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الكتابة العامة
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المجلــس البلــدي
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*** ***
محضـر اجتماع المجلس البلدي
في دورته العادية الثانية لسنة 2022
جلسة يوم  27:ماي 2022

انعقد بقصر البلدية بالقصبة اجتماع المجلس البلدي في دورته العادية الثانية لسنة  ، 2022وذلك يوم
الرحيم ،رئيسة بلدية تونس
الجمعة  27ماي  2022على الساعة التاسعة صباحا برئاسة السيدة سعاد بن عبد ّ
مقررة الجلسة ،وعدد من
شيخة المدينة ،وبحضور السيدة حفيظة بلخير مديمغ ،الكاتبة العامة للبلدية بصفتها ّ
المستشارين وكذلك المسؤولين اإلداريّين والفنيّين ،وممثلين عن وسائل اإلعــالم ،وذلك بناء على البالغات
الص ادرة بالصحف اليومية وبوسائل اإلعالم المسموعة والتي وقع تعليقها بجميع المقرات التابعة للبلدية ،وكذلك
بناء على الدّعوة االسمية الموجهة لكافة أعضاء المجلس البلدي في اآلجال القانونية تحت عدد  221بتاريخ
صها :
 10ماي  ،2022هذا ن ّ
تتشرف رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة ،بدعوتكم لحضور اجتماع المجلس البلدي في دورته
"
ّ
تقرر عقده يوم الجمعة  27ماي  2022علــى الساعــة التاسعة صباحا
العادية الثانية لسنة  ،2022الذي ّ

بقصر بلدية تونس بالقصبة " ،وذلك للنّظر في جدول األعمال التالي:
 -/Iالحساب المالي لسنة . 2021
 -/IIمسائـــل ماليــة .
 -/IIIمسائــل إدارية .
 -/IVمسائــل قانونية وعقارية .
 -/Vمسائــــل عمرانية .
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مواضيـــع للتّــــداول
 -/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 مراجعة التمشي المعتمد بخصوص تسوية الوضعية العقارية للمنطقة الصناعية بالشرقية .1

 -11مشروع مداولة حول الموافقة على مبدأ إبرام عقد تفويض مع شركة البحيرة بخصوص استغالل اآلليات البصرية.

 -/IIIالحساب المالي لسنة .2021
 -12تقديم الحساب المالي لبلدية تونس لتصرف سنة  ،2021مرفق بكراس في الغرض.

 - IVمسائل 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 مرفق بكراس شروط استلزام المعاليم المستوجبة باألسواق العرضية لبيع األضاحي لسنة 2022
 -15مشروع مداولة مرفق بكراس شروط استلزام المعاليم المستوجبة بالسوق األسبوعية لبيع المواد المختلفة بالمالسين.
 -16مشروع مداولة حول النظر في طريقة إسناد الدكاكين بالسوق البلدي بنهج الكوميسار بالسيجومي.
 -17مشروع مداولة حول طلب اإلعفاء الكلي من دفع معلوم عقد الزواج بالقاعات التابعة لبلدية تونس.
 -18مشروع مداولة حول طرح مبالغ مثقلة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية من ذوي الدخل المحدود.
 -19مشروع مداولة حول طرح مبالغ مثقلة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية وغير المبنية.
 -20مشروع مداولة حول النظر في طريقة احتساب المبالغ المستوجب دفعها بخصوص ملفات مناطق التهيئة العمرانية.
 -21مشروع مداولة حول طلب تخفيض معلوم االشتراك في مأوى السيارات بالقصبة من طرف موظفي رئاسة
الحكومة.
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 -22مشروع مداولة حول إحداث مقابل إستغالل شبابيك المسرح البلدي للعروض المبرمجة خارج المسرح البلدي .
 -23مشروع مداولة يتعلق بمآل لزمة اإلشهار.
 -24مشروع مداولة حول طلب شركة اإلشهار "."Déjà Vu
 -25مشروع مداولة حول طلب شركة اإلشهار "."L'Affichette
 -26مشروع مداولة حول مراجعة معاليم رخص أكشاك بيع الزهور.
 -27مشروع مداولة حول التفويت في مواد زال االنتفاع بها.

 -Vمسائل إدارية :
 -28مشروع مداولة مرفق بمشروع اتفاقية شراكة بين بلدية تونس والمعهد الوطني لالستهالك.
 -29مشروع مداولة مرفق بمشروع اتفاقية تعاون بين بلدية تونس وأمانة بغداد.
 -30مشروع مداولة مرفق بمشروع اتفاقية تعاون بين بلدية تونس وبلدية الجزائر العاصمة.
 -31مشروع مداولة مرفق بمشروع اتفاقية شراكة بين بلدية تونس ومنظمة .GAME
 -32مشروع مداولة حول إحداث وحدة متكاملة لمركز جمع وفرز وتحويل النفايات المنزلية القابلة للرسكلة وتسويقها في
إطار االقتصاد الدائري واالقتصاداالجتماعي والتضامني.
 -33مشروع مداولة حول معاينة اعتذار السيدة رشيدة الخليفي عن سدّ الشغور الحاصل بمجلس بلدية توونس إثور اسوتقالة
السيدة أسماء العكايشي .

 -VIمسائل مختلفة :
مقررهووا اآلنسووة أسووماء
مقوورر لجنووة التعوواون الالمركووزي والعالقووات الخارجيووة وذلووك علووى إثوور اسووتقالة ّ
 -34تعيووين ّ
العكايشي.
 -35الردّ على تساؤالت بعض المستشارين.

* -/مسائل لإلعـالم :
 -36تقرير سنوي إلدارة التنوير العمومي من شهر جانفي إلى موفي شهر أفريل لسنة .2022
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سادة :
وحضر الجلسة كل من السيّدات وال ّ
ع/ر
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

اإلسم واللقب

منري الصراريف
رانية الكرميي
عبد الرزاق البوزيري
سامية اللباسي
هادية مرواين
هندة عباس
عماد العيادي
آمال املؤدب
فتحي دخيل
عواطف الزاير
صاحل املباركي
حممد نعمان بن معاوية
عماد الدابيب
كمال البلدي
األسعد بوعزة
خالد األزعر
سناء التليلي
نزيهة العكاري
حكيمة الكعيب
حمرزية الربايكي
منجية اجلندويب
صربين الزواغي
بثينة الشايب
هناء بن سعيد
وداد الداخيي
هندة ابحلاج علي
عفاف محدي
آمال بوزاين
مروى خلفت
منجية اخلميلي
عبد الرؤوف األغوايت
صاحل الدغري
وداد األزرق
رجاء قمري
لطفي بن عيسى
آسيا اهلرايب
سليم امليساوي

الصفة بالمجلس

املساعد األول لرئيسة البلدية
املساعدة الثانيةلرئيسة البلدية
املساعد الثالث لرئيسة البلدية
رئيسة دائرة اخلضراء
رئيسة دائرة الكبارية
رئيسة دائرة سيدي البشري
رئيس دائرة العمران
رئيسة دائرة املدينة
رئيس دائرة ابب البحر
رئيسة دائرة العمران األعلى
رئيس دائرة جبل اجللود
رئيس دائرة التحرير
رئيس دائرة املنزه
رئيس دائرة احلرايرية
رئيس دائرة الوردية
رئيس جلنة األشغال و التهيئة العمرانية
رئيسة جلنة النظافة و البيئة و محاية احمليط
رئيسة جلنة التبتيت
رئيسة جلنة الفنون و الثقافة و الرتبية و التعليم
رئيسة جلنة الشؤون االجتماعية و فاقدي السند و حاملي اإلعاقة
رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية و احلوكمة املفتوحة
رئيسة جلنة االعالم
رئيسة جلنة الشؤون املالية و االقتصادية و متابعة التصرف
رئيسة جلنة مراجعة املعاليم البلدية
رئيسة جلنة املرأة واألسرة
رئيسة جلنة املساواة و تكافؤ الفرص بني اجلنسني و رئيسة جلنة تسمية األهنج
رئيسة جلنة حفظ الصحة ابلنيابة
رئيسة جلنة التكوين و الشغل و التنمية احمللية
مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي
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سادة :
وتغيّب عن الجلسة كل من السيّدات وال ّ
ع/ر

الصفة بالمجلس

اإلسم واللقب

 38لسعد خضر

املساعد الرابع لرئيسة البلدية

 39سيفالدينبالعابد

رئيس دائرة ابب سويقة

 40فوزي العزايب

رئيس دائرة الزهور

 41عماد الرايحي

رئيس جلنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية

 42جمدي املازين

رئيسة جلنة الطاقة

 43غفران القناوي

رئيسة جلنة

 44اندية العوييت

مستشار بلدي

 45خليل بن حسني

مستشار بلدي

 46نزيهة الغيزاوي

مستشار بلدي

 47مليكة الباطيين

مستشار بلدي

 48كمال الدين إيدير

مستشار بلدي

 49حممد علي الورهاين

مستشار بلدي

 50حممد ساسي البوثوري

مستشار بلدي

 51عبري الطاليب

مستشار بلدي

 52أنيس الوساليت

مستشار بلدي

 53حممد منري بن ميالد

مستشار بلدي

 54راضية العياشي

مستشار بلدي

 55حممد رؤوف اهلاين

مستشار بلدي

 56مجال الرزقي

مستشار بلدي

 57مهدي الرابعي

مستشار بلدي

 58رانية اليحمدي

مستشار بلدي

وحضر الجلسة عن اإلدارة البلدية المدير العام للمصالح المشتركة وعدد ها ّم من المديرين العامين والمديرين
ومتصرفي الدّوائر البلدية.
وكواهي المديرين ورؤساء المصالح
ّ
كما حضر عدد هام من المواطنين والبعض من مكونات هياكل المجتمع المدني.
الرحيم رئيسة البلدية شيخة المدينة إلى أنّه عمال بمقتضيات الفصل  218من القانون
أشارت السيدة سعاد بن عبد ّ
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 محضر الجلسة.
إثر ذلك ،عرضت السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة نقاط جدول أعمال الجلسة قصد الموافقة عليها قبل
الشروع في عرضها للمصادقة ،حيث حضي بالموافقة باإلجمـاع .
رحبت السيدة سعاد بن عبد الرحيم بكل الحاضرين من السيدات والسادة المستشارين واإلداريين مثمنة
المجهودات المبذولة للنهوض بالقطاع البلدي طيلة الفترة النيابية ومن ثم أعطت الكلمة إلى السيدة هندة بلحاج علي
رئيسة لجنة تسمية األنهج وذلك بعد التعبير بإسمها وباسم المجلس البلدي عن تضامنها مع السيدة المستشارة .
* مداخلة السيدة هندة بلحاج علي :
صرحت السيدة هندة بلحاج علي بأنها تنقلت صحبة متصرف دائرة الخضراء لمعاينة تنفيذ قرار هدم كان قد صدر
في شأن أحد المواطنين والذي قام سابقا بتدليس إمضاء السيدة رئيسة بلدية تونس والسيدة رئيسة الدائرة البلدية
بالخضراء وقد تم رفع قضية في شأنه وال يزال محل تتبعات عدلية غير أنه لم يتم إيقافه إلى غاية هذا اليوم ،
وحيث عمد هذا األخير إلى التوجه بالشتم والثلب والتهديد المباشر إلى السيدة هندة بلحاج علي ظنا منه بأنها رئيسة
الدائرة .
كما أفادت السيدة هندة بلحاج علي بأن رئيس مركز األمن بدائرة الخضراء كان متعاونا ومتضامنا مع هذا المواطن
حيث عمد إلى مسكها من يدها اليسرى وليّها قصد تثبيتها لينهال عليها بلكمة وركلة تحت أنظار كل الحاضرين
حينها تقدم السيد متصرف الدائرة محسن الدريدي وأبلغه بأنها مستشارة بلدية فما كان منه إال مواصلة الشتم وسب
الجاللة والتلفظ بالكالم المنافي لألخالق مما دفع السيدة هندة بلحاج علي إلى السكوت حتى ال تتعكر حالتها النفسية
أكثر .
وفي ذات السياق أوردت المستشارة هندة بلحاج علي أنه وقع إيقافها واإلحتفاظ بها بالمركز المذكور تحت ذريعة
إعالم وكيل الجمهورية باألمر وبعد مدة من الزمن طلب منها قراءة المحضر الذي وقع إعداده فلم تجرأ على
قراءته أو اإلجابة على األسئلة التي تم توجيهها إليها .
وبعد إطالق سراحها إتصل بها األستاذ عماد الرياحي رئيس لجنة الشؤون القانونية بمجلس بلدية تونس ليرفع
قضية إستعجالية لدى وكيل الجمهورية  ،وفي اليوم التالي إتصل بها كل من السيد كمال إيدير والسيد منير بن
ميالد والسيدة آمال المؤدب لرفع األمر إلى السيدة رئيسة بلدية تونس والتي كانت آنذاك خارج أرض الوطن والتي
عبرت حال عودتها إلى أرض الوطن عن تضامنها حيث تم إتخاذ اإلجراءات القانونية في شأن هذا المعتدي مع
تقديم كل المؤيدات ( شهادة طبية من مستشفى شارل نيكول وبعض الصور آلثار التعنيف ).
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
تعقيبا على إستفسار السيدة هندة بلحاج علي حول اإلجراءات التي قامت بها البلدية أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه
قد ت ّم إعالم وزارة الداخلية عن طريق مراسلة مرفقة بملف كامل  .كما ت ّم إعداد مذكرة للنيابة العمومية وقع
التنصيص فيها على كل الحيثيات.
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* تدخل السيدة منجية الجندوبي ،رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المفتوحة :
أشارت السيدة منجية الجندوبي إلى ظاهرة تشكو منها كل الدوائر البلدية و تتعلق بالكالب السائبة و دعت إلى إيجاد
الحلول المناسبة للقضاء على هذه الظاهرة التي هي مصدر تشكيات عديد المواطنين.

الموضوع عدد  : 12مشروع مداولة حول الحساب المالي لبلدية تونس لتصرف سنة ، 2021
مرفق بكراس في الغرض
عمال بمقتضيات الفصل  218من مجلة الجماعات المحلية وخاصة في فقرتيْه األولى والثانية ،غادرت
السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة القاعة على إثر إنتخاب السيد لطفي بن عيسى رئيسا لجلسة مناقشة
الحساب المالي لبلدية تونس لتصرف سنة .2021
و من ثم أحال السيد لطفي بن عيسى الكلمة إلى السيدة بثينة الشابي ،رئيسة لجنة الشؤون المالية
واإلقتصادية ومتابعة التصرف ،والتي تولت تالوة التقرير اإلداري حول تصرف سنة  ،2021حيث
أفادت أن نتائج الحساب المالي لبلدية تونس لتصرف سنة  2021دخال وصرفا وتصرفا وتجهيزا تم
عرضها على أنظار اللجنة التي تترأسها بتاريخ  16ماي  2022و ُملخَصها على النحو التالي :

 الموارد:
 موارد العنوان األول
حبساب الدينار

بيان الموارد

المقابيض المنجزة

تقديرات نهائية

المقابيض المنجزة

سنة 2020

سنـة 2021

سنة 2021

نسبة

نسبة

اإلنجاز

التطور

األول :مــــوارد العنـــوان
العـنــوان ّ
األول
ّ
األول :المـداخيــل الجـبـائيـة
الجــزء ّ
األول :المداخيل الجبائية
الصنـف
ّ
بعنوان األداءات على العقــارات
واألنشطــة
جملة الصنف األول
الصنـف الثاني :المداخيل الجبائية
األخرى

64 476 686,000

81 950 000

77 193 007,979

94,2%

جملة الصنف الثاني

4 724 474,000

13 570 000

4 868 190,381

35,9%

جملة الجزء األول

69 201 160,000

95 520 000,000

82 061 198,360

85,9%

19,7
%

3,0%
18,6
%

الجــزء الثاني :المـداخيــل غير
الجـبـائيـة اإلعتيادية
الصنـف الثالث :الرسوم والحقوق
ومختلف معاليم الرخص والموجبات
اإلدارية واألتاوات مقابل إسداء
الخدمات
جملة الصنف الثالث

9 691 551,000

11 070 000
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4 228 823,277

38,2%

-56,4%

الصنـف الرابع :مداخيل إشغال
الجماعة
أمالك
وإستعمال
وفضاءاتها وإستلزام مرافقها
وأمالكها المختلفة
جملة الصنف الرابع
الصنـف الخامس :مداخيل ملك
الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخيل
مختلفة

863 642,000

2 426 000

1 220 923,300

50,3%

41,4
%

جملة الصنف الخامس
الصنـف السادس :تحويالت الدولة
بعنوان التسيير

5 701 305,000

6 855 000

6 900 987,890

100,7%

21,0
%

جملة الصنف السادس

31 475 201,000

26 080 000

32 082 923,000

123,0%

1,9%

جملة الجزء الثاني

47 731 699,000

46 431 000,000

44 433 657,467

95,7%

-6,9%

جملة موارد العنوان األول

116 932 862,411

141 951 000,000

126 494 855,827

89,1%

8,2%

 موارد العنوان الثاني
بحساب الدينار
بيان الموارد

المنجز إلى غاية

تقديرات نهائية

المنجز إلى غاية

نسبة

نسبة

2020/12/31

سنـة 2021

2021/12/31

اإلنجاز

التطور

االعـنــوان الثاني :مــــوارد العنـــوان الثاني
الجــزء الثالث :الموارد الذاتية المخصصة
للتنمية
الصنـف السابع :منـح التجهيـــــــــز
جملــة الصنـف السابع

10 398 965

9 825 463,081

11 506 409,185

110,6%

17,1%

صنـف الثامن :مدخرات وموارد مختلفة
جملــة الصنـف الثامن

54 475 273,947

54 443 172

50 946 144,621

93,6%

-6,5%

جملة الجزء الثالث

64 300 737,028

64 842 137,000

62 452 553,806

96,3%

-2,9%

الجــزء الرابع :موارد االقتراض
الصنف التاسع :موارد االقتراض الداخلي
جملــة الصنـف التاسع

6 363 127

3 745 682,388

1 752 198,857

27,5%

-53,2%

الصنف العاشر :موارد االقتراض الخارجي
جملــة الصنـف العاشر

00 00

0,000

0,000

_

_

الصنف الحادي عشر :موارد االقتراض
الخارجي الموظفة
جملــة الصنـف الحادي عشر

0,000

00 00

0,000

_

_

جملة الجزء الرابع

3 745 682,388

6 363 127,000

1 752 198,857

27,5%

-53,2%

جملــة الجزئين  3و 4من ع2

68 046 419,416

71 205 264,000

64 204 752,663

90,2%

-5,6%

الجزء الخامس :الموارد المتأتية من االعتمادات المحالة
الصنف الثاني عشر :موارد متأتية من اعتمادات محالة

2 709 006,622

4 686 418,401

جملــة الصنـف الثاني عشر

4 686 418,401

0,000

2 709 006,622

_

-42,2%

جملة الجزء الخامس:

4 686 418,401

0,000

2 709 006,622

_

-42,2%
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الجزء السادس :الموارد الموظفة بواسطة
حسابات أموال المشاركة
الصنف الثالث عشر :موارد حسابات أموال المشاركة

509 135,440

0,000

جملــة الصنـف الثالث عشر

0,000

0,000

509 135,440

_

_

جملة الجزء السادس

0,000

0,000

509 135,440

_

_

جملــة الجزئين  5و  6من ع2

4 686 418,401

0,000

3 218 142,062

_

-31,3%

جملة موارد العنوان الثاني

72 732 837,817

71 205 264,000

67 422 894,725

94,7%

-7,3%

جملة موارد ع 1و ع189 665 700,228 2

213 156 264,000

193 917 750,552

91,0%

2,2%

 النفقات:
 نفقات العنوان األول:
بحساب الدينار

بيان النفقات

مصاريف مأمور

إعتمادات نهائية

مصاريف مأمور

نسبة

نسبة

بها 2020

سنـة 2021

بها 2021

اإلنجاز

التطور

األول
األول :نفقات العنـــوان ّ
العـنــوان ّ
األول :نفقات التصرف
الجزء ّ
األول :التأجير العمومي
القسم ّ
جملة القسم األول

91 910 000,000

84 262 184,310

91 246 457,426

99,3%

8,3%

القسم الثاني :وســـــائل المصالــــــــــح
جملة القسم الثاني

35 687 850,000

21 913 955,976

26 864 537,567

75,3%

22,6%

القسم الثالث :التد ّخـل العمومي
جملة القسم الثالث

9 364 000,000

7 019 144,204

6 739 577,243

72,0%

-4,0%

القسم الرابع :نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة
جملة القسم الرابع

0,000

0,000

0,000

_

_

جملة الجزء األول

113 195 284,490

136 961 850,000

124 850 572,236

91,2%

10,3%

الجزء الثاني :فــــــــــوائد الــــــــــــدين
القسم الخامس :فــــــــــوائد الــــــــــدين
جملة القسم الخامس

1 663 469,980

4 989 150,000

1 405 562,619

28,2%

-15,5%

جملة الجزء الثاني

1 663 469,980

4 989 150,000

1 405 562,619

28,2%

-15,5%

114 858 754,470

141 951 000,000

126 256 134,855

88,9%

9,9%

238 720,972

_

_

126 494 855,827

89,1%

8,2%

جملــة نفقــات العنـوان األول
المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض ( موارد ع- 1
نفقات ع)1
الجملة العامة لنفقات العنوان األول

2 074 107,941
141 951 000,000

116 932 862,411
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 نفقات العنوان الثاني:
بحساب الدينار
بيان النفقات

مصاريف مأمور

إعتمادات نهائية

مصاريف مأمور

نسبة

نسبة

بها 2020

سنـة 2021

بها 2021

اإلنجاز

التطور

العـنــوان الثاني :نفقات العنوان الثاني
الجزء الثالث :نفقات التنمية
القسم السادس :اإلستثمارات المباشرة

جـملـــة القسم السادس 18 593 941,277

65 223 265,052

12 432 466,397

19,1%

-33,1%

القسم السابع :التمويل العمومي
جـملـــة القسم السابع
القسم الثامن :نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة

0,000

0,000

0,000

_

_

جملة القسم الثامن
القسم التاسع :نفقات التنمية المرتبطة بموارد
ّ
موظفة
خارجية

0,000

3 938 425,000

0,000

_

_

256 002,543

806 503,000

263 930,670

32,7%

3,1%

69 968 193,052

12 696 397,067

18,1%

-32,6%

جملة القسم التاسع

جملة الجزء الثالث 18 849 943,820
الجزء الرابع :نفقات تسديد أصل الدين
القسم العاشر :تسديد أصل الدين
جملة القسم العاشر

5 623 893,436

8 028 738,000

8 016 407,558

99,8%

42,5%

جملة الجزء الرابع

5 623 893,436

8 028 738,000

8 016 407,558

99,8%

42,5%

جملة نفقات الجزئين  3و24 473 837,256 4

77 996 931,052

20 712 804,625

26,6%

-15,4%

43 491 948,708

_

_

64 204 753,333

82,3%

-5,6%

المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض ( فوائض ج 4+3ع)2

الجملة العامة لنفقات ج & 3ج 4من ع2

43 572 582,160
68 046 419,416

77 996 931,052

الجزء الخامس :النفقات المسددة من اإلعتمادات المحالة
القسم الحادي عشر :النفقات المسددة من إعتمادات محالة

جملة القسم الحادي عشر

3 101 819,215

2 709 006,622

1 511 892,028

55,8%

-51,3%

جملة الجزء الخامس

3 101 819,215

2 709 006,622

1 511 892,028

55,8%

-51,3%

الجزء السادس :نفقات حسابات أموال المشاركة
القسم الثاني عشر :نفقات حسابات أموال المشاركة
جملة القسم الثاني عشر

0,000

509 135,440

216 132,995

42,5%

_

جملة الجزء السادس

0,000

509 135,440

216 132,995

42,5%

_

3 101 819,215

3 218 142,062

1 728 025,023

53,7%

-44,3%

1 490 117,039

_

_

الجملة العامة لنفقات ج & 5ج 6من ع2
4 686 418,401
الجملة العامة لنفقات العنوان الثاني 27 575 656,471

3 218 142,062
81 215 073,114

3 218 142,062
22 440 829,648

142 434 410,941

223 166 073,114

148 696 964,503

100,0%
27,6%
66,6%

-31,3%

جملة نفقات الجزئين  5و6
المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض ( فوائض ج 6+5ع)2

الجملة العامة لنفقات الميزانية

1 584 599,186
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-18,6%

4,4%

 النتيجة الجملية:
بحساب الدينار
المقابيض

المصاريف

المالحظات

النتيجة

2021

2021

الفائض

العجز

(مصاريف /
مقابيض)

193.917.750,552

148.696.964,503

45.220.786,049

_

77%

النتيجة
الجملية

 نتيجة العنوان األول:
بحساب الدينار

المقابيض المستعملة

المقابيض

المصاريف

()1

()2

لتسديد مصاريف بالجزئين

النتيجة

 3و 4من العنوان الثاني

()3 + 2( - )1( = )4

المالحظات

العجز

(مصااااااريف
مقابيض)

()3

الفائض

النتيجة
الجملية

126.494.855,827

000,000

126.256.134,855

238.720,972

_

100%

 نتيجة العنوان الثاني:
العنوان الثاني (نتيجة الجزئين ج & 3ج 4من ع :)II
بحساب الدينار

المقابيض المستعملة
لتسديد مصاريف
بالجزئين

نتيجة
الجزئين  3و4
من العنوان
الثاني

المقابيض

المصاريف

 3و 4من العنوان الثاني

()1

()2

()3

64.204.752,663

000,000

20.712.804,625
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النتيجة

()3 - 2( - )1( = )4
الفائض

43.491.948,038

العجز

_

المالحظات
(مصاريف
مقابيض)

32%

العنوان الثاني (نتيجة الجزئين ج & 5ج 6من ع :)II
حبساب الدينار
المقابيض
()1

النتيجة)2( - )1( = )3( :

المصاريف
()2

الفائض

العجز

المالحظات

(مصاريف /
مقابيض)

نتيجة
الجزئين  5و6
من العنوان الثاني

1.490.117,039 1.728.025,023 3.218.142,062

_

54%

وبالتووالي وبنوواء علووى النتووائج المحققوووة خووالل سوونة  2021فانووه يووتم نقووول فوووائض االعتمووادات إلووى تصووورف
سنة  2022على النحو التالي:


مائتووووان وثمانيووووة وثالثووووون ألووووف وسووووبعمائة وعشوووورون دينووووار وتسووووعمائة وإثنووووان وسووووبعون ملوووويم

( 238.720,972د) مبلغ الفائض من العنوان األول والذي يرخص في نقله إلى المال االحتياطي.


ثالثووووة وأربعووووون مليووووون وأربعمائووووة وواحوووود وتسووووعون ألووووف وتسووووعمائة وثمانيووووة وأربعووووون دينووووار

وثمانيووووة وثالثووووون ملوووويم ( 43.491.948,038د) مبلووووغ الفووووائض موووون الجووووزئين الثالووووث والرابووووع موووون العنوووووان
الثاني الذي يُرخَص في نقله إلى المال االحتياطي.


مليووووووون وأربعمائووووووة وتسووووووعون ألووووووف ومائووووووة وسووووووبعة عشوووووور دينووووووار وتسووووووعة وثالثووووووون ملوووووويم

( 1.490.117,039د) مبلوووغ الفوووائض مووون الجوووزء الخوووامس مووون العنووووان الثووواني الوووذي يُووورخَص فوووي نقلوووه إلوووى
المال االنتقالي.
فوووووالمرجو مووووون السوووووادة أعضووووواء المجلوووووس البلووووودي النظووووور فوووووي الحسووووواب الموووووالي لسووووونة  2021للتوووووداول
والمصووووادقة والتوووورخيص فووووي غلووووق ميزانيووووة تصوووورف سوووونة  2021ونقوووول نتيجووووة السوووونة إلووووى الميزانيووووة الحاليووووة
وذلك وفق ما تم بيانه.

التدخــــالت :
* تدخل السيد عبد الرزاق البوزيري ،المساعد الثالث لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
نبّه السيد عبد الرزاق البوزيري إلى وجود خطأ مطبعي على مستوى الصفحة األخيرة من التقرير اإلداري
وتحديدا على مستوى رقن مبلغ الفائض من العنوان األول.
كما طلب توضيحا بخصوص تساوي مبالغ تحويل اإلعتمادات بالنقص والزيادة الوارد بالصفحة  39من كتاب
الحساب المالي (كشف عدد  :5نفقات الميزانية "نفقات العنوان الثاني").
* تدخل السيدة هندة عباس ،رئيسة دائرة سيدي البشير :
تطرقت إلى بقايا اإلستخالص الواردة بالكشف عدد  :4مقابيض الميزانية "مقابيض العنوان األول" وأهمية
مبالغها متسائلة ما إذا كانت للبلدية إستراتيجية عمل إلستخالص تلك المبالغ .كما دعت إلى ضرورة العمل من
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أجل تنمية موارد البلدية وتطويرها وخاصة على مستوى لزمة اإلشهار ومداخيل مستودع الحجز البلدي إلى
جانب النظر في إمكانية إختصار اآلجال بشأن تراخيص إشغال الطريق العام بمناسبة إقامة حضائر البناء.
وقد تولت السيدة حفيظة بلخير مديمغ الكاتبة العامة تقديم التوضيحات الالزمة واإلجابة على تساؤالت
المتدخلين.

 قرار المجلـــس:
وبعد التداول والنقاش ،تم المرور إلى عملية التصويت على الحساب المالي لبلدية تونس لتصرف
 2021حيث كانت نتائج التصويت كالتالي :
الحاضرون أثناء التصويت

عدد الموافقون

عدد المحتفظون

عدد المعترضون

 25عضو

 25عضو

00

00

وعليه تمت المصادقة على الحساب المالي لبلدية تونس لتصرف  2021والتفويض للسيدة رئيسة بلدية تونس
شيخة المدينة بإتخاذ قرار في غلق ميزانية البلدية لسنة  2021ونقل فائض التصرف كالتالي:
 -1مائة وثالثة وتسعون مليونا وتسعمائة وسبعة عشر ألفا وسبعمائة وخمسون دينارا وخمسمائة
و إثنان وخمسون مليما املبلغ الجملي ملقابيض امليزانية لتصرف  193.917.750,552 ............................................. 2021د
 -2مائة وثمانية وأربعون مليونا وستمائة وستة وتسعون ألفا وتسعمائة وأربعة وستون دينارا
وخمسمائة وثالثة مليمات املبلغ الجملي للنفقات املأذون بدفعها لتصرف ......................... 2021
 148.696.964,503د
 -3خمسة عشر مليون وستمائة وأربعة وتسعون ألفا وثمانمائة وخمسة وستون دينارا ومائة وخمسة
وأربعين مليما مبلغ اإلعتمادات الباقية دون إستعمال بالعنوان األول والتي يصرح بإلغائها  15.694.865,145 .........د
 -4سبعة وخمسون مليونا ومائتان وأربعة وثمانون ألفا ومائة وستة وعشرون دينارا وأربعمائة وسبعة
وعشرون مليما مبلغ اإلعتمادات الباقية دون إستعمال بالجزئين  3و 4من العنوان الثاني والتي يصرح
بإلغائها  57.284.126,427 .............................................................................................................................................................د

 -5مائتان وثمانية وثالثون ألفا وسبعمائة وعشرون دينارا وتسعمائة و إثنان وسبعون مليما مبلغ
الفائض من العنوان األول والذي يرخص في نقله إلى املال اإلحتياطي .............................................
 238.720,972د
 -6ثالثة وأربعون مليونا وأربعمائة وواحد وتسعون ألفا وتسعمائة وثمانية وأربعون دينارا وثمانية
وثالثون مليم مبلغ الفائض من الجزئين  3و 4من العنوان الثاني والذي يرخص في نقله إلى املال
اإلحتياطي  43.491.948,038 ......................................................................................................................................................د
 -7مليون وأربعمائة وتسعون ألفا ومائة وسبعة عشر دينارا دينارا وتسعة وثالثون مليم مبلغ الفائض
من الجزء  5من العنوان الثاني والذي يرخص في نقله إلى املال اإلنتقالي .........................
 1.490.117,039د
 -8تسعمائة وثمانية وأربعون مليما مبلغ إعتمادات الدفع بالجزء  5من العنوان الثاني الباقية دون
إستعمال إلى حد إختتام التصرف والتي يصرح بإلغائها لعدم إنجازما يقابلها من موارد  0,948 ..............د
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الموضوع عدد  : 14مشروع مداولة حول المصادقة على كراس شروط إستلزام المعاليم
المستوجبة باألسواق العرضية لبيع األضاحي لسنة 2022
أعطت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة بثينة الشابي ،رئيسة لجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة
التصرف  ،لتقديم النقطة الرابعة عشر من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة مرفق بكراس شروط
صها:
استلزام المعاليم المستوجبة باألسواق العرضية لبيع األضاحي لعيد األضحى لسنة  ، 2022هذا ن ّ
وبعد ،فالمعروض على مجلسكم الموقّر ّ
أن لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف ،تولت النظر خالل
جلستها المنعقدة بتاريخ  10ماي  2022دراسة كراس شروط استلزام المعاليم المستوجبة باألسواق العرضية لبيع
أضاحي لسنة  ، 2022وذلك باالستئناس بمنشور السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة عدد  4المؤرخ في  22فيفري
 2019المتعلق بضبط اإلطار المرجعي الستلزام األسواق البلدية ،وذلك حسب الفضاءات التي تولى اقتراحها
السادة رؤساء الدوائر البلدية.
واستنادا إلى ما تقدم بيانه ،تقترح اللجنة الموافقة على كراس الشروط المصاحب وإعالن البتة العمومية التي ضمن
بها السعر االفتتاحي لكل فضاء.
والمرجو من مجلسكم الموقر التفضل بالمصادقة على ذلك ،حتى تتمكن البلدية من مواصلة اإلجراءات والشروع
في اإلعالن على طلب العروض.

التدخالت :
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
تساءلت السيدة رئيسة البلدية إن كان هناك سعر افتتاحي أقل من السعر االفتتاحي الذي ت ّم اعتماده السنة الفارطة.
* تدخل السيد سامي الوصيّف ،كاهية مدير األسواق البلدية:
أشار السيد سامي الوصيف إلى وجود  3فضاءات وقع استلزامها السنة الفارطة لكن لوم تورد فيهوا عوروض فارتوأت
لجنة المالية التخفيض في السعر االفتتاحي.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
أوصت السيدة رئيسة البلدية بضرورة االستخالص المباشر من قبل البلدية في األماكن التي تو ّم عرضوها لالسوتلزام
و لكن لم ترد فيها عروض .وأشارت السيدة رئيسة البلدية إلى أنه قد ت ّم اعتماد هذه التجربة في سوق حي الزهور
خالل السنة الفارطة وتمكنت البلدية بفضلها من تحصيل مداخيل إضافية.
* تدخل السيد سامي الوصيّف ،كاهية مدير األسواق البلدية:
أشار السيد سامي الوصيف إلى أنه سيتم اعتماد نفس برنامج عمل السنة الفارطة وسويت ّم تركيوز فريوق يتوولى القيوام
بعملية االستخالص.
و أشار المتدخل إلى وجوود إشوكال فوي" أرض بودخوان "حيوث ينتصوب باعوة األضواحي بصوفة فوضووية و اقتورح
القيام ببعض األشغال لمنع االنتصاب بهذا الفضاء.
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* تدخل السيدة نزيهة العكاري ،رئيسة لجنة التبتيت:
تساءلت السيدة نزيهة العكاري إن ت ّم اعتماد وثيقة إقصائية في كراس الشروط واقترحوت عودم إدراج هوذه الوثيقوة
ّ
ألن ذلوك موون شووأنه تعطيوول اللزموة .كمووا تسوواءلت إن تو ّم إدراج بطحوواء جبول الجلووود ضوومن الفضوواءات المعروضووة
لالستلزام.
* تدخل السيدة بثينة الشابي ،رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف:
تعقيبا على تدخل السيدة نزيهة العكاري أفادت السيدة رئيسة اللجنة أنه ت ّم حذف الوثيقة اإلقصائية المتمثلة في إدالء
المشارك بما يفيد تسوية وضعيته تجاه الصندوق الوطني للضمان االجتماعي لم يتجاوز إصدارها الثالثة أشهر.
* تدخل السيد سامي الوصيّف ،كاهية مدير األسواق البلدية:
تعقيبا على تدخل السيدة نزيهة العكاري أشار السيد سامي الوصيف إلى أنه لوم يوتم اقتوراح بطحواء جبول الجلوود مون
طرف الدائرة.
تدخل السيدة نزيهة العكاري ،رئيسة لجنة التبتيت:
أشارت السيدة نزيهة العكاري إلى ضرورة االستخالص في أرض كوالس لوجوود عودد كبيور مون المنتصوبين بهوذه
المنطقة.
* تدخل السيد سامي الوصيّف ،كاهية مدير األسواق البلدية:
أشار السيد سامي الوصيف إلى أنه ت ّم االستخالص بأرض كوالس خالل السنة الفارطة.

قـــرار المجلس البلدي
ددرأي فيددده ،لدددت عمليدددة التصدددويت علدددى هددد المداولدددة
وبعدددد التّدددداول فدددي الموضدددوع وإبدددداء الد ّ
إلى  - :عدد  24صوت موافق.
وبالتـدددددـالي صدددددادق المجلدددددس البلددددددي بأغلبيدددددة الحاضدددددرين علدددددى كرررررراس شرررررروط اسرررررتلزام المعررررراليم
المستوجبة باألسواق العرضية لبيع األضاحي لعيد اإلضحى المبارك لسنة .2022

الموضوع عدد  :15مشروع مداولة حول المصادقة على كراس شروط إستلزام المعاليم
المستوجبة بالسوق األسبوعية لبيع المواد المختلفة بالمالسين :
أعطت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة بثينة الشابي ،رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية
ومتابعة التصرف ،لتقديم النقطة الخامسة عشر من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة مرفق
صها:
بكراس شروط استلزام المعاليم المستوجبة بالسوق األسبوعية لبيع المواد المختلفة بالمالسين ،هذا ن ّ
وبعد ،فالمعروض على مجلسكم الموقّر ّ
أن لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف ،تولت النظر خالل
جلستها المنعقدة يوم الخميس  12ماي  2022دراسة كراس شروط المتعلقة باستلزام المعاليم الموظفة بالسوق
األسبوعية لبيع المواد المختلفة بالمالسين ،وذلك باالستئناس بمنشور السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة عدد 4
المؤرخ في  22فيفري  2019المتعلق بضبط اإلطار المرجعي الستلزام األسواق البلدية .
ّ
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واستنادا إلى ما تقدم بيانه ،تقترح اللجنة المصادقة على كراس الشروط المصاحب وإعالن البتة العمومية التي ضمن
به السعر االفتتاحي لهذه السوق ( 410.000د) لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد بداية من  01جانفي 2023إلى
غاية يوم  31ديسمبر  2023على أن تكون المشاركة بالظروف المغلقة وعلى أن يتم عقد جلسة لجنة التبتيت بقصر
البلدية بالقصبة.
والمرجو من مجلسكم الموقر التفضل بالمصادقة على ذلك ،حتى تتمكن البلدية من مواصلة اإلجراءات
والشروع في اإلعالن على طلب العروض.

التدخالت:
* تدخل السيدة بثينة الشابي ،رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف:
وضحت السيدة رئيسة لجنة المالية أنه لم يت ّم الترفيع كثيرا في السعر االفتتواحي حتوى ال يصوبح مشوطا جودا .كموا
أشارت إلى أنّه ت ّم التنصيص على ّ
أن جلسة لجنوة التبتيوت تعقود بقصور البلديوة بالقصوبة بوالنظر إلوى االعتراضوات
التي حصلت في السابق على عقد الجلسة بمقر الدائرة.

قرار المجلس البلدي
الددرأي فيدده ،لددت عمليددة التصددويت علددى هدد المداولددة
وبعددد التّددداول فددي الموضددوع وإبددداء ّ
إلى  - :عدد  26صوت موافق.
وبالتـدددددـالي صدددددادق المجلدددددس البلددددددي بأغلبيدددددة الحاضدددددرين علدددددى كرررررراس شرررررروط اسرررررتلزام
المعاليم المستوجبة بالسوق األسبوعية لبيع المواد المختلفة بالمالسين.

الموضوع عدد  : 16مشروع مداولة حول النظر في طريقة إسناد الدكاكين بالسوق البلدي بنهج
الكوميسار بالسيجومي
أعطت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة بثينة الشابي ،رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة
التصرف ،لتقديم النقطة السادسة عشر من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول النظر في
صها:
طريقة إسناد الدكاكين بالسوق البلدي بنهج الكوميسار بالسيجومي ،هذا ن ّ
وبعد ،فالمعروض على أنظار مجلسكم الموقر أن األسواق البلدية الراجعة بالنظر لبلدية تونس بمختلف
الدوائر البلدية تنقسم إلى نقاط انتصاب (ذات نشاط بيع خضر وغالل وأسماك ومواد مختلفة) ومحالت تجارية
ذات أنشطة متعددة.
ويشار في هذا الخصوص إلى أنه تم عقد عديد الجلسات بالدائرة البلدية بالسيجومي في إطار لجنة متابعة
األسواق البلدية وذلك أيام األربعاء  08والخميس  16من شهر سبتمبر و الثالثاء  16والثالثاء  30من شهر
نوفمبر  2021والجمعة  10ديسمبر  ،2021والتي كان الهدف منها فض اإلشكاليات العالقة لتجار هذه السوق التي
تحتوي في قسطها األول على  20محل تجاري وفي قسطها الثاني على  10محالت تجارية والتي يتعين اسنادها
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بالمراضاة لمستحقيها (انظر الجدول المصاحب) الذين تحصلوا في السابق على تراخيص في نقاط انتصاب من
اإلدارة البلدية والذين قاموا بتحويلها منذ زمن بعيد إلى محالت لممارسة نشاطهم التجاري داخل السوق علما بأن
هذه المحالت كانت في وضعية متدهورة وسيئة للغاية من حيث التهيئة وظروف حفظ الصحة بها م ّما حدا باإلدارة
البلدية الى إنجاز مشروعه إعادة تهيئة هذه السوق.
ولهذا الغرض ،ولتسوية هذه الوضعيات ،وعلى إثر خمس جلسات للجنة متابعة األسوق البلدية المشار إليه
أعاله والتي كان آخرها الجلسة تم عقدها يوم الجمعة  10ديسمبر  2021والتي حضرها كذلك تجار هذه السوق تم
إعداد الجدول المصاحب قصد تسوية وضعية هذه الدكاكين لمستحقيها بالمراضاة حسب اإلجراءات القانـونية
المعمــول بها.
وقد ارتأت اللجنة في خصوص عدد  20محل تجاري التي تم إجراء إختبار في خصوص ثمن التسويغ بالمراضاة
في شأنها االعتماد على الثمن المرجعي الذي حددته وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية لسنة  2019واحتساب
معاليم الكراء بداية من سنة  ،2019كما ارتأت اعتماد ثمن التسويغ بالمراضاة في خصوص الـ  10محالت
األخرى موضوع القسط الثاني الثمن الذي ستحدده اإلدارة العامة لالختبارات بوزارة أمالك الدولة والشؤون
العقارية (ت ّمت مراسلتها لمدنا بتقرير اختبار) على أن يت ّم احتساب معاليم كراء هذه المحالت التجاريـة بداية من
يوم 10ديسمبـر . 2021

التدخالت :
* تدخل السيدة مال المؤدب ،رئيسة دائرة المدينة:
تساءلت السيدة آمال المؤدب عن سبب تعطل االستخالص خاصوة ّ
وأن تقريور وزارة أموالك الدولوة جواهز منوذ سونة
 .2019كما تساءلت المتدخلة عن سبب عدم الشروع في التسوية طبقا لما ت ّم تقديره مون قبول مصوالح وزارة أموالك
الدولة على غرار ما ت ّم العمل به في بقية األسواق التي ت ّمت تهيئتها.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
أشارت السيدة رئيسة البلدية إلى أن ّ ّ
تعطل الشروع في تسوية هذه الوضعية يعود إلى وجود أشغال صيانة وتهيئة
كاملة للسوق وانتظار اختبار وزارة أمالك الدولة.
* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة :
ضحت السيدة الكاتبة العامة أنه بوإذن مون رئويس الودائرة ولتفوادي االحتقوان تو ّم إدخوال أصوحاب نقواط البيوع داخول
و ّ
السوق وبقي إشكال ت ّم طرحه صلب لجنوة الماليوة يتعلوق إموا مواصولة االسوتخالص كإشوغال وقتوي للملوك العوام أو
كدكاكين ،حيث ت ّم االتفاق صلب لجنة المالية على احتساب معواليم الكوراء مون تواريخ الودخول واالسوتغالل الفعلوي
للدكاكين.
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قرار المجلس البلدي
الددرأي فيدده ،لددت عمليددة التصددويت علددى هدد المداولددة
وبعددد التّددداول فددي الموضددوع وإبددداء ّ
إلى - :عدد  26صوت موافق.
وبالتـدددـالي تددد ّم إرجددداء البدددت فدددي مبررردأ التفررراوض المباشرررر مرررع شررراغلي الررردكاكين بالسررروق البلررردي
بنهج الكوميسار بالسيجومي لعدم توفر النصاب القانوني.
إثااار اإلنتهااااء مااان ذلاااد ،طرحااات السااايدة رئيساااة البلدياااة شااايخة المديناااة اإلشدددكال القدددائم فدددي سدددوق الجبدددل
األحمدددر إذ بعووود أن قاموووت البلديوووة بتهيئوووة هوووذا السووووق بقيوووت الوضوووعية عالقوووة بإعتبوووار أن الباعوووة الزالووووا منتصوووبين
خوووارج السووووق ورفضووووا إسوووتالم و إسوووتغالل نقووواط بووويعهم بالفضووواء الجديووود معتبووورين معلووووم كوووراء المحوووالت الوووذي
حددتووووه وزارة أمووووالك الدولووووة مرتفعووووا .و طلبووووت السوووويدة رئيسووووة البلديووووة مصووووادقة المجلووووس البلوووودي علووووى إمكانيووووة
مراجعوووة الوووثمن الوووذي حددتوووه وزارة أموووالك الدولوووة بإعتبوووار ّ
أن هوووذا الوووثمن الوووذي قدرتوووه هوووو غيووور ملوووزم و يسوووتأنس
به فقط.
* تدخل السيد سامي الوصيف ،كاهية مدير األسواق البلدية:
وضح السيد سامي الوصيف ّ
أن األمر في سوق الجبل األحمور يتعلوق بنقواط بيوع تحولوت منوذ مودة إلوى محوالت فوي حالوة
متواضعة .و ال يوجد إشكال في خصوص هوية أصحاب المحالت و اإلشكال يطرح بالنسبة لثمن التسوويغ الوذي حددتوه
وزارة امالك الدولة والذي يعتبرونه مرتفعا بإعتبار أنهم كانوا يدفعون المعلوم العوام للوقووف باألسوواق البلديوة والمقودر
ب 150مووي للمتوور المربووع الواحوود فووي اليوووم أي قرابووة  30دينووار فووي الشووهر باإلضووافة إلووى المصوواريف األخوورى التووي
سيتكبدونها كمصاريف ربط المحالت بالماء و الكهرباء .
و أشار السيد كاهية مدير األسواق البلدية إلى أنه قد ت ّم عقد عديد اإلجتماعات مع مجموعة من تجارالسوق وطلوب مونهم
تقديم إقتراحاتهم لمناقشتها صلب لجنة المالية و عرضها الحقا على للمجلس البلدي.

الرأي فيه ،صادق المجلس البلدي( عدد  26صوت موافق )
وبعد التّداول في الموضوع وإبداء ّ
على إعادة النظر في معلوم الكراء ال ي حددته وزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية بخصوص الدكاكين
الكائنة بسوق الجبل األحمر و عرض الملف من جديد على أنظار لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة
التصرف .

الموضوع عدد  : 17مشروع مداولة حول طلب اإلعفاء الكلي من دفع معلوم عقد الزواج بالقاعات
التابعة لبلدية تونس
أعطت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة بثينة الشابي ،رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة
التصرف ،لتقديم النقطة السابعة عشر من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول اإلعفاء الكلي
صها :
من دفع معلوم عقد الزواج بالقاعات التابعة لبلدية تونس ،هذا ن ّ
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وبعد ،في إطار التحفيز والمساندة وخاصة العرفان بالجميل لما قد ّموه من جهد وعطاء لفائدة البلدية سواء كانوا
بلديين أو مستشارين،
وعلى إثر طلب عون بلدي متقاعد إمكانية إعفائه من دفع معلوم عقد زواج ابنته بقاعة الزواج المتواجدة بدائرة
التحرير،
وحيث ت ّم مناقشة هذا المقترح خالل لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف يوم  19ماي  ،2022فت ّم
اقتراح االعفاء الكلي من دفع معلوم عقد الزواج بمختلف القاعات التابعة لبلدية تونس،
حيث يشمل هذا المقترح ك ّل من :
 -1البلديّين :المباشرين والمتقاعدين.
 -2أبناء البلديّين (المباشرين والمتقاعدين والمتوفّين).
 -3المستشارين المباشرين وأبنائهم.
لدددد ا ،فووووالمعروض علووووى أنظووووار مجلسووووكم الموووووقّر النّظوووور فووووي إمكانيووووة اإلعفوووواء الكلّووووي للبلووووديّين وأبنووووائهم
وكوووذلك ألعضووواء المجلوووس البلووودي وأبنوووائهم مووون دفوووع معلووووم اسوووتغالل القاعوووات المعووودّة إلبووورام عقوووود الو ّ
ووزواج
الت ّابعة لبلدية تونس ،وات ّخاذ القرار المناسب في الغرض.

التدخالت :
* تدخل السيدة هادية المرواني ،رئيسة دائرة الكبارية:
تساءلت السيدة رئيسة دائرة الكبارية إن كان القانون يخول للمجلس البلدي المصادقة على مثل هذا اإلعفاء.
* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس:
وضحت السيدة الكاتبة العامة ّ
أن األمر ال يتعلوق بمعلووم مثقول بول هوي فقوط عمليوة تنظيميوة تتعلوق بإعفواء حواالت
معينة.
* تدخل السيد سهيل ساسي  ،المدير العام للمصالح المشتركة:
ضووح السوويد الموودير العووام للمصووالح المشووتركة ّ
أن الفصوول  139موون مجلووة الجماعووات المحليووة يوونص علووى أنووه
و ّ
"  ...يضددبم مجلددس الجماعددة المحليددة حدداالت اإلعفدداء أو التخفدديض مددن مختلددف المعدداليم والرسددوم والحقددوق
والمشاركة في نفقات األشغال ".
وبمقتضى هذه المداولة يتولى المجلس تحديد الحاالت التي يمكن اإلعفاء أو التخفيض فيها من معاليم إبورام عقوود
الزواج بمختلف القاعات التابعة لبلدية تونس.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
تساءلت السيدة رئيسة البلدية إن كان من صالحيات المجلس البلدي المصادقة على إعفاء أبناء المستشارين من دفع
معاليم إبرام عقود الزواج .واقترحت السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة المجلس البلدي اعتماد التعريفة التفاضولية
بالنسبة ألبناء األعوان البلديين كما هو معمول به لألعوان البلديين المباشرين.
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* تدخل السيدة هندة عباس ،رئيسة دائرة سيدي البشير:
اقترحت السيدة هندة عباس أن يت ّم اعتماد اإلعفاء الكلي للبلديين وأبنائهم نظورا لعودم وجوود مصواريف إضوافية قود
تثقل كاهل البلدية جراء إبرام عقود الزواج.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
أشارت السيدة رئيسة البلدية إلى ّ
أن إبرام عقود الزواج ينجر عنه مصاريف تتكبدها البلدية كالكهرباء مثال.
* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ ،الكاتبة العامة لبلدية تونس:
اقترحووت السوويدة الكاتبووة العامووة وتفاديووا للتثقيوول علووى البلديووة أن يقتصوور اإلعفوواء علووى األعوووان وخاصووة العملووة
وال يشمل اإلطارات.
* عبّر عدد من أعضاء المجلس البلدي عن رفضهم إلعفاء المستشارين وأبنائهم من دفع معاليم عقد الزواج.

قرار المجلس البلدي
ددرأي فيددده ،لدددت عمليدددة التصدددويت علدددى هددد
وبعدددد التّدددداول فدددي الموضدددوع وإبدددداء الد ّ
المداولة إلى :
* عددددد  24صدددوت موافدددق علدددى اإلعفدددداء التدددا ّم لكدددل األعدددوان المباشدددرين ببلديددددة
تونس من دفع معلوم عقد الزواج بالقاعات التابعة لبلدية تونس.
* عدددددد  24صددددوت موافددددق علددددى اإلعفدددداء التددددا ّم ألبندددداء كددددل األعددددوان المباشددددرين
ببلدية تونس من دفع معلوم عقد الزواج بالقاعات التابعة لبلدية تونس.
* عدددد  21صددوت موافددق علددى اإلعفدداء التددا ّم لكددل األعددوان المتقاعدددين مددن بلديددة
تونس من دفع معلوم عقد الزواج بالقاعات التابعة لبلدية تونس.
*عددددد  21صدددوت موافدددق علدددى اإلعفددداء التدددا ّم ألبنددداء كدددل األعدددوان المتقاعددددين مدددن
بلدية تونس من دفع معلوم عقد الزواج بالقاعات التابعة لبلدية تونس.
* فدددددي حدددددين لدددددم يصدددددادق المجلدددددس البلددددددي بأغلبيدددددة الحاضدددددرين علدددددى إعفددددداء
المستشددددارين وأبنددددائهم مددددن دفددددع معلددددوم عقددددد الددددزواج بالقاعددددات التابعددددة لبلديددددة
تونس.
الموضوع عدد  : 23مشروع مداولة حول مآل لزمة اإلشهار :
أعطت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة بثينة الشابي ،رئيسة لجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية
و متابعة التصرف ،لتقديم النقطة الثالثة والعشرين من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول مآل
صها :
لزمة اإلشهار ،هذا ن ّ

20

وبعد ،تبعا لمداوالت لجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف و المتعلقة بالنظر في مآل لزمة اإلشهار
بتاريخ  21جانفي  ، 2022إرتأت اللجنة إلغاء المناطق المخصصة للزمة اإلشهار بإعتبار أن البلدية هي من
حددتها مسبقا ،و إعتبارها مثل المناطق األخرى وعرض دلك على مصادقة المجلس البلدي مع تخصيص بعض
األنهج لنوعية معينة من الالفتات اإلشهارية ذات مواصفات معينة ،مع وضع معايير لقبول مطالب تركيز الالفتات
 Manuel de procéduresتعرض على مصادقة المجلس من ذلك تحديد سقف مبلغ معين لكل شركة.
فالمعروض على مجلسكم الموقر التداول في الموضوع.

التدخالت :
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
أشارت السيدة سعاد بن عبد الرحيم إلى وجود عزوف تام منذ سنة  2018عن المشاركة في لزمات اإلشهار نظرا
إلرتفاع الثمن المحدد من قبل وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية  .وعلى هذا األساس تم تقسيم هذه اللزمة إلى
عدد  06أجزاء لتسهيل عملية المشاركة من قبل المستلزمين دون مراجعة المعلوم وعلى هذا األساس البد من أخذ
موافقة المجلس البلدي على التفاوض المباشر مع المستلزمين .
* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس:
وضحت السيدة الكاتبة العامة ّ
أن التفاوض المباشر يكون عن طريق ظروف مغلقة وبحضور اللجنة المعنية .

قرار المجلس البلدي
ددرأي فيددده ،لدددت عمليدددة التصدددويت علدددى هددد المداولدددة
وبعدددد التّدددداول فدددي الموضدددوع وإبدددداء الد ّ
إلى  - :عدد  25صوت موافق.
وبالتـدددـالي صدددادق المجلدددس البلددددي بأغلبيدددة الحاضدددرين علدددى تقسددديم لزمدددة اإلشدددهار إلدددى عددددد
 06أجزاء وإعتماد طريقة التفاوض المباشر مع المستلزمين الراغبين في المشاركة.
الموضوع عدد  : 24مشروع مداولة حول طلب شركة اإلشهار ""Déjà Vu
أعطت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة بثينة الشابي ،رئيسة لجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة
التصرف  ،لتقديم النقطة الرابعة والعشرين من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول طلب شركة
صها:
اإلشهار "  ، "Déjà Vuهذا ن ّ
و بعد  ،تبعا لمطلب شركة "  "Déjà Vuالوارد على بلدية تونس بتاريخ  01مارس  2022و المتعلق برغبة
الشركة في تركيز الفتة إشهارية ذات حجم  40متر مربع (  10م *  4م ) على سطح السوق البلدي بسيدي
البشير ،و المعروض على لجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف بتاريخ  14مارس  2022و التي
إرتات بمقتضى الفصل  74من مجلة الجماعات المحلية إما أن يدخل هذا الطلب في إطار المنافسة مع غيره أو أن
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يعرض على أنظار المجلس البلدي للمصادقة عليه بصفة إستثنائية خاصة من حيث تحديد تعريفة كراء األمالك
البلدية الخاصة لتركيز العالمات اإلشهارية .
فالمعروض على مجلسكم الموقر التداول في الموضوع.

التدخالت :
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
أفادت السيدة سعاد بن عبد الرحيم ّ
أن تركيز الالفتات اإلشهارية هو عبارة عن إشغال وقتي للملك البلدي .
* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس:
وضحت السيدة حفيضة بلخير مديمغ أنه سيتم كراء سطح السوق البلدي بسيدي البشير وتوظيف معلوم اإلشهار
للعالمة المزمع تركيزها .
* تدخل السيدة مال المؤدب  ،رئيسة دائرة المدينة:
تساءلت السيدة رئيسة الدائرة البلدية بالمدينة حول مبدأ المنافسة و المنحى القانوني لهذا المطلب والمتمثل في تجديد
رخصة اإلشهار .
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
تعقيبا على تدخل السيدة آمال المؤدب بينت السيدة رئيسة بلدية تونس بأنه لم يرد أي مطلب آخر لتركيز عالمة
إشهارية بسطح السوق البلدي بسيدي البشير وعلى هذا األساس يمكن الترخيص في تركيز العالمة اإلشهارية
لشركة . Déja Vu
* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس:
أفادت السيدة حفيضة بلخير مديمغ في ذات السياق بأنه يمكن تخصيص بعض األماكن الصالحة للكراء في مجال
اإلشهار ويقع اإلعالن عنها لفتح باب المنافسة أمام مختلف المترشحين.
* تدخل السيد سليم الميساوي  ،عضو بالمجلس البلدي:
تطرق السيد المستشار سليم الميساوي إلى الجانب الجمالي للعالمات اإلشهارية المزمع تركيزها .
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
وضحت السيدة سعاد بن عبد الرحيم أن النقاش يدور حول مبدأ كراء األمالك البلدية الخاصة لإلشهار من عدمه
وبعد ذلك النظر في كل اإلجراءات األخرى .
* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس:
أفادت السيدة الكاتبة العامة أنه البد من صياغة مداولة أخرى دون ذكر إسم شركة . Déja Vu
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الموضوع عدد  : 25مشروع مداولة حول طلب شركة اإلشهار " "L'affichette
ث ّم أعطت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة بثينة الشابي ،رئيسة لجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية
ومتابعة التصرف  ،لتقديم النقطة الخامسة و العشرين من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول
صها:
طلب شركة اإلشهار "  ،"L'affichetteهذا ن ّ
و بعد ،تبعا لمطلب شركة "  "L'affichetteالوارد على بلدية تونس بتاريخ  15ديسمبر  2021و المتعلق برغبة
الشركة في تركيز  04الفتات إشهارية ذات حجم  10متر مربع كل الفتة (  4م *  2.5م ) على السور الخارجي
لنادي التنس بشارع آالن سافاري بحي الخضراء  ،و المعروض على لجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة
التصرف بتاريخ  20ديسمبر  2021و التي إرتات بمقتضى الفصل  74من مجلة الجماعات المحلية إما أن يدخل
هذا الطلب في إطار المنافسة مع غيره أو أن يعرض على أنظار المجلس البلدي للمصادقة عليه بصفة إستثنائية
خاصة من حيث تحديد تعريفة كراء األمالك البلدية الخاصة لتركيز العالمات اإلشهارية.
فالمعروض على مجلسكم الموقر التداول في الموضوع.

التدخالت :
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
ذكرت السيدة سعاد بن عبد الرحيم بضرورة عدم ذكر اسم الشركة واإلقتصار في نص مشروع المداولة على
عبارة " بناء على طلبات اإلشهار فوق األمالك البلدية الخاصة " وبالتالي يمكن المصادقة على المبدأ العام مع
إرجاع نص مشروع المداولة إلى اللجنة المعنية لتغييره وأخذ اإلجراءات القانونية الالزمة مع اإلستئناس بما كانت
تعتمده وزارة التجهيز سابقا في كراء األماكن .

قـرار المجلس البلدي
صادق المجلس البلدي بأغلبية الحاضرين (عدد  23صوت موافق ) على مبدأ كراء الملك البلدي
الخاص لتركيز العالمات اإلشهارية مع إحالة مطلبي كل من شركة اإلشهار Déjà vu
و شركة اإلشهار  L'affichetteإلى لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف لضبم
اإلجراءات القانونية الالزمة .
الموضوع عدد  : 26مشروع مداولة حول مراجعة معاليم رخص أكشاك بيع الزهور
أعطت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة بثينة الشابي ،رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة
التصرف ،لتقديم النقطة السادسة والعشرين من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول مراجعة
صها :
معاليم رخص أكشاك بيع الزهور ،هذا ن ّ
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وبعد ،تبعا للعريضة المؤرخة في  03ديسمبر  2020التي تقدم بها أصحاب رخص أكشاك بيع الزهور بدائرة
باب البحر المتعلقة بطلب مراجعة المعاليم الموظفة على أكشاك بيع الزهور حيث تمت مراجعتها بالترفيع بداية من
سنة  2018بمقتضى مصادقة النيابة الخصوصية لبلدية تونس في جلستها المنعقدة في  22ماي  2017وحيث
ارتفع المقدار السنوي للمعلوم ليبلغ  300دينار للمتر المربع الواحد في السنة بحساب  365يوم بالنسبة للمنطقة
األولى و 200دينار للمتر المربع الواحد في السنة للمنطقة الثانية.
وقد عبّر أصحاب رخص اكشاك بيع الزهور بشارع الحبيب بورقيبة عن استعدادهم لخالص المتخلد بالذمة على
أن يت ّم مراعاة الصعوبات المعترضة نتيجة تراجع مردود نشاطهم عالوة على أزمة الكوفيد الخانقة امام إرتفاع
المعاليم المستوجبة.
وحيث ّ
أن المجلس البلدي في دورته العادية الرابعة لسنة  2021المنعقدة بتاريخ  26نوفمبر  2021صادق
على معلوم جديد لبيع وعرض الزهور بحساب  275يوم كاآلتي:
* بالنسبة للمنطقة األولى (البحيرة) 55 :دينار للمتر المربع الواحد في السنة.
* بالنسبة للمنطقة الثانية (باب البحر والمنزه والخضراء) 41.250 :دينار للمتر المربع الواحد في السنة.
* بالنسبة للمنطقة الثالثة (بقية الدوائر) 27.500 :دينار للمتر المربع الواحد في السنة.
فالمعروض على مجلسكم الموقر النظر في:
 -1طرح المعاليم المتعلقة بفترة الحجر الصحي بالنسبة ألكشاك بيع الزهور.
 -2مراجعة المعلوم الموظف على أكشاك بيع الزهور و توحيد المعاليم  ،ليتالءم مع قرار المجلس البلدي في
دورته العادية ليوم  26نوفمبر .2021

التدخالت :
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
وضّحت السيدة سعاد بن عبد الرحيم أنه في إطار تهيئة شارع الحبيب بورقيبة تم تغيير أماكن انتصاب أكشاك بيع
الزهور منذ سنة  2001ولم يتم تمكينهم من الرجوع إلى حد هذا اليوم إضافة إلى الترفيع في معلوم كراء األكشاك
وهذا ما أدى إلى رفض المنتفعين خالص ما تخلدّ بذمتهم.
* تدخل السيدة مال بوزيان  ،رئيسة لجنة التكوين و الشغل و التنمية المحلية:
تساءلت السيدة آمال بوزيان حول خالص المعاليم المستوجبة بعد الحط والطرح الجزئي خالل فترة الحجر
الصحي.
* تدخل السيد سهيل ساسي ،المدير العام للمصالح المشتركة:
أفاد السيد سهيل ساسي أن المداولة التي صادق عليها المجلس البلدي في دورته العادية ليوم  26نوفمبر 2021
تخص بائعي الزهور بالمناطق الخضراء والمساحات العمومية ولم تشمل األكشاك ،غير أن المجلس البلدي في
دوراته السابقة قام بمراجعة المعاليم الموظفة على أكشاك بيع الزهور بباب البحر خالفا للمناطق األخرى أما فيما
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يتعلق بطرح معاليم اإلشغال الوقتي للطريق العام بمناسبة فترات الحجر الصحي الشامل فقد صادق المجلس البلدي
على طرح جزء من المعاليم المستوجبة على أصحاب المقاهي والمطاعم ولم يرد ذكر أكشاك بيع الزهور.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
إقترحت السيدة سعاد بن عبد الرحيم إضافة أصحاب أكشاك بيع الزهور بالمداولة المعنية حتى يتم تمتيعهم بالحط
الجزئي من معلوم الكراء نظرا لتراجع مردود نشاطهم نتيجة أزمة الكوفيد والحجر الصحي الشامل.
* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس:
أشووارت السوويدة حفيضووة بلخيوور مووديمغ إلووى ّ
أن أثمووان اإلشووغال الوووقتي للطريووق خووارج أو داخوول أكشوواك بيووع الزهوور
ال تختلف وبالتالي يقع احتساب المعلوم على كامل المساحة المستغلة.
* تدخل السيدة سعاد المرزوقي ،مديرة الموارد والشؤون االقتصادية:
قامت السيدة سعاد المرزوقي بالتذكير بقرار المجلس البلدي الصادر خالل دورته العادية ليوم  26نوفمبر 2021
حيث تمت المصاد قة في تلك الجلسة على معاليم استغالل فضاءات عمومية لبيع الزهور ونباتات الزينة دون
التفرقة بين الفضاء الداخلي أو الخارجي ،كما اقترحت السيدة سعاد المرزوقي توحيد معاليم أكشاك بيع الزهور
بكل الدوائر البلدية.

قرار المجلس البلدي
دددرأي فيدددده ،لددددت عمليددددة التصددددويت علددددى هدددد
وبعددددد التّددددداول فددددي الموضددددوع وإبددددداء الد ّ
المداولة إلى:
 عدد  27صوت موافق. عدد  01صوت محتفظ.وبالتـدددددـالي صدددددادق المجلدددددس البلددددددي بأغلبيدددددة الحاضدددددرين علدددددى تقسددددديم الددددددوابر البلديدددددة لددددد
عددددد  03منددداإلح سحتسدددال المعلدددوم الجديدددد لبيدددض وعدددر

ال ادددور ضدددافة لددد إلدددر المعددداليم

المثقلة خالل فترة الحجر الصحي .

الموضوع عدد  : 27مشروع مداولة حول التفويت في مواد زال اإلنتفاع بها
أعطت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة بثينة الشابي ،رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة
التصرف ،لتقديم النقطة السابعة والعشرين من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول التفويت في
صها:
مواد زال االنتفاع بها ،هذا ن ّ
و بعد  ،أتشرف بإعالمكم أنه في نطاق حسن التصرف في المخزونات اقترحت اإلدارة العامة للطرقات
والمناطق الخضراء والمنتزهات ( إدارتي التنوير والمرور ) مجموعة من المواد الحديدية و الكهربائية
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واألسالك زال االنتفاع بها لطرحها حسب الجدول المصاحب حيث ت ّم عرض المقترح على لجنة التبتيت بتاريخ
 2021/11/08و وافقت عليه و ت ّمت مراسلة اإلدارة العامة لالختبارات بوزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية
سري حول القيمة االفتتاحية لهذه المواد حيث ت ّم ذلك بتاريخ 22
بتاريخ  27أكتوبر  2021قصد موافاتنا باختبار ّ
فيفري  2022و قد ت ّم عرض هذا الملف على أنظار لجنة الشؤون المالية و االقتصادية و متابعة التصرف بتاريخ
 16ماي  2022إلبداء الرأي و بعد التداول و النقاش وافقت عليه.
فالمرجو من مجلسكم الموقر التداول في هذا الموضوع وإبداء الرأي فيه قصد استكمال بقية اإلجراءات الالزمة في
الغرض.

التدخالت :
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة:
ذ ّكرت السيدة رئيسة البلدية بعض المواد التي زال االنتفاع بها على غرار المواد الحديدية والكهربائيوة واألسوالك
غير الصالحة لالستعمال ولتي يت ّم جردها وتحديد أثمان بيعها.

قــرار المجلس البلدي
دددرأي فيدددده ،لددددت عمليددددة التصددددويت علددددى هدددد
وبعددددد التّددددداول فددددي الموضددددوع وإبددددداء الد ّ
المداولة إلى:
 عدد  27صـ ـوت مواف ـ ـ ـقوبالتـدددـالي صدددادق المجلدددس البلددددي بأغلبيدددة الحاضدددرين علدددى التفويرررت فررري مرررواد زال
االنتفاع بها بإدارتي المرور والوقوف و التنوير العمومي.
ونظرا لعدم توفّر النّصاب القانوني للجلسة ( -بعد مغادرة العديد من السادة المستشارين قاعة اإلجتماع )،
الرحيم رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة إرجاء التّداول والبتّ في بقية مواضيع
قررت السيدة سعاد بن عبد ّ
ّ
جدول األعمال إلى جلسة قادمة ،وهي كالتالي :

 -/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.
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 -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 مراجعة التمشي المعتمد بخصوص تسوية الوضعية العقارية للمنطقة الصناعية بالشرقية .1

 -11مشروع مداولة حول الموافقة على مبدأ إبرام عقد تفويض مع شركة البحيرة بخصوص استغالل اآلليات البصرية.

 - IVمسائل مالية :
صصة لتمويل االستثمارات البلدية في إطار إعادة
 -13مشروع مداولة حول المصادقة على اتفاقية منح الهبة المخ ّ
هيكلة برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية .
 -18مشروع مداولة حول طرح مبالغ مثقلة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية من ذوي الدخل المحدود.
 -19مشروع مداولة حول طرح مبالغ مثقلة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية وغير المبنية.
 -20مشروع مداولة حول النظر في طريقة احتساب المبالغ المستوجب دفعها بخصوص ملفات مناطق التهيئة العمرانية.
 -21مشروع مداولة حول طلب تخفيض معلوم االشتراك في مأوى السيارات بالقصبة من طرف موظفي رئاسة
الحكومة.
 -22مشروع مداولة حول إحداث مقابل إستغالل شبابيك المسرح البلدي للعروض المبرمجة خارج المسرح البلدي .

 -Vمسائل إدارية :
 -28مشروع مداولة مرفق بمشروع اتفاقية شراكة بين بلدية تونس والمعهد الوطني لالستهالك.
 -29مشروع مداولة مرفق بمشروع اتفاقية تعاون بين بلدية تونس وأمانة بغداد.
 -30مشروع مداولة مرفق بمشروع اتفاقية تعاون بين بلدية تونس وبلدية الجزائر العاصمة.
 -31مشروع مداولة مرفق بمشروع اتفاقية شراكة بين بلدية تونس ومنظمة .GAME
 -32مشروع مداولة حول إحداث وحدة متكاملة لمركز جمع وفرز وتحويل النفايات المنزلية القابلة للرسكلة وتسويقها في
إطار االقتصاد الدائري واالقتصاد االجتماعي والتضامني.
 -33مشروع مداولة حول معاينة اعتذار السيدة رشيدة الخليفي عن سدّ الشغور الحاصل بمجلس بلدية توونس إثور اسوتقالة
السيدة أسماء العكايشي .

 -VIمسائل مختلفة :
مقررها اآلنسة أسماء العكايشي.
مقرر لجنة التعاون الالمركزي والعالقات الخارجية وذلك على إثر استقالة ّ
 -34تعيين ّ
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الرحيم رئيسة البلدية ،شيخة المدينة ،بالشكر
وفي ختام الجلسة ،تو ّجهت السيدة سعاد بن عبد ّ
والتقدير لكافة أعضاء المجلس البلدي واإلطارات اإلدارية والفنية على المجهود المبذول لتطوير العمل
البلدي وتحسين ظروف عيش متساكني المدينة .

ورفعت الجلسة عل الساعة الرابعة والنّصف مساء .
ُ

ربيسة الجلسة

مقررة الجلسـة
ّ

ربيسة بلدية تونس شيخة المدينة

الكاتبة العا ّمة لبلدية تونس

الرحيم
سعاد بن عبد ّ

حفيظة بلخير مديمغ
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