر
سقوط عمود كهربائي على سيارته :
فالمعروض على المجلس البلدي الموقر مطلب السيد مروان البوغانمي يرغب من خالله تعويضه عن
األضرار المادية الحاصلة لسيارته من نوع بيجو  301ذات الرقم المنجمي  801تونس  207الرابضة بنهج جبل
التسوس وذلك يوم  7أكتوبر  .2021وحيث أفاد
الفتح بباب البحر تونس نتيجة سقوط عمود إنارة عمومية من جراء
ّ
المؤرخ في  25أكتوبر
السيد المدير العام للطرقات والمناطق الخضراء والمنتزهات بمقتضى مكتوبه عدد 586
ّ
 2021والمصحوب بتقرير رئيس مصلحة المنطقة الوسطى للتنوير العمومي بالنيابة بوقوع الحادث جراء التسوس.
المتضرر بتقرير معدّ من قبل الخبير المكلف من المحاكم الذي يقدر فيه قيمة األضرار الحاصلة للسيارة
وحيث تقدّم
ّ
بمبلغ قدره ألفان وخمسمائة وسبعة وخمسون دينارا وأربعة مائة وسبعة وتسعون مليما (2.557.497د) .
المتضرر طبقا
لذا ،فالمرجو من مجلسكم الموقر التداول في الموضوع والموافقة على إبرام الصلح مع
ّ
لتقرير الخبير المذكور .

قـــرار المجلس البلدي
قرر أعضاء المجلس البلدي بأغلبية الحاضرين
الرأي فيهّ ،
وبعد التّداول في الموضوع وإبداء ّ
لنص هذه المداولة
بملف تام الموجب ومصاحب
إرجاء النّظر في هذا الموضوع إلى حين م ّد المجلس
ّ
ّ
وعرضه في جلسة قادمة .
مقررة لجنة الشؤون المالية
إثر ذلك ،أعطت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة محرزية البرايكيّ ،
التصرف ،لتقديم النقطة الثالثة عشر من جدول أعمال الجلسة من المسائل المالية والمتعلقة
واإلقتصادية ومتابعة
ّ
صصة لتمويل اإلستثمارات البلدية في إطار إعادة
بمشروع مداولة حول المصادقة على اتفاقية منح الهبة المخ ّ
صها :
هيكلة برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية ،هذا ن ّ

الموضوع عدد  : 13حول المصاادقة علاى إتفاقياة مانح الهباة المخصصاة لتمويال اإلساتثمارات البلدياة فاي
إطار إعادة هيكلة برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية :
وبعسسد وفسسي اإلطسسار التعسساون المسسالي التونسسسي السويسسسري تسسم إبسسرام إتفاقيااة هبااة بااين الحكومااة التونسااية
والحكومة السويسرية ينتفع بموجبها الجانب التونسي بهبة مان الجاناب السويساري بقيماة  24.673ملياون ديناار
تخصسسص للمسسساهمة فسسي تمويسسل برنسسامج التنميسسة الحضسسرية والحوكمسسة المحليسسة فسسي إطسسار إعسسادة هيكلسسة البرنسسامج وتبعسسا
لألزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا شهدت البلديات التونسية إنخفاظا هاما في مواردها المالية اإلعتيادية لسسنة
 2020حالسست دون تعبئسسة التمسسويالت الذاتيسسة الضسسرورية ممسسا أدى إلسسى تسسسجيل فجسسوة فسسي تمويسسل مشسساريعها المبرمجسسة
ببرامجهسسسسا االستثماريةلسسسسسنة 2020وقسسسسد تسسسسم تخصسسسسيص جسسسسزء هسسسسام مسسسسن الهبسسسسة لتمويسسسسل اإلسسسسستثمارات البلديسسسسة يقسسسسدر
ب 22.198مليون دينار حيث تقرر إستغالل هذا الجزء لتمويسل اإلسستثمارات البلديسة قصسد إسستكمال الخطس التمويليسة
للمشاريع المدرجة بالبرناج السنوي لإلسنثمار لسنة  2020والتي تواصل إنجازها خالل سنة  2021وقد تم فتح دعوة
للتعبير عن الرغبة في المشاركة لإلنتفاع بالهبة المخصصة في تمويل اإلستثمارات البلدية .
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وقسسد عبسسرت بلديسسة تسسونس رغبتهسسا فسسي المشسساركة لإلنتفسساع بمسسوارد الهبسسة بميسسداع ملسسف ترشسسحها لسسدى مصسسالح صسسندو
القروض ومساعدة الجماعات المحلية من خالل إقتراح تمويل ثالث مشاريع :
 مشروع تهيئة الطرقات واألرصفة وتصريف مياه األمطار :بكلفة 6.040.688د .
 مشروع تهيئة مقر دائرة السيجوميبكلفة 624.058 :د .
 مشروع تهذيب وتجديد شبكة التنوير العمومي  1.310.000د
وتم قبول ملف مشاركة بلدية تونس عن طريق إتفاقية منح الهبة المخصصة لتمويل اإلستثمارات البلدية في إطار
إعادة هيكلة برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية المصاحبة حيث تم التنصيص ضمن الفصل السادس على
تمويل الهبة الممنوحة في إطار اإلتفاقية المشاريع التالية :
المشروع
مشروع تهيئة الطرقات واألرصفة وتصريف مياه األمطار
مشروع تهيئة مقر دائرة السيجومي

قيمة الهبة المسندة بالدينار
600.000
424.000

فالمعروض على مجلسكم الموقر التداول في الموضوع والمصادقة على إتفاقية الهبة السويسرية قصد اإلنتفاع
بها لتمويل المشاريع المذكورة أعاله .

التّدخـــــالت :
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
وضحت السيدة رئيسة البلدية ّ
أن األمر يتعلق بمقترح اتفاقية تم إمضاؤه مع صندو القروض ومساعدة الجماعات
المحلية في إطار دعم البلديات أثناء وبعد جائحة كورونا .وهي هبة تتطلب مصادقة المجلس البلدي.
كما أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه قد ت ّم مدّ الصندو بقائمة المشاريع المتواصلة والتي ت ّم االنطسال فيهسا ولكسن يوجسد
نقص في موارد تمويلها .ويتعلّق األمر بمشاريع تهيئة طرقات فسي مختلسف السدوائر البلديسة ومشسروع تهيئسة مقسر دائسرة
السيجومي .

قـرار المجلس البلدي
اااارأي فياااااه ،آلااااات عملياااااة التصاااااويت علاااااى هاااااذه
وبعاااااد التّاااااداول فاااااي الموضاااااوع وإباااااداء الا ّ

المداولة إلى  :عدد  22صوت موافق .
وبالتــالي صادق المجلس البلدي بأغلبياة الحاضارين علاى إتفاقياة الهباة السويسارية قصاد اإلنتفااع بهاا
لتمويل المشاريع المذكورة أعاله .
مقررة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية
ث ّم أعطت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة محرزية البرايكيّ ،
التصرف ،لتقديم النقطة الرابعة عشر من جدول أعمال الجلسة من المسائل المالية والمتعلقة بمشروع
ومتابعة
ّ
مداولة حول المصادقة على طريقة إحتساب المبالغ المستوجب دفعها بخصوص ملفات مناطق التهيئة العمرانية،
صها :
هذا ن ّ
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الموضوع عدد  : 14حول المصادقة على طريقاة إحتسااب المباالغ المساتوجب دفعهاا بخصاوص ملفاات منااطق
التهيئة العمرانية :
وبعد ،في نطا العمل على إستخالص ثمن قطع األراضي المبنية والبيضاء والمقام عليها أنقاض ( ذات
الصبغة السكنية والتجارية ) المندرجة ضمن المشروع العمراني الخاص بمناطق التهيئة العمرانية،
 وحيث أن عقود البيع برهنية ال تشكل عائقا في عملية اإلحتساب بالنظر لكونها تنص صلب بنودها على
مدة التقسي وقيمة القس المستوجب دفعه باعتبار الزيادة المقدرة بـ ، ./.6.5في حين بقيت الحاجة لتوضيح طريقة
احتساب المبالغ المستوجب دفعها بخصوص ملفات شهائد اإلسناد حيث تم سابقا إعتماد الثمن المقرر بشهادة اإلسناد
دون زيادة سنوية؛ في حين أنه تبعا لمداوالت المجلس البلدي المنعقد في جلسته اإلستثنائية يوم  08أكتوبر 2021
بخصوص احتساب األثمان القديمة مع زيادة الفائض المنصوص عليه حسب عدد السنوات ( لكل مقسم عن طريق
إسناد أو إعالم أو عقد بيع أولي) وتبعا للتوصيات المنبثقة عن خلية التسويات العقارية المنعقدة تحت إشراف السيدة
رئيسة البلدية بتطبيق نسبة الفائض .
وحيث تم عرض الموضوع على أنظار لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف بجلسة يوم
 19ماي  ، 2022وتطبيقا لمبادئ الشفافية والحياد والمساواة في التعامل بين المنتفعين بمناطق التهيئة العمرانية سواء
بين من قام بتسوية وضعيته سابقا بمقتضى عقود بيع برهنية أو من لم يقم بالتسوية إلى حد اةن وبقي بمقتضى شهادة
إسناد فق  ،فقد إرتأت اللجنة توظيف نسبة فائدة سنوية على المبلغ األصلي لثمن اإلسناد تقدر بـ  ./. 6.5وذلك طيلة
عدد السنوات المقضاة دون خالص منذ تاريخ اإلسناد مع إعتبار سقف أقصى بعشرين سنة ،وخالص المبلغ دفعة
واحدة بالحاضر.
 هذا وبخصوص الحاالت األخرى المتعلقة بالمنتفعين المتحصلين على عقود بيع برهنية ولم يت ّموا عملية
ينص الفصل الثامن من
الخالص حسب طريقة التقسي المعتمدة في حين أن عقودهم تحتوي على شروط فسخية حيث
ّ
عقود البيع برهنية المبرمة في الغرض على أن " كل مخالفة ألي شرط من شروط هذا العقد من طرف المشتري
يترتب عنها إنفساخ العقد وجوبا وتلقائيا ودون الحاجة إلى االلتجاء إلى المحاكم لمعاينة هذا االنفساخ .وبناءا على ذلك
يصبح المشتري عديم الصفة ويحق للبلدية القيام ضده بقضية إستعجالية لدى المحكمة المختصة بتونس لطلب الحكم
بملزامه بالخروج من المحل النتفاء الصفة وأن جميع ما كان قد دفعه المشتري من تسبيقات يعتبر كغرامة تصرف في
األرض وال حق له في إسترجاعها من البلدية " .
وبناءا عليه فقد ارتأت اللجنة مراسلة المعنيين باألمر والتنبيه عليهم باإلسراع بتسوية وضعيتهم وإتمام
خالص مستحقات البلدية مع إمهالهم لمدة ثالثة أشهر كأقصى أجل للتسوية قبل المرور للتقاضي .
وتبعا لما تقدم فالمقترح على الجناب التفضل بالتداول في الموضوع واإلذن بمعتماد التمشي المقرر من طرف
لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف؛ ولكم سديد النظر .
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التّدخـــــالت :
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
ضحت السيدة رئيسة البلدية ّ
أن األمر يتعلق بعقارات بلدية وبصفة خاصة بمناطق السيجومي والجبل األحمر
و ّ
والعمران والتي تسلّم أصحابها شهائد إسناد ولكن رغم مرور عشرات السنين لم يت ّم خالص هذه العقارات.
وبما ّ
تنص في فصلها الثامن على شرط
أن البلدية شرعت في تسوية الوضعيات العقارية العالقة وبما أن شهادة اإلسناد
ّ
فسخي في صورة ارتكاب مخالفة كعدم الخالص في اةجال فمنه يت ّم فسخ العقد .وباعتبار ّ
ان البلدية لم تطالب
بالخالص طيلة هذه السنوات بالنظر إلى فقدانها لمثال األشغال المختلفة وبعد أن قامت البلدية بتكليف ديوان قيس
األراضي بمعداد هذا المثال لتحديد ملكية هذه القطع .كما تتضمن شهادة اإلسناد فصال آخر ينص على أنه في صورة
التأخر في الخالص يت ّم توظيف نسبة  % 6.5على كل تأخير في الخالص فمنه من الضروري تجاوز الشرط الفسخي
حتى يمكن مواصلة اإلجراءات.
كما أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه قد تم النظر فق في الملفات التي ت ّم فيها الشروع في الخالص أما الملفات
التي لم يت ّم فيها تقديم تسبقة تبرهن على نية صاحبها في التعاقد مع البلدية فلم يتم النظر فيها.

قـرار المجلس البلدي
اااارأي فياااااه ،آلااااات عملياااااة التصاااااويت علاااااى هاااااذه
وبعاااااد التّاااااداول فاااااي الموضاااااوع وإباااااداء الا ّ

المداولة إلى  :عدد  22صوت موافق .
وبالتــالي صادق المجلس البلدي بأغلبية الحاضرين على طريقة احتساب المبالغ المستوجب دفعها
بخصوص ملفات مناطق التهيئة العمرانية ،وذلك بتوظيف نسبة فائدة سنوية على المبلغ األصلي لثمن
اإلسناد تق ّدر بـ  ./. 6.5وذلك طيلة عدد السنوات المقضاة دون خالص منذ تاريخ اإلسناد ،مع ضرورة
تجاوز الشرط الفسخي إلتمام إجراءات التعاقد.
مقررة لجنة الشؤون
إثر اإلنتهاء من ذلك ،أعطت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة محرزية البرايكيّ ،
التصرف ،لتقديم النقطة الخامسة عشر من جدول أعمال الجلسة من المسائل المالية
المالية واإلقتصادية ومتابعة
ّ
والمتعلقة بمشروع مداولة حول المصادقة على طلب تخفيض معلوم اإلشتراك في مأوى السيارات بالقصبة من
صها :
طرف موظفي رئاسة الحكومة ،هذا ن ّ

الموضااوع عاادد  : 15حااول المصااادقة علااى طلااب رئاسااة الحكومااة التخفاايض فااي معلااوم االشااتراك بمااأوى
السيارات بالقصبة لفائدة موظفيها :
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وبعد ،فقد تقدمت رئاسة الحكومة (بمقتضى مكتوبهاذو المرجع :ص 0000553-02-01-2022-المؤرخ
في  11أفريل  ،2022المضمن بمكتب الضب المركزي لبلدية تونس تحت عدد  3791بتاريخ  12أفريل ،)2022
بطلب النظر بصفة استثنائية في تمكين موظفيها من معلوم تفاضلي القتناء اشتراكات بالمأوى التحتي للسيارات
بالقصبة بمبلغ  55د كل ثالثية وذلك لفائدة  170مشترك (منها سيارات خاصة وإدارية)؛ أي ما يمثل معلوم 18.33
د/الشهر.
وحيث نفيد مجلسكم الموقر بالمعطيات المتعلقة بهذا الطلب:
 .1في إطار التصدي للوقوف العشوائي للسيارات بشارع  9أفريل 1938الذي ما فتأ يتفاقم ويمتد على الصف الثاني
والثالث وحتى الرابع أحيانا ،مما يترتب عنه التقليص من طاقة استيعاب هذا المحور واختنا حركة المرور و
تعطيلوسائل النقل العمومي وكذلك المس بالسالمة المرورية به ،ولحفز أعوان المؤسسات المنتصبة بالقصبة
على إرساء سياراتهم بمأوى القصبة.
 .2وباقتراح من الوكالة البلدية للتصرف ،وعلى رأي لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف في
جلستها المنعقدة بتاريخ  27جانفي 2021؛ أقر المجلس البلدي في دورته العادية الثانية لسنة  2021بالجلسة
المنعقدة يوم  28ماي ، 2021تطبيق تعريفة تفاضلية لفائدة أعوان الوزارات والمحاكم المنتصبة بالقصبة
والمحامين إمكانية اقتناء اشتراكات شهرية إليواء سياراتهم بمأوى القصبة بمعلوم تفاضلي خاص وفقا لما
يلي 35:دينار شهريا.
 .1بناءا على طلب تقدمت به وزارة الدفاع الوطني (بمقتضى مكتوبهاذو المرجع عدد /43189د3.المؤرخ في
 01نوفمبر 2021والمضمن بمكتب الضب

المركزي تحت عدد  10034بتاريخ 02نوفمبر )2021

بخصوص طلب التخفيض في تعريفة االشتراك الشهري التفاضلي لوقوف سيارات أعوان الوزارات بمأوى القصبة
المحدد بـ  35د ،وذلك بصفة استثنائية للعسكريين العاملين بمقر وزارة الدفاع الوطني باعتبار صبغة وخصوصية
عملهم ،وردا للجميل ،باعتبار أن وزارة الدفاع الوطني يعود لها الفضل في إنجاز المأوى التحتي للسيارات بالقصبة.
أقر المجلس البلدي في دورته االستثنائية المنعقدة بتاريخ  30ديسمبر  ،2021تطبيق تعريفة تفاضلية لفائدة أعوان
وزارة الدفاع الوطني ومنحهم إمكانية اقتناء اشتراكات شهرية إليواء سياراتهم بمأوى القصبة بمعلوم تفاضلي
خاص ،مساو للتعريفة المطبقة على المتساكنين بهذا المأوى والمحددة بـ25.300دينار شهريا (القرار البلدي
الممضى في  23فيفري .)2022
نعرض على مجلسكم الموقر المقترحين التاليين:
 الموافقة على طلب رئاسة الحكومة وإقرار منح أعوانها إمكانية اقتناء اشتراكات شهرية إليواء
سياراتهم بمأوى القصبة بمعلوم تفاضلي خاص محدد بـ  55د /الثالثية ،ما يمثل  18.33د  /الشهر -
 0.730د/اليوم (ما يقل عن  % 15مما يدفعه المواطن في اليوم).
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 إقرار تطبيق مقتضيات القرار البلدي الممضى بتاريخ  19أوت  2021على أعوان رئاسة الحكومة،
والقاضي بمنح أعوان الوزارات المنتصبة بالقصبة إمكانية اقتناء اشتراكات شهرية إليواء سياراتهم
بـ
بالمأوى التحتي للسيارات بالقصبة بمعلوم تفاضلي خاص(باحتساب جميع اةداءات) حدد
 35دينار شهريا .والذي من شأنه وضع جميع الوزارات المنتصبة بالقصبة على نفس قدم المساواة.
هذا ،مع مراعاة انعكاسات هذا القرار على مردودية المأوى ،ال سيما فيما سيترتب عنه من تراجع في
المداخيل ومزيد العجز في تغطية مصاريف االستغالل التي ما فتأت ترتفع مع تفاقم ارتفاع نسب التضخم
وتأثيرها على كلفة األجور والمواد والخدمات.
فالر جاء التداول في شأن المقترحين والموافقة على أحدها حتى يتسنى لرئيسة بلدية تونس ،شيخة المدينة
إدخالها حيز التطبيق.

التّدخـــــالت :
* تدخل السيدة محرزية البرايكي ،مقررة لجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف:
وضّحت السيدة محرزية البرايكي أنه سبق و أن صاد المجلس البلدي على تعريفة تفاضلية قدرت ب 35دينار في
الشهر ،وهي التعريفة المعمول بها في كل الوزارات.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
أفادت السيدة رئيسة البلدية انه سبق وأن صاد المجلس البلدي على تعريفة تفاضلية لوزارة الدفاع وكذلك وزارة
المرأة ووزارة التعليم العالي بشارع محمد الخامس .وتقد ّمت رئاسة الحكومة بمنحها االستثناء الممنوح لوزارة الدفاع
باعتبار عدم وجود مآوي إليواء سيارات موظفيها
سسة العسكرية
وأشارت السيدة رئيسة البلدية أنه سبق وأن ت ّم تبرير االستثناء الممنوح لوزارة الدفاع بدعم المؤ ّ
والدور الذي تقوم به باإلضافة إلى مساهمتها في تشييد مأوى القصبة.
* تدخل السيدة نزيهة العكاري،رئيسة لجنة التبتيت:
اعتبرت السيدة نزيهة العكاري ّ
أن منح هذه التعريفة التفاضلية قد يؤثر سلبا على موارد البلدية.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه يوجد برنامج لتأهيل مأوى القصبة .وقد تمت مراسلة الديوانة لرفع السيارات المهملة
والمتواجدة بمأوى القصبة.

قرار المجلس البلدي
ااارر أعضاااااء المجلااااس البلاااادي بأغلبيااااة
وبعااااد التّااااداول فااااي الموضااااوع وإبااااداء
الاااارأي فيااااه ،قا ّ
ّ
الحاضااارين إعااااادة عاااارا طلاااب رئاسااااة الحكومااااة التخفااايض فااااي معلااااوم االشاااتراك بمااااأوى الساااايارات
بالقصااابة لفائااادة موظفيهاااا علاااى لجناااة الشاااؤون المالياااة واالقتصاااادية و متابعاااة التصااارف ماااع اعتمااااد
نفااااس التعريفااااة التفاضاااالية الممنوحااااة لااااوزارة الاااادفاع وهااااي  25دينااااار فااااي الشااااهر ،وذلااااك بالنساااابة
للاااوزارات المحيطاااة بالقصااابة ،ثااام إعاااادة عااارا الموضاااوع علاااى أنظاااار المجلاااس البلااادي التخااااذ القااارار
المناسب في جلسة مقبلة .
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مقررة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية
ث ّم أحالت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة محرزية البرايكيّ ،
التصرف ،لتقديم النقطة السادسة عشر من جدول أعمال الجلسة من المسائل المالية والمتعلقة بمشروع
ومتابعة
ّ
مداولة حول المصادقة على إحداث مقابل إستغالل شبابيك المسرح البلدي للعروا المبرمجة خارج المسرح
صها :
البلدي ،هذا ن ّ

الموضااوع عاادد  : 16حااول المصاااادقة علااى إحااداث مقاباال إساااتغالل شاابابيك المساارح البلاادي للعاااروا
المبرمجة خارج المسرح البلدي:
وبعد ،تبعا للموقع المتميّز لشباك المسرح البلدي ونظام إستمرارية العمل به والذي جعل منه وجهة وطلب من
قبل عديد الجهات الراغبة في وضع تذاكر عروضهم المبرمجة خارج المسرح البلدي للبيع في شبابيك المسرح البلدي
صة في غياب نصوص ترتيبية تقنّن عملية اإلستغالل .
األمر الذي إستوجب إيجاد آليات كفيلة لتنظيم هذه الخدمة خا ّ
فالمقترح على أنظاركم إحداث مقابل إلستغالل شبابيك المسرح البلدي حيث ت ّم األخذ بعين اإلعتبار :
تنوع الجهات الراغبة في إستغالل الشبابيك والمتمثّلة في الجمعيات الخيرية والثقافية والشركات الثقافية
ـ ّ
والمؤسسات والهياكل العمومية.
ـ إحتساب مدّة بيع التذاكر والتي غالبا ما تمتدّ على  4أو  5أيام كمدّة قصوى .
وفي الصدد المقترح على أنظار مجلسكم الموقر أن يكون مقابل اإلستغالل بـ  150د لليوم الواحد وبالتالي
تتراوح قيمة مقابل اإلستغالل الجملي خالل هذه المدّة بين  600د و  750د (150د  4 xأو  5أيام ).
فالرجاء من مجلسكم الموقّر التداول في هذا الموضوع والتفضل بمبداء الرأي في هذا المشروع .

التّدخـــــالت :
* تدخل السيدة محرزية البرايكي  ،مقررة لجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف:
أفادت السيدة محرزية البرايكي ّ
أن لجنة الثقافة إرتأت توظيف معلوم مقابل إستغالل شبابيك المسرح البلدي لبيع
التذاكر  .و قد ت ّم التداول في الموضوع سابقا صلب لجنة المالية و إعتبرته مرتفعا و إرتات اللجنة تأجيل النظر فيه
إلى حين تقديم إدارة الثقافة لألسس التي إعتمدتها لتحديد هذا المبلغ.
و قدمت إدارة الثقافة خالل إجتماع ثان للجنة المالية األسس التي ت ّم إعتمادها لتحديد هذا المعلوم و تتعلق خاصة بما
ينجر عن تخصيص هذا المعلوم من تكاليف كاألعوان و الكهرباء.
* تدخل السيدة حكيمة الكعبي  ،رئيسة لجنة الفنون و الثقافة و التربية و التعليم:
أشارت السيدة حكيمة الكعبي إلى أنه ت ّم التفكير في إحداث هذا المعلوم خاصة خالل شهري جويلية و أوت بمعتبار
عدم وجود العروض .
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
تساءلت السيدة رئيسة البلدية عن أسباب غلق المسرح البلدي خالل شهر جويلية و إقترحت اإلكتفاء بالغلق

خالل

شهر أوت فق للقيام بأشغال الصيانة.
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* تدخل السيدة بسمة الماجري  ،كاهية مدير الشؤون الثقافية:
وضحت السيدة بسمة الماجري أنه ال ترد على اإلدارة مطالب كثيرة للعرض في المسرح البلدي خالل شهر جويلية
بمعتب ّ
ارأن أصحاب العروض يفضلون عادة الفضاءات التي تكون في الهواء الطلق خالل هذه الفترة.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
دعت السيدة رئيسة البلدية إلى اإلكتفاء بغلق المسرح البلدي خالل شهر أوت فق و يكون بمثابة الغلق للصيانة.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
إعتبرت السيدة رئيسة البلدية المعلوم المقدر ب 150دينار مرتفعا خاصة بالنسبة للعروض ذات الطابع الثقافي.
وإقترحت التخفيض في المعلوم مقابل اإلكتفاء بمستغالل الشباك فق و تعهد صاحب العرض بتوفيرعون لبيع التذاكر.
* تدخل السيدة نزيهة العكاري  ،رئيسة لجنة التبتيت:
إعتبرت السيدة نزيهة العكاري أن المعلوم المقترح مرتفع وهو ال يشجع على العمل الثقافي و ال يمكن تطبيقه على
حد السواء.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
وضحت السيدة رئيسة البلدية ّ
أن األمر يتعلق بعروض خارج المسرح البلدي و ال عالقة بالتالي للمعلوم بتشجيع
النشاط الثقافي.
تدخل السيدة بسمة الماجري  ،كاهية مدير الشؤون الثقافية:
أشارت السيدة بسمة الماجري إلى غياب إطار قانوني و ترتيبي ينظم عملية إستغالل الشباك لبيع التذاكر ،مشيرة إلى
الموقع الهام للمسرح البلدي و الذي يجعل اإلقبال على بيع التذاكر بشباكه كبيرا خاصة بالنسبة للعروض ذات الطابع
التجاري.
* تدخل السيد لطفي بن عيسى  ،رئيس لجنة مراجعة النظام الداخلي:
أشار السيد لطفي بن عيسى إلى أنه من غير المنصف تطبيق هذا المعلوم إعتباطيا .فم ّما يت ّم تحديد معلوم رمزي يمكن
من تغطية التكاليف التي تتكبدها البلدية أو ضب تعريفة تصاعدية تختلف بحسب طبيعة العروض.
تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه من الصعب تحديد إن كان العرض ذو صبغة ثقافية أو تجارية.
* تدخل السيدة آسيا الهرابي  ،عضو بالمجلس البلدي:
إعتبرت السيدة آسيا الهرابي المعلوم المقدر ب 150دينار في اليوم مشطا وهو ال يشجع على العمل الثقافي.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
على إثر طلب بعض المستشارين توظيف معلوم مقدر ب 80دينار عوضا عن  150دينارا في اليوم ،عرضت السيدة
رئيسة البلدية هذا المقترح للتّصويت إالّ أنّه لم يحض بموافقة األغلبية.
ثم عرضت مقترح توظيف معلوم يقدر ب  100دينار في اليوم الواحد لمدة ال تتجاوز األسبوع على التصويت .و لم
يحض بدوره بمصادقة المجلس البلدي.
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وأشارت السيدة رئيسة البلدية إلى ّ
أن عدم مصادقة المجلس البلدي على توظيف المعلوم يؤدّي إلى عدم السماح
مستقبال بيع التذاكر بشباك المسرح بالنسبة للعروض المبرمجة خارج المسرح البلدي .

قرار المجلس البلدي
الااارأي فياااه ،لااام يصاااادق أعضااااء المجلاااس البلااادي
وبعاااد التّاااداول فاااي الموضاااوع وإباااداء ّ
بأغلبياااة الحاضااارين ( عااادد  19صاااوت  :موافاااق و عااادد  03صاااوت  :ضاااد ّ إ علاااى إحاااداث مقابااال إساااتغالل
شبابيك المسرح البلدي للعروا المبرمجة خارج المسرح البلدي.
ث ّم أعطت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيد محمد نعمان بن معاوية ،عضو لجنة مراجعة المعاليم البلدية،
لتقديم النقطة السابعة عشر من جدول أعمال الجلسة من المسائل المالية والمتعلقة بمشروع مداولة حول المصادقة
صها :
على طرح مبالغ مثقلة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية من ذوي الدّخل المحدود ،هذا ن ّ

الموضوع عدد  : 17حول المصادقة على طرح مبالغ مثقلة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية مان ذوي
الدّخل المحدود ،مرفق بقائمة إسمية في الغرا :
وبعد ،نصت مجلة الجباية المحلية الصادرة بالقانون عدد  11لسنة  1997المؤرخ في  3فيفري  1997في
فصلها السادس على الح

الكلي للمعلوم الموظف على العقارات المبنية بالنسبة للمطالبين به من ذوي الدخل المحدود

المنتفعين بمعانة من الدولة أو من الجماعات المحلية .
و لهذا الغرض ،صدر األمر عدد  1254لسنة  1998المؤرخ في  8جوان  1998والمتعلق بضب شروط
وطر تطبيق الح من المعلوم المستوجب على العقارات المبنية وكذلك الفصل  52من القانون عدد  111لسنة
 1998المؤرخ في  28ديسمبر  1998و المتعلق بقانون المالية لسنة  1999ليعفي العائالت من ذوي الدخل المحدود
من المساهمة لفائدة الصندو الوطني لتحسين السكن المحــــدث بمقتضى األمر المؤرخ في  23أوت .1956
وفي هذا اإلطار ،واصلت البلدية كالعادة تلقي عدة مطالب صادرة عن أصحاب العقارات المبنية من ذوي
الدخل المحدود والمنتفعين بمعانة قارة من الدولة أو من البلدية يلتمسون فيها الح الكلي للمعلوم الموظف على
عقاراتهم المبنية .
وقد اجتمعت لجنة مراجعة المعاليم يوم  14أفريل  2022ووافقت على  22مطلبا مدعما بالوثائق المثبتة
النتفاعهم باالعانة القارة ،بحيث يصل المبلغ الجملي المعــروض للطرح عن سـنـة  2022وما قبلها إلى ما قـدره
 3147,400د بعنوان المعلوم على العقارات المبنية و  1009,629د بعنوان الصندو 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 .
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قـرار المجلس البلدي
آلت عملية التصويت على هذه المداولة إلى  :عدد  22صوت موافق .
وبالتـاااـالي صاااادق المجلاااس البلااادي بأغلبياااة الحاضااارين علاااى علاااى طااارح مباااالغ مثقلاااة بعناااوان
المعلوم على العقارات المبنية من ذوي الدّخل المحدود وفق القائمة اإلسمية المصاحبة لهذا .
مرة أخرى إلى السيد محمد نعمان بن معاوية ،عضو لجنة مراجعة
ث ّم أعطت السيدة رئيسة البلدية الكلمة ّ
المعاليم البلدية ،لتقديم النقطة الثامنة عشر من جدول أعمال الجلسة من المسائل المالية والمتعلقة بمشروع مداولة
صها :
حول المصادقة على طرح مبالغ مثقلة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية وغير المبنية ،هذا ن ّ

الموضوع عدد  : 18حول المصادقة على طرح مباالغ مثقلاة بعناوان المعلاوم علاى العقاارات المبنياة وغيار
المبنية ،مرفق بقائمة في الملفات :
و بعد ،في إطار تطهير وتحيين جداول تحصيل المعلوم على العقارات المبنية وغير المبنية من ناحية وتبعا
لمطالب طرح تم 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  1997والمـــؤرخ في  3فيفري  1997والمتعلق بمصدار مجلة
الجباية المحلية
و قد تـــم عرض مطالب الطرح على لجنة مراجعـــة المعاليـم في مناسبتين بالنسبة للعقارات المبنية في  17مارس
 2022و  14أفريل  ، 2022وفي مناسبة واحدة بالنسبة للمعلوم على األراضي غير المبنية في  17مارس .2022
و قد حددت قيمة المبالغ المقترح طرحها بعنوان المعلوم على األراضي غير المبنية بما قدره 453137,345د
و  54079, 937د بعنوان المعلوم على العقارات المبنية و 13679,893د بعنوان الصندو الوطني لتحسين السكن .
لذا  ،فالمرغوب من مجلسكم الموقر التداول في الموضوع قصد تصحيح هذه الوضعيات و طرح المبالغ المثقلة
بحسابات القابض البلدي ليتسنى اتمام بقية اإلجراءات .

قـرار المجلس البلدي
آلت عملية الت ّصويت على هذه المداولة إلى  :عدد  22صوت موافق .
وبالتـاااـالي صاااادق المجلاااس البلااادي بأغلبياااة الحاضااارين علاااى طااارح مباااالغ مثقلاااة بعناااوان المعلاااوم

على العقارات المبنية وغير المبنية وفق قائمة الملفات المصاحبة لهذا .
ث ّم أحالت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة سعاد ساسي ،مديرة العالقات الخارجية ،لتقديم النقطة
العشرين من جدول أعمال الجلسة من المسائل اإلدارية والمتعلقة بمشروع مداولة حول المصادقة على إتفاقية
صها :
تعاون بين بلدية تونس وأمانة بغداد ،هذا ن ّ
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الموضاااوع عااادد  : 20حاااول المصاااادقة علاااى إتفاقياااة تعااااون باااين بلدياااة تاااونس وأماناااة بغاااداد ،مرفاااق
بإتفاقية في الغرا :
استنادا إلى المراسالت الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والداعية إلى درس
امكانية االستجابة إلى رغبة أمانة بغداد المتعلقة بمقامة عالقات تعاون مع بلدية تونس والتوقيع على اتفاقية تعاون بين
الجانبين.
و حيث يأمل الجانب الحكومي في برمجة التوقيع على االتفاقية على هامش أشغال اللجنة المشتركة التي ستنعقد خالل
النصف األول من السنة الجارية ،تم عرض المقترح على أنظار لجنة التعاون الالمركزي والعالقات الخارجية خالل
اجتماعها المنعقد في  1فيفري . 2022
وحيث وافقت اللجنة على إرساء عالقات تعاون المركزي بين العاصمتين التونسية و العراقية بما من شأنه أن يخدم
المصالح الوطنية عالوة على النفع الذي سيرجع على الجانبين و التوقيع على اتفاقية تعاون ثنائي لتأطير العالقات
األخوية بين الجانبين خالل الموعد الذي تحدده الجهات الحكومية المختصة.
وطبقا ألحكام الفصل  40من القسم السابع من مجلة الجماعات المحلية  ،تم عرض مشروع اتفاقية التعاون على
موافقة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة و التونسيين بالخارج.
والمعروض على مجلسكم الموقر المصادقة على إرساء تعاون مع مدينة بغداد و التوقيع على االتفاقية المصاحبة طبقا
لمقتضيات الفصل  41من مجلة الجماعات المحلية.

قـرار المجلس البلدي
آلت عملية الت ّصويت على هذه المداولة إلى  :عدد  20صوت موافق .
وبالتـاااـالي صاااادق المجلاااس البلااادي بأغلبياااة الحاضااارين علاااى إتفاقياااة تعااااون باااين بلدياااة تاااونس
وأمانة بغداد وفق اإلتفاقية المصاحبة لهذا .
مرة أخرى إلى السيدة سعاد ساسي ،مديرة العالقات الخارجية ،لتقديم
ث ّم أعطت السيدة رئيسة البلدية الكلمة ّ
النقطة الواحد والعشرون من جدول أعمال الجلسة من المسائل اإلدارية والمتعلقة بمشروع مداولة حول المصادقة
صها :
على إتفاقية تعاون بين بلدية تونس وبلدية الجزائر العاصمة ،هذا ن ّ

الموضاااوع عااادد  : 21حاااول المصاااادقة علاااى إتفاقياااة تعااااون باااين بلدياااة تاااونس وبلدياااة الجزائااار
العاصمة ،مرفق بإتفاقية في الغرا :
اعتبارا للعالقات الوثيقة التي ترب بين تونس و الجزائر سواء على الصعيد الجغرافي أو التاريخي أو االقتصادي أو
االجتماعي ،وحيث دعا الرئيس الجزائري خالل الزيارة الرسمية التي أداها إلى تونس خالل شهر ديسمبر  2021إلى
إرساء عالقات تعاون المركزي بين العاصمتين التونسية والجزائرية ،تعمل بلدية تونس على دعم التعاون مع بلدية
الجزائر العاصمة و تطمح إلى التوفق في إنجاز مشاريع بلدية ملموسة ترجع بالنفع والفائدة على الجانبين وتبادل
التجارب والخبرات بهدف االطالع عن كثب على واقع العمل البلدي بالمدينتين واالستفادة من التجارب الناجحة في
المدينتين.
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وقد تم االتفا ثنائيا على التوقيع على اتفاقية تعاون ثنائي لتأطير العالقات األخوية القائمة بين الجانبين والعمل على
مزيد تفعيلها.
وطبقا ألحكام الفصل  40من القسم السابع من مجلة الجماعات المحلية  ،تم عرض مشروع اتفاقية تعاون على موافقة
وزارة الشؤون الخارجية و الهجرة و التونسيين بالخارج.
والمعروض على مجلسكم الموقر المصادقة على إرساء تعاون مع مدينة الجزائر العاصمة والتوقيع على االتفاقية
المصاحبة طبقا لمقتضيات الفصل  41من مجلة الجماعات المحلية.

قـرار المجلس البلدي
آلت عملية الت ّصويت على هذه المداولة إلى  :عدد  20صوت موافق .
وبالتـاااـالي صاااادق المجلاااس البلااادي بأغلبياااة الحاضااارين علاااى إتفاقياااة تعااااون باااين بلدياااة تاااونس
وبلدية الجزائر العاصمة وفق اإلتفاقية المصاحبة لهذا .
ث ّم أعطت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة آمال بوزيان ،رئيسة لجنة التكوين والشغل والتنمية المحلية،
لتقديم النقطة الثالثة والعشرون من جدول أعمال الجلسة من المسائل اإلدارية والمتعلقة بمشروع مداولة حول
للرسكلة وتسويقها في
المصادقة على إحداث وحدة متكاملة لمركز جمع وفرز وتحويل النفايات المنزلية القابلة ّ
صها :
إطار اإلقتصاد الدّائري واإلقتصاد اإلجتماعي والتّضامني ،هذا ن ّ

الموضااوع عاادد  : 23حااول المصااادقة علااى إحااداث وحاادة متكامل اة لمركااز جمااع وفاارز وتحوياال النفايااات
المنزليااااة القابلااااة للرسااااكلة وتسااااويقها فااااي إطااااار اإلقتصاااااد الاااادائري واإلقتصاااااد
اإلجتماعي والتضامني :
استنادا لما جاء في اجتماع اللجنة المشتركة بين النظافة والبيئة وحماية المحي و لجنة التكوين والشغل والتنمية المحلية
بتاريخ  12نوفمبر ،2020وذلك في ما يخص النظر في المشروع المعروض على أنظار مجلسكم الموقر والمتمثل في إنشاء
مركز لجمع النفايات المنزلية القابلة للرسكلة ومن ثمة ترويجها وإعادة تدويرها وذلك بغاية تأطير وتنظيم نشاط الفئة
االجتماعية من نوع "البرباشة" في شكل مجامع للمصلحة االقتصادية ) (GIEوتأمين دخل قار لهم من جهة ،وتوفير فرص
العمل للشباب المتعلم من أصحاب الشهائد العليا من خالل مرافقتهم وتدريبهم على بعث مؤسسات رسكلة النفايات في شكل
شركات تجارية أو تعاضديات أو غيرها من المؤسسات من جهة أخرى.
هذا ويقترح إطال تجربة المشروع المذكور من دائرة حي الخضراء و ذلك نظرا لتميز هذه المنطقة بتجربة سابقة في
فرز النفايات المنزلية من المصدر.
كما تجدر اإلشارة إلى ان بلدية تونس ستتولى اإلشراف على مراقبة و تنظيم السير العام لعملية جمع ونقل النفايات
حتى وصولها لمركز التجميع من طرف "البرباشة" وتوكل مهمة التصرف داخل المركز من حيث االستقبال والتوزيع
والترويج والتأطير للمتصرف ،الذي تتعهد بلدية تونس بتمكينه من عقار قصد استغالله في الغرض و ذلك في نطا عالقة
تعاقدية و وفق كراس شروط يضب من خاللها كل المسائل الفنية والقانونية الالزمة بعد الدّعوة إلى المنافسة .
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تتمثل مكونات المشروع في النقاط التالية :
 -1عمليات تحسيس الشباب وتكوينهم ومرافقتهم في إنشاء مؤسسات االقتصاد الدائري وذلك باالعتماد على رواد
األعمال المعنيين تتمثل في ضب خطة تكوينية للشباب المقبولين واختيار  50مشرو ًعا يقع تأطير أصحابها و 10مشاريع
مهتمة بجمع النفايات ورسكلتها وبلورة خطة اتصالية وتفسيرية للغرض.
 -2دعم قدرات الفاعلين المحليين في تنفيذ البرامج البيئية وتسهيل الحوار والحوكمة التشاركية واسناد االنتقال
االجتماعي والبيئي.
وفي خصوص األثر االجتماعي واالقتصادي والبيئي ينتظر من المشروع اإلنجازات التالية:
 توعية المواطنين بضرورة فرز النفايات من المصدر. إنشاء مؤسسات صغرى لجمع النفايات المنزلية فيشكل مجامع للمصلحة االقتصادية ). (GIE بعث مؤسسات لرسكلة النفايات في شكل شركات تجارية أوتعاضديات أو غيرها من المؤسسات. احداث "مغازات خضراء" للتشجيع على إعادة استخدام المواد المستعملة. التخفيف على ميزانية البلدية المخصصة للتصرف في النفايات. دعم مشاريع التنمية المحلية من خالل خلق فرص إلنجاز خدمات بلدية بالمناولة لفائدة المؤسسات ورواد األعمالاالجتماعية الجماعية في إطار االقتصاد الدائري.
هذا وقد عبرت وكالة التعاون األلماني ) (GIZعن استعدادها لدعم المشروع المذكور في كل مراحله فيما يتعلق
بالتكوين والتجهيزات الضرورية ،كما تتمتع الشركات الصغرى أو التعاضديات المزمع إنشاؤها في نطا هذا المشروع ،إن
كان لفائدة أصحاب الشهائد العليا أو من فئة "البرباشة" ،بمنح تصل الى  20الف دينار وذلك من طرف وزارة التكوين المهني
و التشغيل.
فالمرجو من المجلس البلدي التداول بخصوص هذا الملف والمصادقة عليه من حيث المبدأ على إنجاز مشروع مركز
لجمع النفايات المنزلية القابلة للرسكلة وتسويقها في إطار االقتصاد الدائري واالقتصاد االجتماعي والتضامني ،وذلك وفق
العالقة التعاقدية التي تسمح بها مجلة الجماعات المحلية واإلذن لإلدارات البلدية المعنية بمعداد كراس شروط في الغرض مع
تحديد العقار البلدي المناسب للمشروع .

التدخـــالت :
* تدخل السيدة رئيسة بلدية تونس :
وضحت السيدة سعاد بن عبد الرحيم بأن مشروع المداولة هو عبارة عن إعالم بهذا المشروع إلعداد كراس الشروط
وعرضها الحقا على أنظار المجلس البلدي  ،كما أفادت بأن البلدية ستعمل على توفير النفايات وتأطير الفئة اإلجتماعية
من نوع " البرباشة "
* تدخل السيد لطفي عيسى :
إقترح السيد لطفي عيسى موافقة المجلس البلدي المبدئية حتى يتم الشروع في إتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة .
* تدخل السيدة رئيسة بلدية تونس :
فيما يتعلق بمستغالل المصبات البلدية لجمع ورسكلة النفايات من قبل " البرباشة " يتطلب موافقة المجلس البلدي .
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* تدخل السيد عبد الرزاق البوزيري :
أبدى ا لسيد عبد الرزا البوزيري المساعد الثالث لرئيسة بلدية تونس إستغرابه من المصبات البلدية حيث يقع أغلبها
داخل مناطق العمران وبالتالي ال يمكن تخصيص المصبات البلدية الحالية لجمع وفرز وتحويل النفايات .
* تدخل السيدة رئيسة بلدية تونس :
ذكرت السيدة سعاد بن عبد ال رحيم بأنها قامت بمعاينة بدعم من وكالة التعاون األلماني وشركة أخرى تحتوي على كل
المعدات لجمع وفرز وتحويل النفايات المنزلية وسيتم التنسيق مع البلدية المعنية حتى تقوم كل من رئيسة لجنة التكوين
ولجنة النظافة بزيارة ميدانية للمصب .
* تدخل السيدة الكاتبة العامة :
أوصت السيدة الكاتبة العامة بتوخي مبدأ المناقشة بين كل األطراف وإحترام اإلجراءات بالرجوع إلى المجلس البلدي
* تدخل السيدة آمال بوزيان :
تعقيبا على مداخلة السيد عبد الرزا البوزيري  ،أفادت السيدة آمال بوزيان بأن هذا المشروع ال يمثل أي تهديد على
العبى على إدارة النظافة .
المواطنين من الناحية البيئية كما سيقوم على تخفيف
ْ

قرار المجلـس البلدي
اااارأي فياااااه ،أوصاااااى المجلاااااس البلااااادي بمواصااااالة
وبعاااااد التّاااااداول فاااااي الموضاااااوع وإباااااداء الا ّ
اإلجاااراءات القانونياااة الالزماااة والضااارورية مااان أجااال صاااياغة كاااراس شاااروط حاااول إحاااداث وحااادة
متكاملااااة لمركااااز جمااااع وفاااارز وتحوياااال النفايااااات المنزليااااة القابلااااة للرسااااكلة وتسااااويقها فااااي إطااااار
اإلقتصاد الدائري واإلقتصاد اإلجتماعي والتضامني .
الرحيم ،رئيسة البلدية شيخة المدينة ،تقديم النقطة
إثر اإلنتهاء من ذلك ،تولت السيدة سعاد بن عبد ّ
الرابعة والعشرون من جدول أعمال الجلسة من المسائل اإلدارية والمتعلقة بمشروع مداولة حول معاينة إعتذار
السيدة رشيدة الخليفي عن س ّد الشغور الحاصل بمجلس بلدية تونس إثر إستقالة السيدة أسماء العكايشي ،هذا
صها :
ن ّ

الموضوع عدد  : 24حول معاينة إعتاذار السايدة رشايدة الخليفاي عان سا ّد الشاغور الحاصال بمجلاس بلدياة
تونس إثر إستقالة السيدة أسماء العكايشي :
صادرة ضمن القانون األساسي عــدد  29لسنة 2018
وبعد ،عمال بمقتضيات مجلة الجماعات المحلية ال ّ
نص في الفصل  205منها على ّ
أن " للعضو بالمجلس البلدي أن يقدّم استقالته لرئيس
المؤرخ في  9ماي  ،2018حيث ّ
ّ
المختص ترابيا بذلك " .
أول اجتماع لمعاينتها ،ويت ّم إعالم الوالي
ّ
البلدية الذي يعرضها على المجلس البلدي في ّ

وعلى إثر مراسلة الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات حول سدّ الشغور بمجلس بلدية تونس ومدّنا بالمعطيات
الشخصية التابعة للسيدة رشيدة الخليفي،

20

وحيث ت ّمت مراسلة المعنية باألمر كتابيا عبر البريد إال أنها لم تتم ّكن من تسلّمها ،فتّم االتصال بها هاتفيا إذ
تبيّن أنّها قد غيّرت مقر سكناها،
وأرسلت السيدة رشيدة الخليفي مكتوبا عبر البريد االلكتروني الخاص باإلدارة الفرعية لشؤون المجلس البلدي
واالنتخابات واالحاطة بالدوائر وذلك بتاريخ  12ماي ،2022
حيث قدّمت المعنية باألمر اعتذارها على االلتحا بمجلس بلدية تونس وبالتالي سدّ الشغور الحاصل به إثر
استقالة السيدة أسماء العكايشي ،المر ّ
شحة عن قائمة حركة النهضة.
لذا ،فالمعروض على مجلسكم الموقّر معاينة اعتذار السيدة رشيدة الخليفي والمرشحة عن حركة النهضة عن
سدّ الشغور الحاصل بالمجلس البلدي .

قـرار المجلس البلدي
وافاااااااق أعضااااااااء المجلاااااااس البلااااااادي بإجمااااااااع الحاضااااااارين علاااااااى معايناااااااة اعتاااااااذار السااااااايدة
رشيدة الخليفي والمرشحة عن حركة النهضة عن س ّد الشغور الحاصل بالمجلس البلدي .
الرحيم ،رئيسة البلدية شيخة المدينة ،تقديم النقطة
إثر اإلنتهاء من ذلك ،واصلت السيدة سعاد بن عبد ّ
مقرر لجنة التعاون الالّمركزي
الخامسة والعشرون من جدول أعمال الجلسة من المسائل المختلفة والمتعلقة بتعيين ّ
مقررتها اآلنسة أسماء العكايشي .
والعالقات الخارجية وذلك على إثر إستقالة ّ

مقرر لجنة التعاون الالّمركزي والعالقات الخارجية وذلك على إثر إستقالة
الموضوع عدد  : 25حول تعيين ّ
مقررتها اآلنسة أسماء العكايشي :
ّ
الرحيم ،رئيسة البلدية ،شيخة المدينة ،لكسل مسن يرغسب مسن أعضساء المجلسس البلسدي
أذنت السيدة سعاد بن عبد ّ
الحاضرين بتقديم تر ّ
كمقرر لهاا علسى إثسر إسستقالة اةنسسة
شحه لعضوية لجنة التعاون الالّمركزي والعالقات الخارجية
ّ
أسماء العكايشي .
وآلت العملية إلى تر ّ
الهرابي .
شح كل من اةنسة مروى خلفت والسيدة آسيا ّ

الهراباي
وعلى إثر ذلسك ،وافاق أعضااء المجلاس البلادي بإجمااع الحاضارين علاى تعياين السايدة آسايا ّ
شحها .
كمقررة للجنة التعاون الالّمركزي والعالقات الخارجية بعد تنازل اآلنسة مروى خلفت عن تر ّ
ّ
ونظرا لعدم توفّر النّصاب القانوني ( -بعد مغادرة العديد من السادة المستشارين قاعة اإلجتماع إ،
الرحيم رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة إرجاء التّداول والبتّ في بقيّة
قررت السيدة سعاد بن عبد ّ
ّ
مواضيع جدول األعمال إلى جلسة قادمة ،وهي كالتّالي :
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 -/Iمسائل عمرانية :
النّقاط التالية عدد :
 -1مشروع مداولة حول إخراج قطعة أرض من الملك العمومي البلدي إلى الملك البلدي الخاص بدائرة العمران األعلى
لبناء جامع بنهج بنبلة .
 -2مشروع مداولة حول تمكين الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه من استغالل قطعة أرض بلدية كائنة
بمنطقة الجبل األحمر -العمران ،قصد تركيز خزان مياه في إطار تعويض.

 -/IIمسائل قانونية وعقارية :
النّقاط التالية عدد :
 -1مشروع مداولة حول عقد تفويت لفائدة البلدية في مأوى نتيجة قيمة مضافة للعقار .
 -4مشروع مداولة حول طلب التفويت في مسكن بلدي لفائدة شاغلته السيدة لطيفة المولهي الجويني .
 -5مشروع مداولة حول طلب التفويت في مسكن بلدي لفائدة شاغلته السيدة آمال المولهي .
 -6مشروع مداولة حول مبدأ التفويت في األجزاء المستغلة بالعقار الكائن بنهج سيدي جميل عدد 3المنتزع لفائدة بلدية
تونس.
 -7مشروع مداولة حول مبدأ التفويت في العقار الكائن بزنقة الحاليبي عدد 3المنتزع لفائدة بلدية تونس .
التصرف في األمالك العقارية الخاصة .
 -8مشروع مداولة حول آلية
ّ
 -9مشروع مداولة حول مراجعة التمشي المعتمد بخصوص تسوية الوضعية العقارية للمنطقة الصناعية بالشرقية. 1
 -10مشروع مداولة حول طلب شركة البحيرة للتطوير واإلستثمار منحها حق استغالل شبكة األلياف البصرية بتقسيم
البحيرة بضفاف بحيرة تونس الشمالية .

 -/IVمسائل إدارية :
النّقاط التالية عدد :
 -1مشروع مداولة مرفق بمشروع اتفاقية شراكة بين بلدية تونس والمعهد الوطني لإلستهالك.
 -4مشروع مداولة مرفق بمشروع إتفاقية شراكة بين بلدية تونس ومنظمة . GAME

وقبل رفع الجلسة ،عرضت السيدة رئيسة البلدية النقطة السادسة والعشرون من جدول أعمال الجلسة
من المسائل المختلفة والمتعلقة بالر ّد على تساؤالت بعض المستشارين ،كالتالي :

 -/1مداخلة السيدة رئيسة لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم:
أثارت السيدة صبرين الزواغي شبهة اإلرتشاء المتعلقة بأحد األعوان البلديّين ،وأفادت أنّه تمت هرسلة الشاهدة لتغيير
أقوالها ،مؤكدة على وجود عديد الشهود على ما حدث .
كما طالبت السيدة صبرين الزواغي بأخذ اإلجراءات التأديبية في حق العون البلدي المتعلقة به شبهة الفساد مع الحسرص
على نقلته مسن مكسان عملسه الحسالي وإن لسم يستم هسذا األمسر سستمتنع السسيدة المستشسارة صسبرين الزواغسي عسن كتسب عقسود
الزواج .
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* مداخلة السيدة رئيسة بلدية تونس :
أفادت السيدة رئيسة بلدية تسونس بأنسه البسدّ مسن مزيسد التحقيسق والتثبست مسن وجسود معطسى أو قرينسة تسدين المعنسي بساألمر
مباشرة من عدمه ،وبالتالي ت ّم تكليف التفقدية البلدية لسماع كل األطراف والشهود وفتح تحقيسق جسدّي للوقسوف علسى كسل
المالبسات .
وفي حال ثبوت أي شبهة فساد متعلقة بأي عون أو موظف بلدي سيتم أخذ اإلجراءات القانونية والتأديبية في شأنه .

 -/2مداخلة السيد رئيس الدائرة البلدية بالتحرير:
تطرقت السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة إلى تساؤالت السسيد محمسد نعمسان بسن معاويسة رئسيس السدائرة البلديسة
إثر ذلكّ ،
بالتحرير واإلجابة عنها ،كالتالي :
* السؤال عدد : 01
 تساءل السيد محمد نعمان بن معاوية عن مدى شرعية قرار تعيين السيد أنايس خناا المتفقاد العاام لبلدياة تاونسكعضو مجلس إدارة الوكالة البلدية للخدمات البيئية وتاريخ تعيينه ،والمبالغ التي أسندت إليه كال سانة معتبارا ذلاك يعا ّد
شبهة تضارب المصالح .
* إجابة السيدة رئيسة بلدية تونس ،شيخة المدينة :
الرحيم أنّه فيما يتعلق بوجود تضارب مصالح بخصوص تعيين السيد أنيس خناش المتفقد
أشارت السيدة سعاد بن عبد ّ
العام لبلدية تونس كعضو بمجلس إدارة الوكالة البلدية للخدمات البيئية ،إلى الفصل  23من القانون عدد  46لسنة 2018
ينص على أنّه  " :يمنع على األشخاص
المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة اإلثراء غير المشروع
ّ
سسات والمنشآت
الخاضعين ألحكام هذا القانون الذين تولوا بمقتضى مهامهم إجراء مهمة رقابية على الهياكل والمؤ ّ
نص األمر الحكومي عدد  314لسنة  2020المتعلق بمبادئ إختيار وتقييم أداء وإعفاء
العمل لدى تلك الهياكل " ،كما ّ
المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمتصرفين المستقلين في فصله الخامس على أنه  " :ال يمكن لألعوان
ّ
العموميين المباشرين بهيئات الرقابة وهياكل التفقد الوزارية اإلدارية والفنية والهيئات التعديلية الترشح لعضوية
مجالس إدارة أو مجالس مراقبة المنشآت العمومية ".
وتجدر اإلشارة إلى ّ
نص عليه الفصل الخامس اةنف الذكر لم يشمل التفقديات الراجعة للجماعات المحلية
أن المنع الذي ّ
مؤكدة على أ ّن التفقدية العامة لبلدية تونس لم تصدر خالل السنة والنصف األخيرة أي تقرير تفقد بخصوص الوكالة
البلدية للخدمات البيئية ،مضيفة أنّه منذ تاريخ تكليفه ت ّم صرف مبلغ قدره 547د للمعني باألمر بعنوان حضور جلسة
واحدة فق .
* السؤال عدد : 02
 تسااااءل السااايد محماااد نعماااان بااان معاوياااة عااان كيفياااة إمضااااء اإلتفاقياااة باااين شاااركة  digital boxوالسااايدةرئيسااااة بلديااااة تااااونس المسااااجلة بالقباضااااة بخصااااوص شاااابكة " الااااويفي " بمحاااايط بلديااااة تااااونس والتااااي تعتباااار
مخالفاااة للقاااانون بإعتباااار الشاااركة غيااار م ؤهلاااة للقياااام بهاااذه األعماااال حساااب قااارار وزيااار التكنولوجياااا واإلتصاااال
واإلقصااااء الرقماااي الماااؤر فاااي  10سااابتمبر  2018والمتعلاااق بضااابطه شاااروط تركياااز شااابكات عمومياااة لتراسااال
المعطياااات " ويفاااي " ذات اإلساااتعمال الخاااارجي خاصاااة الفصااال  ، 2-1-3مطالباااا بااااإلطالع علاااى ملاااف الرخصاااة
ونسخة من اإلتفاقية .
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* إجابة السيدة رئيسة بلدية تونس ،شيخة المدينة :
فيما يتعلق بممضاء إتفاقية مع شركة  digital boxبخصوص األنترنات الخارجي المجاني بمحي البلدية ،فم ّن اإلتفاقية
صصة لخدمة الويفي " وهي إتفاقية إطارية ال تدخل
المذكورة تتعلق بمشغال الملك العمومي البلدي بوضع " أعمدة مخ ّ
حيز التنفيذ إال بعد الرجوع إلى اللجان المختصة قصد تمكين الشركة المزودة من تراخيص فردية ألشغال الملك العام
تتعلق بكل موقع على حدة ،وإلى حد اةن لم يتم تمكين الشركة المذكورة من أي ترخيص ،كما إعتبرتها تجربة نموذجية
تقوم على إثرها بلدية تونس بتوفير مكان وتركيز أعمدة "الويفي" بعد اإلستظهار من قبل الشركة المذكورة بالتراخيص
الالزمة ولم يقع تفعيل هذه اإلتفاقية إلى غاية اليوم مع اإلشارة إلى أنه وقعت دراسة هذه اإلتفاقية من طرف لجنة
الشؤون القانونية والعقارية واألمالك البلدية .
* مداخلة السيد محمد نعمان بن معاوية :
أفاد السيد محمد نعمان بن معاوية بأن اإلتفاقية وقع تسجيلها بالقباضة المالية بالمنزه التاسع بتاريخ  29جويلية 2021
وكانت هذه األخيرة قد قدّمت لبلدية تونس بسجل تجاري قديم يعود لسنة  2018وقد ت ّم شطبها من السجل التجاري مؤخرا
وبالتالي لم تعد شركة  digital boxقانونية .
* مداخلة السيدة رئيسة بلدية تونس :
أكدت السيدة سعاد بن عبد الرحيم على أنّه سيتم الرجوع إلى اللجنة المعنية وإدارة النزاعات والشؤون القانونية والعقارية
لمزيد التحري والتثبت من وثائق شركة  digital boxالمودعة لدى البلدية .
* السؤال عدد : 03
 تساءل السيد محمد نعمان بن معاوية عن كيفية إعطاء التعليمات واإلذن بنقل الشاحنة التي تستعملها دائرة التحريرإلى دائرة جبل الجلود واإلدعاءات الواهمة لتعطيل سير العمل اليومي لدائرة التحرير مع العلم بأنه وقع إعالم السيدة
رئيسة بلدية تونس والسيدة الكاتبة العامة بأنه سيتم إعالن حملة على كل المحالت المفتوحة واإلستغالل الوقتي
للطريق العام .
* إجابة السيدة رئيسة بلدية تونس ،شيخة المدينة :
فيما يتعلق بمصدار قرار نقل الشاحنة التابعة لدائرة التحرير إلى دائرة جبل الجلود ،تبعا لجلسة العمل المنعقدة بحضور
رئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ،وتبعا للتقرير السنوي المتعلق بتقييم عمل رؤساء مراكز الشرطة البلدية ،تمت
اإلفادة بأن نسبة تنفيذ القرارات ضعيفة جدّا ،وبناء على طلب دائرة أخرى بتوفير سيارة نظرا لوجود العديد من
المخالفات  ،تم اإلتفا مع السيد رئيس الفرقة الجهوية بتخصيص السيارة المذكورة لفائدة مركز الشرطة البلدية بالدائرة
المذكورة .
وفي ذات السيا وضحت السيدة سعاد بن عبد الرحيم بأنه ال يمكن إفراد كل دائرة بلدية بسيارة خاصة بها خاصة وأن
صصة لمقاومة اإلنتصاب الفوضوي ،كما
عدد السيارات المتوفرة ال يتجاوز عدد  13من بينها عدد  03سيارات مخ ّ
تعتبر دائرة التحرير أقل دائرة من حيث عدد السكان .
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* مداخلة السيد محمد نعمان بن معاوية :
إعتبر السيد محمد نعمان بن معاوية بأن التقارير الموجهة إلى السيدة رئيسة بلدية تونس غير صحيحة ،وبناء عليه تم نقل
الشاحنة من دائرة التحرير إلى دائرة جبل الجلود وال يمكن معاقبة كل الدائرة البلدية على أخطاء أو تقصير بعض
األعوان .
* مداخلة السيدة رئيسة بلدية تونس :
أفادت السيدة سعاد بن عبد الرحيم بأن السيارة اإلدارية لدى الشرطة البلدية تعرضت لحادثين خالل ستة أشهر إضافة إلى
إستغاللها من قبل رئيس الشرطة البلدية بالتحرير لمدة أسبوعين خالل تواجده بعطلة سنوية .
وعليه أ ّكدت السيدة رئيسة بلدية تونس على ضرورة إرجاع السيارات اإلدارية إلى الدوائر البلدية الراجعة لهم بالنظر .
* السؤال عدد : 04
 تساءل السيد محمد نعمان بن معاوية عن أسباب عدم تنفيذ قرار هدم ضد شركة "فالمنقو سنتر" بضفاف البحيرة1في حق ممثلها السيد منير بن عابدة والتقرير الصادر عن التفقدية البلدية في هذا الشأن ومآل القضية المنشورة
ض ّده من طرف بلدية تونس .
* إجابة السيدة رئيسة بلدية تونس ،شيخة المدينة :
فيما يتعلق بأسباب عدم تنفيذ قرار هدم ضد شركة فالمنقو ،أفادت السيدة رئيسة البلدية بأنّه ت ّم اإلعالم عن برمجة تنفيذ
قرار الهدم الصادر ضد المدعو منير بن عابدة والمتعلق بمركب "فالمنقو سنتر" بضفاف البحيرة في عدة مناسبات حيث
تعرضت إلى عدّة صعوبات فنية عند التنفيذ ،وآخرها بتاريخ  24جوان  2021تم خاللها تنفيذ القرار جزئيا حيث ت ّم هدم
 9مستودعات بالطابق تحت األرضي وتمت إزالة مدارج حديدية داخلية وتم إمهال بقية أصحاب المستودعات للتنفيذ من
تلقاء أنفسهم بناء على طلبهم .
إال أنه وبعد معاينة عدم إلتزام أصحاب المستودعات بتعهدهم ،تمت برمجة التنفيذ من جديد بتاريخ  07أكتوبر 2021
وقد أدّت عملية التنفيذ أيضا إلى تنفيذ جزئي في الجانب المتعلق بالدّهاليز " المحالت التجارية " وذلك بهدم جدران
أمامية وبعض الجدران الفاصلة بين المحالت ،كما تمت برمجة التنفيذ يوم السبت  14ماي  2022بعد أن تولت البلدية
معاينة البناية وتوفير كل المعدات الالزمة للتنفيذ إال أنه تم تأجيل التنفيذ من طرف السيد والي تونس .
أما بخصوص القضية المنشورة ضد المدعو منير بن عابدة ،أفادت السيدة رئيسة المجلس البلدي ّ
أن بلدية تونس تقدمت
التصرف في مساحات ترجع بالملك البلدي وتسويغها للغير طبقا
بشكاية جزائية بتاريخ  21سبتمبر  2018من أجل
ّ
ألحكام الفصل  292من المجلة الجزائية ،وتمت إحالتها إلى فرقة الشرطة العدلية بمنطقة األمن الوطني بالبحيرة بتاريخ
 21سبتمبر  2021للتعهد بالملف إال أنه لم نتوصل بأي إشعار بخصوص تطورات هذا الملف وقد تم تقديم تذكير بتاريخ
 18جويلية  2019وعلى هذا األساس تم إستدعاء الممثل القانوني وسماعه بمقتضى محضر عدلي بتاريخ  14أوت
 2019كما تم توجيه تذكير جديد بتاريخ  08أكتوبر  2020وال تزال القضية جارية .
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* السؤال عدد : 05
 تساءل السيد محمد نعمان بن معاوية عن مآل تقرير التفقدية البلدية والمتعلق باإلخالالت الموجودة بالطرقاتمر عليها أكثر من ثالثة سنوات وذلك حتى يتم
حي اإلنطالقة وشارع قرطاج وغيرها والتي ّ
وخاصة نهج ّ 6946
إخالء سبيل المقاول من المسؤولية .
* إجابة السيدة رئيسة بلدية تونس ،شيخة المدينة :
ي اإلنطالقة وبشارع قرطاج
بخصوص تقرير التفقدية المتعلق باإلخالالت الموجودة بالطرقات وخاصة نهج  6946ح ّ
وغيرها ،أفادت السيدة رئيسة البلدية أنّه ت ّم رفع عديد تقارير تفقّد تتعلق بهذه اإلخالالت ،حيث ت ّم اإلذن بتكليف مكتب
دراسات ليتولى تشخيص اإلخالالت بكل دقة حتى يتسنى إتخاذ اإلجراءات الالزمة.
كما أبدت السيدة رئيسة بلدية تونس حرصها على إمضاء أي وثيقة خالص إلى حين صدور تقرير مكتب الدراسات
الذي تم تكليفه .
* السؤال عدد : 06
 تساءل السيد محمد نعمان عن مدى شرعية إسناد مسكن بلدي إلى السيد المتفقد العام لبلدية تونس .* إجابة السيدة رئيسة بلدية تونس ،شيخة المدينة :
بخصوص قرار إسناد مسكن بلدي إلى السيد المتفقد العام لبلدية تونس ،أفادت السيدة رئيسة البلدية ّ
أن السيد المتفقد العام
ت ّم إنتدابه ببلدية تونس وبالتالي فهو يعتبر موظفا وله الحق في التمتع بمسكن وظيفي .
بمجرد إسناد مسكن للسيد المتفقد العام بمقتضى القرار المؤرخ في  27سبتمبر  2021ت ّم وضع حد ّ
كما أضافت أنّه
ّ
لصرف منحة السكن المسندة له إنطالقا من تاريخ  01أوت . 2021

ورفعت الجلسة على الساعة السابعة و 20د ق مساءا .
ُ
تونس ،في

............................ :

مقررة الجلسـة
ّ

الكاتبة العا ّمة لبلدية تونس
حفيظة بلخير مديمغ

تونس ،في :

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

رئيسة الجلسة

رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة
الرحيم
سعاد بن عبد ّ
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