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إنعقد بقصر البلدية بالقصبة اجتماع المجلس البلدي في دورته العادية الرابعة لسنة  ،2021وذلك يوم
الجمعة  26نوفمبر  2021على الساعة التاسعة صباحا برئاسة السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة
المدينة ،وبحضور السيدة حفيظة بلخير مديمغ ،الكاتبة العامة للبلدية بصفتها مقررة الجلسة ،والسيد حاتم بن قديم،
رئيس الديوان وعدد من المسؤولين اإلداريين والفنيين ،وكذلك ممثلين عن وسائل اإلعــالم ،وذلك بناء على البالغات
الصادرة بال صحف اليومية وبوسائل اإلعالم المسموعة والتي وقع تعليقها بجميع المقرات التابعة للبلدية ،وكذلك بناء
على الدعوة اإلسمية الموجهة لكافة أعضاء المجلس البلدي في اآلجال القانونية تحت عدد  2838بتاريخ
 09نوفمبر  ،2021هذا نصها :
" تتشرف رئيسة بلدية تونس ،شيخة المدينة ،بدعوتكم لحضور إجتماع المجلس البلدي في دورته العادية
الرابعة لسنة  ،2021الذي تقرر عقده يوم الجمعة  26نوفمبر  2021علــى الساعــة التاسعة صباحا بقصر بلدية

تونس بالقصبة " ،وذلك للنظر في جدول األعمال التالي :
 -/Iالبرنامج السنوي لإلستثمار البلدي لسنة  : 2022توزيع اإلعتمادات على المناطق البلدية.
 -/IIمسائــل ماليــــــة .
 -/IIIمسائــل إداريــة .
 -/IVمسائل عمرانية .
 -/Vتسميــــة أنهـــج .
 -/VIمسائل قانونية وعقارية .
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مواضيع للتّداول
 -/1البرنامج السنوي لإلستثمار البلدي لسنة  (: 2022مشروع مداولة حول توزيع اإلعتماداتعلى المناطق البلدية)
* -/مشروع مداولة حول اإلعداد لبرنامج اإلستثمار التشاركي لسنة  ( 2022تقسيم التراب البلدي إلى مناطق).

 -/IIمسائل مالية :
 -2مشروع مداولة حول المصادقة على ميزانية بلدية تونس لسنة  ،2022مرفق بتقديم شامل ومالحق في الغرض .
 -3مشروع مداولة حول ميزانية الوكالة البلدية للتصرف لسنة . 2022
 -4مشروع مداولة حول إقتراح إعفاء من دفع معلوم كراء قاعة الزواج ببلدية تونس .
 -5مشروع مداولة حول تنقيح الفصل السابع من كراس شروط اإلشهار في الملك الخاص المجاور للملك العمومي للطرقات .
 -6مشروع مداولة حول طرح المعاليم الموظفة على اإلشغال الوقتي للطريق العام من طرف المقاهي والمطاعم خالل فترات
الحجر الصحي الشامل والموجه .
 -7مشروع مداولة حول إحداث معاليم اإلشغال الوقتي للطريق العام بمناسبة معارض الصناعات التقليدية والمعارض الثقافية
وعروض التسويق اإلشهارية .
 -8مشروع مداولة حول تنقيح قرار المجلس البلدي المتعلق برخص اإلشغال الوقتي للطريق العام .
 -9مشروع مداولة حول إحداث معلوم خاص باإلشغال الوقتي للطريق العام بمناسبة بيع شرائح الهاتف الجوال وضبط شروط
اإلسناد .
 -10مشروع مداولة حول تسويغ محالت تجارية بالمراضاة بالسوق البلدي سيدي البحري بباب البحر .
 -11مشروع مداولة حول طرح المعاليم المستوجبة بالسوق األسبوعية لبيع المواد المختلفة بالمالسين خالل فترات الحجر
الصحي .
 -12مشروع مداولة حول طرح المعاليم المستوجبة بالسوق األسبوعية لبيع الخضر والغالل والمواد المختلفة والمالبس
القديمة بالمروج . 2
 -13مشروع مداولة حول المصادقة على أعمال لجنة التبتيت حول إستلزام المعاليم المستوجبة بالسوق األسبوعية لبيع
الخضر والغالل والمواد المختلفة والمالبس القديمة بالمروج. 2
 -14مشروع مداولة حول طرح المعاليم المستوجبة بالسوق األسبوعية لبيع الدراجات والطيور والحيوانات األليفة بالمنصف
باي.
 -15مشروع مداولة مرفقة بكراس شروط إستلزام السوق األسبوعية لبيع الدراجات والطيور والحيوانات األليفة بالمنصف باي.
 -16مشروع مداولة حول إحداث معاليم إلستغالل فضاءات بيع الزهور ونباتات الزينة .
 -17مشروع مداولة مرفق بكراس شروط لزمة إستخالص معاليم الدفن والحفر وبناء وإعادة بناء القبور بالمقابر اإلسالمية .
 -18مشروع مداولة حول طرح مبالغ مثقلة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية بالنسبة للمطالبين به من ذوي الدخل
المحدود .
 -19مشروع مداولة حول طرح مبالغ مثقلة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية وغير المبنية .

 -/IIIمسائل إدارية :
 -20مشروع مداولة حول إستالم هبة من المساعدات الطبية من المنظمة الكندية " . "Collaboration Santé
 -21مشروع مداولة مرفق بمشروع إتفاقية شراكة بين بلدية تونس و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
 -22مشروع مداولة مرفق بكراس شروط حول المصادقة على إستلزام حدائق ومساحات خضراء .

 -/IVمسائل عمرانية :
 -23مشروع مداولة حول إصالح الوضعية العقارية لعقار شركة "ستيف " ( السمران  -الزهور ) .
 -24مشروع مداولة حول إخراج قطعة أرض من الملك العمومي البلدي إلى الملك البلدي الخاص بدائرة العمران األعلى لبناء
جامع بنهج بنبلة .
 -25عرض مشروع تركيز محطة إنتاج الطاقة بالمروج  ،2مرفق بدراسة أولية في الغرض .

 -/Vتسميــــة أنهـــج .
 -/VIمسائل قانونية وعقارية .
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سادة :
وحضر الجلسة كل من السيّدات وال ّ
ع/ر

اإلسم واللقب

01
02
03
04
05
06
07

عبد الرزاق البوزيري
األسعد خضر
سيف الدين بالعابد
سامية اللباسي
هندة عباس
هادية ناجي مرواني

المساعد الثالث لرئيسة البلدية
المساعد الرابع لرئيسة البلدية
رئيس دائرة باب سويقة
رئيسة دائرة الخضراء
رئيسة دائرة سيدي البشير
رئيسة دائرة الكبارية

فتحي دخيل

رئيس دائرة باب البحر

عواطف الزاير
صالح المباركي
عماد الدبابي
األسعد بوعزة
سناء التليلي
نزيهة العكاري
حكيمة الكعبي
محرزية البرايكي
منجية الجندوبي
صبرين الزواغي
بثينة الشابي
هناء بن سعيد
وداد الدايخي
آمال بوزيان

رئيسة دائرة العمران األعلى
رئيس دائرة جبل الجلود
رئيس دائرة المنزه
رئيس دائرة الوردية
رئيسة لجنة النظافة و البيئة و حماية المحيط
رئيسة لجنة التبتيت
رئيسة لجنة الفنون و الثقافة و التربية و التعليم
رئيسة لجنة الشؤون اإلجتماعية و فاقدي السند و حاملي اإلعاقة
رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المفتوحة
رئيسة لجنة اإلعالم و التواصل و التقييم
رئيسة لجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف
رئيسة لجنة مراجعة المعاليم البلدية
رئيسة لجنة شؤون المرأة واألسرة والمسنين
رئيسة لجنة التكوين و الشغل و التنمية المحلية
رئيسة لجنة حفظ الصحة بالنيابة

مجدي المازني

رئيس لجنة

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

عفاف حمدي

غفران القناوي
محمد علي الورهاني
خليل بن حسين
آسيا هرابي
جمال الرزقي
سليم الميساوي

الصفة بالمجلس

رئيسة لجنة
مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي

30

مروى خلفت

مستشار بلدي

31

عبير الطالبي

مستشار بلدي

32
33
34

منجية الخميلي
مليكة الباطيني

مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي

محمد ساسي البوثوري

35

صالح الدغري

مستشار بلدي

36

رجاء قمير

مستشار بلدي

37

عبد الرؤوف األغواتي

مستشار بلدي
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سادة :
وتغيّب عن الجلسة كل من السيّدات وال ّ
ع/ر

اإلسم واللقب

الصفة بالمجلس

منير الصرارفي
رانية الكريمي
فوزي العزابي
عماد العيادي
آمال المؤدب
كمال البلدي
خالد األزعر
عماد الرياحي
هندة بالحاج علي
أسماء العكايشي
كمال الدين إيدير
محمد نعمان بن معاوية
وداد األزرق
أنيس الوسالتي
لطفي بن عيسى
نادية العويتي
محمد منير بن ميالد

المساعد األول لرئيسة البلدية
المساعد الثاني لرئيسة البلدية
رئيس دائرة الزهور
رئيس دائرة العمران
رئيسة دائرة المدينة
رئيس دائرة الحرايرية
رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية
رئيس لجنة الشؤون القانونية والعقارية وأمالك البلدية
رئيسة لجنة تسمية األنهج والساحات
مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي

56

راضية العياشي

مستشار بلدي

57

محمد رؤوف الهاني

مستشار بلدي

58

مهدي الرباعي

مستشار بلدي

59

رانية اليحمدي

مستشار بلدي

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

نزيهة الغيزاوي

وحضرررر الجلسرررة عرررن اإلدارة البلديرررة السررريدات والسرررادة المررردير ال رررام للمصرررالة المدرررتركة وعررردد رررا ّم
ومتصرفي الدّوائر البلدية.
من المديرين ال امين والمديرين وكوا ي المديرين ورؤساء المصالة
ّ
مكونات ياكل المجتمع المدني .
كما حضر عدد ا ّم من المواطنين والب ض من ّ
وعمال بمقتضيات الفصل  218من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية الذي ينص على أن :
"يتولى الكاتب العام للبلدية كتابة المجلس البلدي وفي صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام للبلدية ،يمكن لرئيس
المجلس في بداية كل جلسة أن يعين أحد أعضائه ليقوم بالكتابة ،ويقوم بمساعدته أحد موظفي البلدية" .
وتبعا لذلك ،تتولى السيدة حفيظة بلخير مديمغ ،الكاتبة العامة للبلدية ،كتابة المحضر بصفتها مقررة الجلسة .
وفي انتظار توفر النصاب القانوني ،رحبت السيدة رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة بالحضور .
وبمناسبة تز امن هذه الجلسة مع االحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة  ،قدمت السيدة سعاد بن عبد
الرحيم هدية رمزية تتمثل في وردة لكل امرأة فاعلة ببلدية تونس سواء كانت عضوا بالمجلس البلدي أو إطارا أو
موظفة أو عاملة مثمنة مجهود المرأة بصفة عامة للنهوض بالعمل البلدي  ،و ذكرت السيدة رئيسة البلدية أنه بمجلس
بلدية تونس عدد هام من العنصر النسائي الالتي يترأسن دوائر و لجانا بلدية وقد تركن أحسن اإلنطباعات ونجحن في
المهام الموكولة لهن .
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كما أفادت السيدة رئيسة البلدية أنها ما فتئت تثمن دور المرأة التونسية في مختلف التظاهرات واالجتماعات
الدولية التي شاركت فيها .
ثم فسحت المجال للسادة الحضور إلبداء الرأي في موضوع ما أو طرح إشكال أو مقترح إلى حين إكتمال
النصاب ،فكانت كالتالي :
* تدخل السيدة رئيسة لجنة التكوين والشغل والتنمية المحلية :
 توجهت السيدة آمال بوزيان بالشكر إلى اإلدارة العامة للطرقات والمناطق الخضراء والمنتزهات على الحركة النبيلةالتي قامت بها والمتمثلة في إهداء الورود إلى كل أعضاء المجلس البلدي واإلطارات البلدية الحاضرين بالجلسة ،معبرة
عن إفتخارها بإنتمائها إلى المجلس البلدي لمدينة تونس الذي تسوده أواصر المحبة والتفاهم ،مستنكرة ،بصفتها عضو
بشبكة النساء المنتخبات ،العنف الذي يقع ممارسته ضد المرأة عموما وضد كل مستشارة بلدية بصفة خاصة .
* تدخل السيد جمال الرزقي ،عضو المجلس البلدي :
 تعرض السيد جمال الرزقي إلى اإلشكال البيئي المتعلق بالنفايات ،مشيرا إلى وجود عدد  38بلدية بما فيهم بلديةتونس التي ستواجه عديد المشاكل والصعوبات عند إغالق مصب برج شاكير ،وعلى هذا األساس البد من اتخاذ حلول
عاجلة وبديلة قبل اإلغالق الكلي لهذا المصب ،داعيا إلى ضرورة التشاور مع الوزارات المعنية ورئاسة الحكومة
ال سيما وأنه صدر قرار وزاري إلغالق هذا المصب .
* تدخل السيد رئيس ديوان السيدة رئيسة البلدية :
 وضح السيد حاتم بن قديم أنه ال وجود لقرار وزاري ينص على إغالق مصب برج شاكير ولكن البد من إيجاد حلولإستباقية قبل غلقه .
* تدخل السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة :
 أشارت السيدة سعاد بن عبد الرحيم إلى أنه ومنذ توليها رئاسة البلدية قامت بعديد اإلجتماعات مع جل السادة الوزراءالذين تم تعيينهم في مجال البيئة والشؤون المحلية ومع رئاسة الحكومة إليجاد تصور وحل جذري لهذه المعضلة البيئية.
كما تم التوجه إلى القطاع الخاص وربط الصلة مع عديد المستثمرين غير أنه لم تكن هناك سياسة واضحة للدولة
للخروج من هذا المأزق ،مضيفة أنه تم مؤخرا إجتماع مع السيدة وزيرة البيئة لمزيد البحث والتشاور حول إيجاد
الحلول المناسبة لهذا المشكل علما وأن إدارة النظافة قدمت مقترحا يتمثل باألساس في تهيئة محيط المصب مع مواصلة
إستغالل جزء منه مؤقتا ولمدة ستة أشهر للتقليص من كمية النفايات الضخمة إلى حين إرساء بديل له .
ثم تطرقت السيدة رئيسة البلدية إلى الحديث عن مشروع "تونس عاصمة" والذي رصد له حوالي  800,000ألف أورو

ويتمحور هذا المشروع باألساس في خلق أربع ( )04مراكز لفرز النفايات في إطار سياسة مدروسة للتذليل من حجمها
داعية كافة السيدات والسادة رؤساء الدوائر البلدية إلى اإلسراع والشروع في إنجاز حملة لهذا المشروع الهام بالتنسيق
مع اإلدارات المعنية وخاصة منها الوكالة البلدية للخدمات البيئية .
* تدخل السيدة رئيسة الدائرة البلدية بسيدي البشير :
 توجهت السيدة هندة عباس بالشكر إلى كل األطراف التي أمنت وحرصت على إنجاح اإلحتفال بعيد الشجرة والتيال تزال متواصلة إلى غاية هذا اليوم .
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* تدخل السيدة رجاء قمير ،عضو المجلس البلدي :
 طالبت السيدة رجاء قمير بإيالء المزيد من الحرص إليجاد السبل الكفيلة للخروج من مأزق مصب برج شاكيربإعتبار كل األضواء مسلطة على بلدية تونس .
* تدخل السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة :
 أفادت السيدة سعاد بن عبد الرحيم بأن مشكل مصب برج شاكير هي مسألة وطنية وليست محلية تتعلق ببلدية تونسفقط ،وبالتالي البد من تظافر كل الجهود للعبور إلى بر األمان .
وحال توفر النصاب القانوني ،إفتتحت السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة،
الجلسة ،وقبل عرض نقاط جدول األعمال على المصادقة ،إقترحت إضافة نقطة أخرى إلى المسائل المدرجة بطلب من
السيد رئيس دائرة جبل الجلود وتتعلق بالمصادقة على إستغالل مقطع الخروبة بدائرة جبل الجلود ،والذي يمسح
حوالي  20هكتارا ويفتح من الجهتين ( على الطريق السريعة تونس الحمامات والطريق الوطنية عدد ،) 1بعد تهيئته
كمحطة كبرى لسيارات األجرة .
إثر ذلك ،وبعد الموافقة باإلجماع على إدراج هذا الموضوع والتداول فيه من قبل أعضاء المجلس الحاضرين،
عرضت السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة نقاط جدول أعمال الجلسة المبرمجة قصد الموافقة عليها قبل الشروع في
عرضها للمصادقة ،وحظيت جميعها بالموافقة من قبل أعضاء المجلس البلدي .
ثم أحالت السيدة سعاد بن عبد الرحيم الكلمة إلى السيدة بثينة الشابي ،رئيسة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية
ومتابعة التصرف ،لتقديم مواضيع المسائل المالية قصد مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها .

 -Iالبرنامج السنوي لإلستثمار البلدي لسنة : 2022
الموضوع عدد  : 1مشروع مداولة حول المصادقة على توزيع اإلعتمادات للبرنامج السنوي لإلستثمار
البلدي لسنة . 2022
عرضت السيدة بثينة الشابي ،رئيسة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف ،النقطة األولى من جدول
أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول المصادقة على توزيع اإلعتمادات للبرنامج السنوي لإلستثمار البلدي
لسنة  ،2022هذا نصها :
وبعد ،أتشرف بإحاطة مجلسكم الموقر أنه تم الشروع في إعداد برنامج االستثمار البلدي لسنة  2022اعتمادا
على آليات المنهجية التشاركية حسب المراحل األساسية المتبعة حيث تم إجراء :

التشخيص الفني والمالي :
 تم إجراء التشخيص الفني للمناطق وفق المنهجية المعتمدة بالدليل الفني للصندوق خالل األسبوعالثالث من شهر أكتوبر ،2021
 إعداد التشخيص المالي وضبط مجموع الموارد المالية المخصصة للبرنامج السنوي لالستثمار 2022وفق المنهجية المعتمدة بالدليل المالي للصندوق خالل األسبوع الثالث من شهر نوفمبر ،2021
حيث بلغت جملة الموارد الممكن توظيفها للبرنامج مبلغا قدره  10مليون دينار .
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 إجراء جلسة مع أعضاء خلية البرنامج يوم  18نوفمبر  2021تم خاللها تقديم المقترحات المزمعإنجازها في إطار المشاريع المهيكلة واإلدارية حسب الجداول المذكورة أسفله ثم تم التداول في توزيع الموارد
حسب التدخالت الثالث (مشاريع مهيكلة ومشاريع ادارية ومشاريع قرب) وتوزيعها على المناطق .
وعليه تم إقتراح المشاريع اإلدارية والمهيكلة لبرنامج االستثمـــار لسنة  2022التالية :
المداريع اإلدارية :
كلفة المشاريع
المقترحة د
000,200
000,200
000,250
000,150
000,220
000,50
000,2.200

بيان المشروع
اقتناء معدات لفائدة المالعب والمنشآت الرياضية
تهيئة وتوسعة مستودع حي الزهور
تهيئة مقر دائرة سيدي البشير
تهيئة مبنى البلدي بشارع  9أفريل
تهيئة فضاءات للحيوانات بحديقة البلفدير
تهيئة مقر حديقة البلفدير
دراسة مشروع تأهيل الو رشات البلدية

دراسة متعلقة بالمشاريع الجديدة ومشاريع البرنامج الجهوي للتنمية 000,700
دراسة تهيئة سوق السيارات القديمة
الكلفة الجملية للمشاريع اإلدارية :

000,600
4570.000

كلفة المشاريع
المتفق عليها د
000,200
000,200
0
000,150
000,220
000,50
0

المالحظات

أعتماد إضافي
إعتماد إضافي
إعتماد إضافي
إعتماد إضافي
إعتماد إضافي

000,700
0
1520.000

المشاريع المهيكلة :
بيان المشروع

كلفة المشاريع
المتفق عليها د
100,000
100,000
80,000
150,000

تهيئة السوق البلدي بحي الزهور
تهيئة السوق البلدي بحي ابن خلدون 2
تهيئة السوق البلدي بحي هالل
تهيئة السوق البلدي نهج المر
تهيئة فضاء بديل بأرض بن عمر الحرائرية

كلفة المشاريع
المقترحة د
100,000
100,000
80,000
150,000
500,000

0

تهيئة وتوسعة السوق البلدي بجبل الجلود
تهيئة وتوسعة السوق البلدي بحي الخضراء
تهيئة وتوسعة السوق البلدي بالكبارية
تهيئة وتوسعة السوق البلدي بحي ابن خلدون 2
أشغال تهيئة الطرقات واألرصفة بمختلف الدوائر البلدية
أشغال تأهيل شبكة التنوير العمومي بمنطقة البحيرة
اقتناء مخفضات الطاقة
أشغال تسييج
أشغال تركيز تجهيزات حضرية
أشغال غراسة

000,500
1800,000
750,000
2270,000
3276,610
2000,000
1000,000
500,000
100,000
200,000

0
0
0
0
0
1500,000
1000,000
0
100,000
200,000

أشغال تركيز آبار وشبكات ري
الكلفة الجملية للمشاريع المهيكلة :

300,000
13 626 610

300,000
3 530 000

المالحظات
اعتماد إضافي
اعتماد إضافي
اعتماد إضافي
اعتماد إضافي
اعتماد إضافي
اعتماد إضافي
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وتجدر اإلشارة أن الكلفة الجملية للمشاريع البلدية المزمع برمجتها ضمن البرنامج السنوي لالستثمار لبلدية
تونس لسنة  2022بلغت ما قدره  10 000 000د  :حيث تم ضبط هذه اإلعتمادات و توزيعها على ثالث برامج وفق
التالي :
 -1مشاريع إدارية  1 520 000 :د .
 -2مشاريع مهيكلة  3 530 000 :د .
 -3مشاريع القرب  4 950 000 :د .

ومن المقترح توزيعه على مختلف التدخالت حسب بيانات الجدول التالي :
المشاريع المهيكلة ()2
المشاريع اإلدارية ()1
 3 530 000د
 1520 000د
35 .3%
15.2 %
اإلعتماد الجملي المتاح للبرنامج السنوي لإلستثمار البلدي لسنة 2022
[( 10 000 000 = ])3( + )2( + )1د

مشاريع القرب ()3
 4 950 000د
49.5%

وعلى هذا األساس ،الرجاء من مجلسكم الموقر التداول في الموضوع وإبداء الرأي في الموضوع المتعلق
بتوزيع اإلعتماد المخصص لمخطط اإلستثمار السنوي التشاركي بعنوان سنة  2022والموافقة على توزيع
اإلعتمادات حسب برامجه الثالث .

التدخــــالت :
* تدخل السيد رئيس الدائرة البلدية بباب البحر :
 طالب السيد فتحي دخيل بإعطاء المزيد من العناية واإلهتمام بمنطقة باب البحر في إطار المشاريع المهيكلة نظرالوجود عديد النقائص بها وخاصة بالسوق المركزية وشارع الحبيب بورقيبة .
* تدخل السيدة الكاتبة العامة للبلدية :
 أشارت السيدة حفيظة بلخير مديمغ إلى أنه تم تحويل مبلغ مهم لفائدة التصرف لتغطية تبعات األزمة الخانقة خاللسنتي  2020و 2021وكذلك الديون المتراكمة للبلدية وبالتالي إرتأت اللجنة المالية إلى عدم تحويل هذا المبلغ الذي
يناهز  9مليون دينار من مشاريع التنمية إال لتغطية النفقات المترتبة عن جائحة كورونا كخالص أصل الدين والفوائد
المترتبة عنه لفائدة بعض الخواص والمؤسسات العمومية .
كما أفادت السيدة الكاتبة العامة بأنه تم دعوة أعضاء خلية إعداد البرنامج اإلستثماري البلدي واستقر الرأي على إعطاء
األولوية للمشاريع التي هي في طور اإلنجاز وحسب تقدم الدراسات واألشغال بها .
* تدخل السيد المدير العام للمصالح المشتركة :
 أفاد السيد سهيل ساسي بأنه قبل انطالق أشغال المخطط اإلستثماري ،تم توجيه مراسالت إلى كافة الدوائر البلديةقصد مد اإلدارة بالمقترحات التي تم تبويبها للمشاريع المبرمجة ،حيث تم إعطاء األولوية للمشاريع التي هي بصدد
الدراسة أو ذات الكلفة المحينة مع أولوية رصد إعتمادات لمشاريع القرب لما تمثله من أهمية في هذا البرنامج
اإلستثماري التشاركي السنوي لسنة . 2022
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* تدخل السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة :
 أفادت السيدة سعاد بن عبد الرحيم بأنه تم رصد مبلغ مالي للفضاء البديل بمنطقة العمران األعلى وتم إمضاء الصفقةمع أحد المقاولين غير أنه ورد مطلب إعتراض من قبل بعض السادة المستشارين مفاده أن الفضاء البديل ال يمكن
إنجازه فوق مسافة اإلرتداد ،باإلضافة إلى مكتوب وزارة التجهيز الذي ينص صراحة على أنه ال يمكن بناء حائط
عازل قبالة حوض تجميع المياه الكائن بالمنطقة .
* تدخل السيد المساعد الثالث لرئيسة البلدية :
 أضاف السيد عبد الرزاق البوزيري أنه قام بزيارة ومعاينة قطعة األرض المخصصة إلنجاز هذا المشروع بصفتهرئيس لجنة متابعة األسواق البلدية وتبين له عدم مطابقتها للمعايير المطلوبة مع وجود حوض لتجميع المياه وعلى هذا
األساس تم رفع األمر إلى السيدة رئيسة البلدية إلعادة النظر في الموضوع تجنبا إلهدار المال العام في غير محله .
* تدخل السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة :
 وضحت السيدة سعاد بن عبد الرحيم أنه ولمزيد التثبت ،سيتم معاينة لقياس مسافة اإلرتداد لقطعة األرض المذكورة،مؤكدة على أن اإلعتماد الذي تم رصده لهذا الفضاء سيبقى على ذمة دائرة العمران األعلى إلستثماره في مشروع آخر .
وفي ما يتعلق بالفضاء التابع لوزارة المرأة بمنطقة العمران األعلى فقد تم اإلذن للمصالح البلدية المعنية بهدم الجزء
المتداعي للسقوط .
* تدخل السيدة رئيسة الدائرة البلدية بالعمران األعلى :
 أشارت السيدة عواطف الزاير بوجود عديد محاضر الجلسات الداعمة إلنجاز الفضاء البديل بمنطقة العمران األعلى،حيث كان من األجدر الوقوف على النقائص وعدم قانونية المشروع ليتم إعالم المتساكنين والمنتصبين خاصة بهذا
األمر تفاديا لطول انتظارهم على أمل أن يتحقق هذا المشروع .
* تدخل السيدة الكاتبة العامة للبلدية :
 ذكرت السيدة حفيظة بلخير مديمغ بأنه تمت الموافقة على إنجاز هذا المشروع خاصة وأن اإلدارة البلدية المعنيةإستندت على إمكانية إنجاز هذا الفضاء إعتمادا على نوعية خاصة في تهيئته وبنائه على أن يكون ذو متانة خفيفة
( )Structure Légèreيمكن تفكيكه وتحويله إلى مكان آخر .
* تدخل السيدة رئيسة لجنة التبتيت :
 أشارت السيدة نزيهة العكاري إلى وجود تمييز بين الدوائر البلدية ،الريب وأن دائرة جبل الجلود تعاني العديد منالنقائص من بينها افتقارها لوجود مستودع يعنى بالنظافة والطرقات والمناطق الخضراء ،ومنذ قرابة السنة تمت
المصادقة على إنجازه بمنطقة "البخارة" ولم ترصد له أي إعتمادات .
* تدخل السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة :
 إجابة على تدخل السيدة نزيهة العكاري ،وضحت السيدة رئيسة البلدية أن منطقة "البخارة" ترجع ملكيتها إلى وزارةأمالك الدولة التي لم تبد بدورها موافقتها على إنجاز هذا المشروع لعدة إعتبارات .
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* تدخل السيدة رئيسة لجنة التبتيت :
 الحظت السيدة نزيهة العكاري زيادة قدرها  500,000ألف دينار لتهيئة وتوسعة السوق البلدي بجبل الجلود ،غير أنهذه الزيادة ال تفي بالغرض إلتمام المشروع .
* تدخل السيدة الكاتبة العامة للبلدية :
 وضحت السيدة حفيظة بلخير مديمغ أن تهيئة وتوسعة السوق البلدي بجبل الجلود شهد هذه الزيادة وذلك على مستوىالتعهد ويمكن إضافة قسط تكميلي سنة . 2023
* تدخل السيد المدير العام للمصالح المشتركة :
 في نفس اإلطار ،فسر السيد سهيل ساسي مفهوم إعتمادات الدفع والتي يمكن تأجيلها كقسط وظيفي للسنة القادمة .* تدخل السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة :
 وضحت السيدة سعاد بن عبد الرحيم أن البلدية ملتزمة ومتعهدة بتوفير إعتمادات المشاريع المصادق عليها وعلىشكل أقساط سنوية لتغطية التكاليف .
* تدخل السيدة رئيسة لجنة التبتيت :
 إقترحت السيدة نزيهة العكاري على السادة أعضاء المجلس البلدي الموافقة على مشروع إعادة بناء مقر جديد للدائرةالبلدية بجبل الجلود فوق قطعة األرض الراجعة بالملكية للبلدية والتي تقع مباشرة خلف الملعب البلدي للمنطقة .
* تدخل السيدة الكاتبة العامة للبلدية :
 وضحت السيدة حفيظة بالخير مديمغ أن اقتراح السيدة نزيهة العكاري اآلنف الذكر يتطلب مصادقة المجلس البلديعلما وأن اإلعتمادات المرصودة سابقا مخصصة لصيانة الدائرة ال غير .
* تدخل السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة :
 أذنت السيدة سعاد بن عبد الرحيم بإجراء بحث عقاري لقطعة األرض الكائنة قرب الملعب البلدي بجبل الجلود،مضيفة أن المقر الحالي للدائرة غير آيل للسقوط في حين يتطلب الصيانة وإدخال اإلصالحات الضرورية .
* تدخل السيد محمد ساسي البوثوري ،عضو المجلس البلدي :
 في ذات السياق ،أفاد السيد محمد ساسي البوثوري بأن المبنى الحالي لدائرة جبل الجلود ال يمكنه تحمل أي توسعةفوقه في حين يمكن هدم وبناء السقف من جديد خاصة وأن اإلعتمادات ما تزال مرصودة لصيانة الدائرة .
* تدخل السيدة رئيسة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف :
 أكدت السيدة بثينة الشابي على حتمية اللجوء إلى آراء الفنيين للوقوف على الوضعية الحالية لمبنى الدائرة البلدية بجبلالجلود مع األخذ بعين اإلعتبار لإلعتمادات المرصودة للصيانة .
* تدخل السيد سليم الميساوي ،عضو المجلس البلدي :
 الحظ السيد سليم الميساوي خالل حضوره الجلسة التمهيدية األخيرة بأن ممثلي متساكني منطقة جبل الجلود لميقترحوا إعادة بناء مقر جديد للدائرة ،بل كانت أغلب تدخالتهم واقتراحاتهم تحوم حول بناء سوق بلدي جديد بالمنطقة
مع تهيئة األنهج والطرقات المؤدية له .
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* تدخل السيد رئيس الدائرة البلدية بباب البحر :
 إقترح السيد فتحي دخيل إعادة تهيئة وصيانة الدائرة البلدية بجبل الجلود عوض البناء واستغالل باقي اإلعتمادات فياستكمال إنجاز المشاريع أو خلق أخرى تعود بالنفع على أهالي المنطقة .
* تدخل السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة :
 إعتبرت السيدة سعاد بن عبد الرحيم أنه من األجدى تكليف لجنة فنية متكونة من إدارة المباني وبعض السادةالمستشارين بزيارة المقر الحالي للدائرة وإبداء آرائهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بإمكانية تهيئة وصيانة الدائرة أو إعادة
بناء مقر جديد لها ،وعلى إثر ذلك يتم عرض المقترح المناسب على أنظار المجلس البلدي خالل الجلسة القادمة .
* تدخل السيدة رئيسة لجنة مراجعة المعاليم البلدية :
 تساءلت السيدة هناء بن سعيد عن الفضاء البلديل المزمع إنجازه بمنطقة الحرايرية وتحديدا بأرض "بن عمر"واإلعتمادات المرصودة لهذا المشروع ،معبرة عن امتعاضها من ظاهرة اإلنتصاب الفوضوي .
كما طالب السيدة هناء بن سعيد بإحداث إدارة سريعة بدائرة الحرايرية نظرا لبعد المقر الجديد .
* تدخل السيدة الكاتبة العامة للبلدية :
 إجابة على المداخلة السابقة للسيدة هناء بن سعيد ،وضحت السيدة حفيظة بالخير مديمغ أن تكلفة مشروع الفضاءالبديل تفوق  800ألف دينارا وبالتالي سيتم اإلعالن عن مناظرة في التصور المعماري في أقرب اآلجال وإعداد الملف
في غضون شهر ماي أو جوان من سنة . 2022
* تدخل السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة :
 رحبت السيدة سعاد بن عبد الرحيم بإقتراح السيدة هناء بن سعيد والمتعلق بإحداث إدارة سريعة بدائرة الحرايرية،مؤكدة على ضرورة بعث هذه اإلدارة بالمقر القديم للدائرة بالتنسيق مع اإلدارات المعنية للغرض سعيا إلى تسهيل
الخدمات وتقريبها من المواطن .
* تدخل السيدة رئيسة لجنة المناطق الخضراء :
 على إثر زيارتها لمقر إدارة النظافة ،الحظت السيدة هندة عباس أن هذا المقر يمثل خطرا على الموظفين والمواطنينوبالتالي البد من اإلسراع في إيجاد مقر جديد له .
كما تساءلت السيدة هندة عباس عن مدى جاهزية البلدية وانطالقها في إنجاز مسبح البلفيدار .
* تدخل السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة :
 إضافة إلى الزيارة الميدانية للمقر الحالي لدائرة جبل الجلود والتي ستقوم بها اللجنة الفنية المقترحة آنفا ،أذنت السيدةسعاد بن عبد الرحيم بزيارة ميدانية أخرى إلى المقر الحالي إلدارة النظافة وإبداء آرائهم ومقترحاتهم فيما يتعلق
بإمكانية تهيئته وصيانته أو إعادة بناء مقر جديد له وعرض المقترح المناسب على أنظار المجلس البلدي خالل الجلسة
القادمة .
وفيما يخص مسبح البلفيدار ،وضحت السيدة رئيسة البلدية أنه تم تكليف السيد ياسين محجوب مدير الدراسات واألشغال
الجديدة بإعداد الدراسات الالزمة لتهيئته ،مضيفة أن المجلس البلدي قرر إعطاء هذا المشروع األولوية المطلقة إلنجازه
منذ أن تم اقتراحه .
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* تدخل السيد المساعد الثالث لرئيسة البلدية :
 أفاد السيد عبد الرزاق البوزيري بوجود دراسات سابقة قامت بها النيابة الخصوصية السابقة ويمكن اعتمادهاواإلستئناس بها .
* تدخل السيدة الكاتبة العامة للبلدية :
 ذكرت السيدة حفيظة بالخير مديمغ بأنه وقع التشاور مطوال مع السادة اإلداريين المعنيين والفنيين المعماريين حولإنجاز الدراسات والكلفة التقريبية إلنجاز مسبح البلفيدار حيث سيتم العمل على اإلنتهاء من ذلك في غضون سنة 2022
وانطالق األشغال خالل السنة الموالية ،مشيرة إلى أنه تم رصد إعتمادات الدراسة منذ السنة الفارطة .
* تدخل السيد محمد ساسي البوثوري ،عضو المجلس البلدي :
 الحظ السيد محمد ساسي البوثوري أن اإلعتمادات المرصودة لتهيئة وتوسعة السوق البلدي بالكبارية والمقدرةبــ  750ألف دينارا ال تغطي كلفة المشروع واستدل في ذلك بكلفة تهيئة أسواق بلدية أخرى على غرار السوق البلدي
بالمالسين .
* تدخل السيد المساعد الثالث لرئيسة البلدية ورئيس لجنة متابعة األسواق البلدية :
 أشار السيد عبد الرزاق البوزيري إلى ضرورة إعادة التشاور والتفاوض مع وزارة أمالك الدولة والشؤون العقاريةحول قطعة األرض الكائنة بسوق المنصف باي ( نقطة اإلنتصاب عدد  ) 05والتي تعرضت لحادث حريق سنة .2015
كما اقترح رصد إعتمادات للدراسة واإلنجاز حتى يتم تمكين عدد  42منتصب من الرجوع إلى سوق المنصف باي
ومواصلة ممارسة نشاطهم .
* تدخل السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة :
 رحبت السيدة سعاد بن عبد الرحيم بإقتراح السيد عبد الرزاق البوزيري اآلنف الذكر ،مؤكدة على أنه ال يمكن رصداإلعتمادات الكفيلة بإصالح نقطة اإلنتصاب المتضررة إال بعد الحصول على الموافقة النهائية من قبل وزارة أمالك
الدولة والشؤون العقارية على تمكين البلدية من قطعة األرض المذكورة .

قرار المجلس البلدي
وبعددددد التددددداول فددددي الموضددددوع وإبددددداء الددددرأي فيدددده ،صددددادق أعضدددداء المجلددددس البلدددددي
بأغلبية الحاضرين كالتالي :
 عدد  23صوت  :موافق حضوريا .علددددى توزيددددع اإلعتمددددادات للبرنددددامج السددددنوي لإلسددددتثمار البلدددددي التشدددداركي لسددددنة  2022المقدددددرة
بـــ 10.000.000د حسب برامجه الثالث التالية :
 -1مشاريع إدارية  1 520 000 :د .
 -2مشاريع مهيكلة  3 530 000 :د .
 -3مشاريع القرب  4 950 000 :د .
مع الحرص على تخصيص إعتمادات للدراسات المتعلقة خاصة بمسبح البلفيدار .
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 -IIةيلام لئاسم :
الموضوع عدد  : 02مشروع مداولة حول المصادقة على ميزانية بلدية تونس لسنة : 2022
عرضت السيدة بثينة الشابي ،رئيسة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف ،النقطة الثانية من جدول
أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول المصادقة على ميزانية بلدية تونس لسنة  ،2022كالتالي :
في البداية ،ذكرت السيدة الكاتبة العامة بأحكام الفصل  173من مجلة الجماعات المحلية حول المصادقة على
الميزانية لتنطلق بعدها الجلسة بالنقطة األولى من الموضوع الثاني لجدول األعمال والمتعلقة بالمصادقة على مشروع
ميزانية بلدية تونس لسنة .2022
وبعدها أحالت السيدة رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة الكلمة إلى السيدة بثينة الشابي رئيسة لجنة الشؤون المالية
واإلقتصادية ومتابعة التصرف التي قدمت لمحة شاملة حول المراحل التحضيرية إلعداد الميزانية وحول جلسات
مناقشة المقترحات المتعلقة بالتقديرات إلى حين التوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع ميزانية البلدية لسنة . 2022
كما إستعرضت تقريرا مفصال حول مشروع ميزانية  2022الذي يعكس السياسات والتوجهات المستقبلية للبلدية
في ظل الظروف اإلستثنائية التي تعيشها البالد وفي الضغوطات المالية المتزايدة على الميزانية كما يتضمن بعض
المعطيات اإلحصائية والمؤشرات المالية إضافة إلى بعض العناصر التحليلية والتوضيحات الالزمة .
ضبطت تقديرات مشروع ميزانية البلدية لسنة  2022دخال وصرفا وتصرفا وتجهيزا بـما قدره مائتين
حيث ُ
وتسعة مليونوسبعمائة وثمانية وثمانين ألف وستمائة وثالثة وأربعين دينار ( 209.788.643د) مقابل 211.521.000د
سنة  ،2021أي بنقص قدره  1.732.357د ،وتمثل نسبة .% -0,82
البيان

تقديرات الموارد المقترحة

تقديرات النفقات المقترحة

العنوان األول

 147.482.000د

 147.482.000د

العنوان الثاني
المجموع العام

 62.306.643د
 209.788.643د

 62.306.643د
 209.788.643د

وفيما يلي ملخص لتقديرات الميزانية بعنوانيها األول والثاني حيث تم تفصيل تقديرات الموارد حسب األجزاء
واألصناف وتقديرات النفقات حسب األجزاء واألقسام والفصول :
 .Iالعنــوان األول:
 1-1مدددددوارد العندددددوان األول :ضببببببطت تقبببببديرات مبببببوارد العنبببببوان األول لسبببببنة  2022بمبببببا قيمتبببببه
 147.482.000د مقاببببل تقبببديرات مرسبببمة ببببـ  138.521.000د فبببي سبببنة  2021بمبببا يعنبببي زيبببادة قبببدرها
 8.961.000د تمثل نسبة .% 6,47
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المبلغ بالدينار

بيـــــان المـــــوارد
مــوارد العنــوان األول
الجـــزء األول :المـــداخيـــل الجبــائيـــة
الصنـف األول :المداخيل الجبائية بعنوان األداءات على العقارات واألنشطة .................

81.200.000

الصنف الثاني :المداخيـل الجبائيـة األخـرى ...................................................... ...............

11.145.000

جملـة الجــزء األول

92.345.000

الجــزء الثاني :المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية
الصنف الثالث :الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص والموجبات اإلدارية واإلتاوات مقابل إسداء
خدمات ......................................................................................................................
الصنف الرابع :مداخيل أشغال واستعمال أمالك الجماعة وفضاءاتها واستلزام مرافقها وأمالكها
المختلفة .............................................................................. ..................................................

11.461.000
2.065.000

الصنـف الخامس :مداخيل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخيل مختلفة .............

7.961.000

الصنف السـادس :تحويالت الدولة بعنوان التسيير ..............................................................

33.650.000

جملـة الجــزء الثانـي

55.137.000

جملـة مــوارد العـنــوان األول

147.482.000

بلغت الموارد الذاتية بمشروع ميزانية البلدية لسنة  2022مبلغا قدره  113.832.000د وهو ما يمثل نسبة 77
 %من مجموع الموارد .حيث تم تخصيص تسعة مليون دينار ( 9.000.000,000د) من الدعم السنوي بعنوان
اإلستثمار لسنة  2022لتمويل نفقات التصرف عمال بأحكام الفقرة الثانية (جديدة) من الفصل الخامس للقرار المشترك
بين وزير اإلقتصاد والمالية ودعم اإلستثمار ووزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في  29جوان  2021والمتعلق
بضبط مقاييس توزيع مبالغ الدعم المالي السنوي من ميزانية الدولة بين الجماعات المحلية.
ضبطت تقديرات نفقات العنوان األول لسنــة  2022بما قيمته  147.482.000د
 1-2نفقات العنوان األولُ :
مقابل  138.521.000د في سنة  2021بما يعني زيادة قدرها  8.961.000د تمثل نسبة  % 6,47وتوزع قسما
قسما كالتالي:
بيـــــان النفقــــات

المبلــغ بالدينار

نفقــات العنــوان األول
الجـــزء األول :نفـقــــات التصــــرف
القســـم األول :التـأجيــر العمـومي ...............................................................................

92.762.000

الفصل  :01.100المنح المخولة ألعضاء المجلس البلدي 84.000 ..........................................
الفصل  :01.101تـأجيــر األعوان القارين 92.192.000 ....................................................................
الفصل  :01.102تـأجيــر األعوان غير القارين486.000 .............................................................
القســم الثاني :وسـائــل المصـالـح ...............................................................................
35.329.000
الفصل  :02.201نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية 25.989.000 ...........................................
الفصل  :02.202مصاريف إستغالل وصيانة التجهيزات العمومية 5.090.000 ...........................
الفصل  :02.230مصاريف خاصة بتسيير الوكاالت والمؤسسات والهياكل العمومية البلدية 4.250.000
القســم الثالث :التدخـــل العمـومـي ..............................................................................
10.841.000
الفصل  :03.302تدخالت في الميدان اإلجتماعي 7.201.000 ...........................................................
الفصل  :03.303تدخالت في ميدان التعليم والتكوين 10.000 .....................................................
الفصل  :03.304المساهمة لفائدة الودادبة بعنوان خدمة تذاكر األكل2.100.000 ............................
الفصل  :03.305تدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة 1.130.000 .....................................
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الفصل  :03.307المساهمة في المنظمات
.............................................................................

400.000

الفصل  :03.310التعاون مع الجماعات المحلية وهياكل أخرى000.000 ........................................
القســم الرابع :نفقـات التصـرف الطارئـة وغير الموزعة.....................................................
الفصل  :04.401نفقات التصرف غير الموزعة3.300.000 ................................................................
جملـة الجــزء األول

3.300.000

142.232.000

الجــزء الثاني :فــوائــد الـديــن
القســم الخامس :فـوائـــد الديـــــن ................................................................................
5.250.000
الفصل  :05.500فوائد الدين الداخلي 4.770.000 ............................................................................
الفصل  :05.501فوائد الدين الخارجي480.000 ............................................................................
جملـة الجــزء الثانـي

5.250.000

جملـة نفقــات العنــوان األول

147.482.000

 -IIالعنــوان الثاني :
ضبطت تقديرات موارد العنوان الثاني لسنة  2022بـما قدره  62.306.643د مقابل
-1-2موارد العنوان الثانيُ :
73.000.000د في سنة  2021أي بنقص قــدره  10.693.357د بما نسبته  % -14.65مفصلة حسب األصناف
كالتالي:
المبلغ بالدينار

بيـــــان المـــــوارد
مــوارد العنــوان الثاني
الجـــزء الثالـث :المــوارد الذاتيــة المخصصــة للتنميــة
الصنـف السـابـع :منـــــــــح التجهـيــــــــــز .........................................................................

12.620.000

الصنـف الثـامــن :مدخرات وموارد مختلفـة 44.040.000 .........................................................................
جملـة الجــزء الثالـث 56.660.000
الجـــزء الرابــع :مــــــــــوارد االقتراض
الصنـف التـاسـع :مــــوارد االقتراض الداخلــي 4.200.000 .....................................................................
الصنـف العاشــر :مــــوارد االقتراض الخارجي ....................................................................
الصنـف الحادي عشر :مـوارد االقتراض الخارجي الموظفـة .....................................................
جملـة الجــزء الرابـع 4.200.000
الجـــزء الخـامـس :المـوارد المتأتيـة من االعتمادات المحالة
1.099.302
الصنـف الثاني عشر :موارد متأتيـة من اعتمادات محالة .........................................................
جملـة الجــزء الخامس 1.099.302
الجـــزء السادس :المـوارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشاركة:
347.341
الصنـف الثالث عشر :موارد حسابات أموال المشاركة .........................................................
جملـة الجــزء السادس 347.341
جملـة مــوارد العنـوان الثـاني

62.306.643

ضبطت تقديرات نفقات العنوان الثاني لسنة  2022بـما قبدره  62.306.643د مقاببل
- 2-2نفقات العنوان الثانيُ :
73.000.000د فبي سبنة  2021أي ببنقص قـبـدره  10.693.357د بمببا نسببته  % -14.65وهبي مفصبلة حسببب
األقسام والفصول كاآلتي:
بيـــــان النفقــــات

المبلــغ بالدينار

نفقــات العنــوان الثاني
الجــزء الثالـث :نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة
القســم السادس :االستثمارات المبـاشــرة ........................................................................
الفصل  :06.600دراسات أخرى ..................................................................................

43.360.000
1.100.000
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الفصل  :06.603البنايات اإلدارية ................................................................................
الفصل  :06.605البرامج والتجهيزات اإلعالمية ...........................................................
الفصل  :06.606إقتناء معدات وتجهيزات .......................................................................
الفصل  :06.608إقتناء وسائل النقل ..............................................................................
الفصل  :06.609نفقات مختلفة .....................................................................................
الفصل  :06.610اإلنارة .............................................................................................
الفصل  :06.613الطرقات والمسالك .............................................................................
الفصل  :06.614أشغال التهيئة والتهذيب ........................................................................
الفصل  :06.615المساحات الخضراء ومداخل المدن ......................................................
الفصل  :06.616بناء وتهيئة التجهيزات الجماعية للثقافة والشباب والرياضة والطفولة .....
الفصل  :06.617بناء وتهيئة المنشآت ذات الصبغة اإلقتصادية .......................................
القســم الثـامــن :نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموزعة.....................................................
القســم التـاسـع :نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موظفـة ..............................
الفصل  :09.914تعهد وتهذيب المساكن ..........................................................................
جملـة الجــزء الثالـث
الجــزء الرابع :تسديـد أصــل الديـــن
القســم العـاشـر :تسديـد أصـل الديـن ..............................................................................
8.700.000
الفصل  :10.950تسديد أصل الدين الداخلي 7.100.000 ......................................................................
الفصل  :10.951تسديد أصل الدين الخارجي1.600.000 .....................................................................
8.700.000
جملـة الجــزء الرابـع
الجــزء الخامـس :النفقــات المســددة من االعتمادات المحالـة
1.099.302
القســم الحادي عشـر :النفقـات المســددة من االعتمادات المحالـة ........................................
3.328.000
1.200.000
1.820.000
988.286
9.156
4.560.000
13.500.000
2.830.558
3.920.000
3.104.000
7.000.000
8.800.000
.................
......................
52.176.526

جملـة الجــزء الخامـس

1.099.302

الجــزء السادس :نفقــات حسابات أموال المشاركة
القســم الثاني عشـر :نفقـات حسابات أموال المشاركة .........................................................
جملـة الجــزء السادس
جملـة نفقــات العنــوان الثـاني

347.341
347.341
62.306.643

من جهتها ،تولت السيدة مقررة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف تقديم مشروع المداولة
المتعلقة بالمصادقة على الميزانية.
كما تلت على الحاضرين رأي أمانة المال الجهوية بتونس  1بخصوص مشروع ميزانية بلدية تونس لسنة
 2022حيث تم التطرق كافة المالحظات نقطة بنقطة والسماع إلى أجوبة اإلدارة البلدية بشأنها من طرف السيدة الكاتبة
العامة.
وعقب اإلنتهاء من تقديم الملف الخاص بمشروع ميزانية البلدية لسنة  2022وتالوة رأي أمانة المال الجهوي
تونس  1بالخصوص ،تم فتح باب النقاش للمتدخلين ومن ثم التصويت عليها .



النقــــــــاش :

 السيد صالح الدغري ،عضو المجلس البلدي :،تطرق إلى مسألة النقص الفادح في عدد األعوان خاصة من
سلك التقنيين على مستوى بعض المصالح والدوائر البلدية وعن إمكانية برمجة بعض اإلنتدابات ضمن ميزانية .2022
إال أن السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة أكدت بأنه يتعذر على اإلدارة البلدية القيام بإنتدابات في الظرف
الراهن نظرا لتجاوز كتلة األجور السقف المسموح وبسبب تسارع نسق تطور نفقات التأجير مقارنة بنسق تطور
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الموارد وذلك بالرغم من التوقف عن إجراء اإلنتدابات منذ مدة وبالرغم من الجهود المبذولة بالتوازي في إتجاه تحسين
نسبة تحصيل الموارد .
كما أفادت بأن اإلمكانية الوحيدة المتاحة حاليا لتسديد بعض الشغورات المتأكدة هي اللجوء إلى فتح باب الترشح
للراغبين في العمل ببلدية تونس عن طريق النقلة أو اإللحاق أو التعاقد ومع ذلك أغلب هذه البالغات ال تلقى تجاوبا من
طرف المرشحين .
 السيد جمال الرزقي ،عضو المجلس البلدي :،تقدم بطلب إستفسار حول نفقات اإلعتناء بوسائل النقل
مالحظا بأ نها مرتفعة نسبيا ولها صبغة شبه قارة خالل السنوات الثالث األخيرة بقطع النظر عن حجم وحالة األسطول
ومتسائال ما إذا كان يوجد جرد في المعدات وإحصائيات بشأنها وخاصة نسبة المعدات قيد اإلستغالل.
وقد أوضح كاهية مدير المعدات بأن عملية تجديد األسطول تتم مرحليا وبشكل تدريجي بما يجعل عدد وحداته
شبه مستقر مقابل التطور المتواصل ألسعار المحروقات وغالء قطع الغيار المستوردة نتيجة لتراجع سعر صرف
الدينار .
من جهتها ،دعت السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة كافة أعضاء المجلس البلدي لممارسة دورهم الرقابي على
كافة أوجه التصرف البلدي والقيام بمعاينات ميدانية لمزيد التعرف عن قرب على ظروف وطبيعة عمل المصالح .

 عمليــة التصويت :
حيث تم التصويت على جملة تقديرات موارد الميزانية وذلك صنفا صنفا بمجموع تسعة وعشرين ( )29صوتا
من أصل خمسة وثالثين ( )35عضو تواجدوا عند إفتتاح الجلسة .

موارد العنوان األول
موارد العنوان الثاني
جملة موارد الميزانية

تقديرات 2022

عدد الحاضرون
أثناء التصويت

عدد الموافقون

عدد المحتفظون

عدد
المعترضون

147.482.000د
62.306.643د
209.788.643د

 30عضو
 29عضو
 29عضو

 30عضو
 29عضو
 29عضو

00
00
00

00
00
00

كما تم التصويت على جملة تقديرات نفقات الميزانية قسما قسما وفصال فصال بمجموع تسعة وعشرين ()29
صوتا من أصل خمسة وثالثين ( )35عضو تواجدوا عند إفتتاح الجلسة.
تقديرات 2022

عدد الحاضرون
أثناء التصويت

عدد الموافقون

عدد المحتفظون

عدد المعترضون

نفقات العنوان األول

147.482.000د

 30عضو

 30عضو

00

00

نفقات العنوان الثاني

62.306.643د

 29عضو

00

00

جملة نفقات الميزانية

209.788.643د

 29عضو

00

00

 29عضو
 29عضو

حيث كانت تفاصيل نتائج التصويت على تقديرات موارد ونفقات الميزانية كالتالي :
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التصويت على تقديرات الموارد :
عدد
الموافقون

عدد
المحتفظون

عدد
المعترضون

تقديرات الميزانية
لسنة 2022

 27عضو
 27عضو
 29عضو
 30عضو
 30عضو
 30عضو
 30عضو
 30عضو
 30عضو

25
27
29
30
30
30
30
30
30

02
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00

12.620.000

 30عضو

30

00

00

44.040.000
56.660.000
4.200.000
ــ
ــ
4.200.000
1.099.302
1.099.302

 29عضو
 28عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو

29
28
29
29
29
29
29
29

00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00

347.341
صنف 13
347.341
جـــزء VI
62.306.643
جملة مــوارد ع II

 29عضو
 29عضو
 29عضو

29
29
29

00
00
00

00
00
00

 29عضو

29

00

00

مــوارد العنوان األول

81.200.000
صنف 1
11.145.000
صنف 2
92.345.000
جـــزء I
11.461.000
صنف 3
2.065.000
صنف 4
7.961.000
صنف 5
33.650.000
صنف 6
55.137.000
جـــزء II
147.482.000
جملة مــوارد ع I
مــوارد العنوان الثاني

صنف 7
صنف 8
جـــزء III
صنف 9
صنف 10
صنف 11
جـــزء IV
صنف 12
جـــزء V

جملة مــوارد الميزانية

 209.788.643د

عدد الحاضرون
أثناء التصويت

التصويت على تقديرات النفقات :
تقديرات الميزانية
لسنة 2022
نفقات العنوان األول

الفصل 01.100
الفصل 01.101
الفصل 01.102
القسم I
الفصل 02.201
الفصل 02.202
الفصل 02.230
القسم II
الفصل 03.302
الفصل 03.303
الفصل 03.304
الفصل 03.305
الفصل 03.307
الفصل 03.310
القسم III
الفصل 04.401
القسم IV
جـــزء I
الفصل 05.500
الفصل 05.501

84.000
92.192.000
486.000
92.762.000
25.989.000
5.090.000
4.250.000
35.329.000
7.201.000
10.000
2.100.000
1.130.000
400.000
000.000
10.841.000
3.300.000
3.300.000
142.232.000
4.770.000
480.000

عدد الحاضرون
أثناء التصويت
 26عضو
 28عضو
 28عضو
 27عضو
 27عضو
 28عضو
 29عضو
 28عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 30عضو
 29عضو
 29عضو

عدد
الموافقون
26
28
28
27
27
28
29
28
29
28
29
29
29
29
29
29
29
30
29
29

عدد
المحتفظون
00
00
00
00
00
00
00
00
00
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

عدد
المعترضون
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
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5.250.000
5.250.000
147.482.000

 25عضو
 29عضو
 29عضو

25
29
29

00
00
00

00
00
00

القسم V
جـــزء II
جملة نفقات ع I

1.100.000
3.328.000
1.200.000
1.820.000
988.286
9.256
4.560.000
13.500.000
2.830.558
3.920.000
3.104.000
7.000.000
43.360.000
8.800.000
8.800.000
000.000
000.000
52.160.000
7.100.000
1.600.000
8.700.000
8.700.000
1.099.302
1.099.302
1.099.302

 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

347.341
الفصل 120.02
347.341
القسم XII
347.341
جـــزء VI
62.306.643
جملة نفقات ع II

 29عضو
 29عضو
 29عضو
 29عضو

29
29
29
29

00
00
00
00

00
00
00
00

 29عضو

29

00

00

نفقات العنوان الثاني

الفصل 06.600
الفصل 06.603
الفصل 06.605
الفصل 06.606
الفصل 06.608
الفصل 06.609
الفصل 06.610
الفصل 06.613
الفصل 06.614
الفصل 06.615
الفصل 06.616
الفصل 06.617
القسم VI
الفصل 08.901
القسم VIII
الفصل 09.914
القسم IX
جـــزء III
الفصل 10.950
الفصل 10.951
القسم X
جـــزء IV
الفصل ***110.
القسم XI
جـــزء V

جملة نفقات الميزانية

 209.788.643د

وتبعا لنتائج التصويت ،فإن خالصة موارد ونفقات الميزانية موضوع المصادقة كالتالي :

خـالصــة مـــوارد ميــزانيــة البلديــة

بحساب الدينار
الم بلــغ

بيـــــان المـــــوارد
مــوارد العنــوان األول
الجـــزء األول :المـــداخيـــل الجبــائيـــة
الصنـف األول :المعـاليـــم الجبائية بعنوان األداءات على العقارات واألنشطة ......................................
الصنف الثاني :المداخيـل الجبائيـة األخـرى ...............................................................................
جملـة الجــزء األول

81.200.000
11.145.000
92.345.000

الجــزء الثاني :المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية
الصنف الثالث :الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص والموجبات اإلدارية واإلتاوات مقابل إسداء خدمات

11.461.000

الصنف الرابع :مداخيل أشغال واستعمال أمالك الجماعة وفضاءاتها واستلزام مرافقها وأمالكها المختلفة

2.065.000

الصنـف الخامس :مداخيل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخيل مختلفة ........................................

7.961.000
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الصنـف السادس :تحويالت الدولة بعنوان التسيير .......................................................................

33.650.000

جملـة الجــزء الثانـي

55.137.000

جملـة مــوارد العـنــوان األول

147.482.000

مــوارد العنـوان الثانـي
الجـــزء الثالـث :المــوارد الذاتيــة المخصصــة للتنميــة
الصنـف السابع :منـــــــــح التجهـيــــــــــز .........................................................................

12.620.000

الصنف الثامن :مدخرات وموارد مختلفة ........................................................................

44.040.000

جملـة الجــزء الثالـث

56.660.000

الجـــزء الرابــع :مــــــــــوارد االقتراض
الصنف التاسع :موارد اإلقتراض الداخلي .........................................................................

4.200.000

الصنف العاشر :موارد اإلقتراض الخارجي .......................................................................
الصنف الحادي عشر :موارد اإلقتراض الخارجي الموظفة ........................................................
جملـة الجــزء الرابع

4.200.000

الجـــزء الخامس :المـــــوارد المتأتية من اإلعتمادات المحالة
الصنف الثاني عشر :موارد متأتية من إعتمادات محالة ..............................................................
جملـة الجــزء الخامس

1.099.302
1.099.302

الجـــزء السادس :المـــــوارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشاركة
الصنف الثالث عشر :موارد حسابات أموال المشاركة ............................................................
جملـة الجــزء السادس

347.341
347.341

جملـة مــوارد العـنــوان الثاني 62.306.643
جملـة مــوارد ميزانية البلدية 209.788.643
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خـالصــة نفقــات ميــزانيــة البلديــة

بحساب الدينار
المبلــغ

بيـــــان النفقــــــــات
نفقــات العنــوان األول
الجـــزء األول :نفـقــــات التصــــرف
القسم األول :التأجير العمومي ..........................................................................................................
القسم الثاني :وسائل المصالح ..........................................................................................................
القسم الثالث :التدخل العمومي ..........................................................................................................
القسم الرابع :نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة ............................................................................
جملـة الجــزء األول

92.762.000
35.329.000
10.841.000
3.300.000
142.232.000

الجــزء الثاني :فـــــــــوائد الدين
القسم الخامس :فـــــــــوائد الدين .......................................................................................................

5.250.000

جملـة الجــزء الثانـي 5.250.000
جملـة نفقات العـنــوان األول 147.482.000
نفقات العنـوان الثانـي
الجـــزء الثالث :نفقـات التنمية
43.360.000
القسم السادس :اإلستثمارات المباشرة ................................................................................................
القسم السابع :التمويل العمومي .........................................................................................................
القسم الثامن :نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة 8.800.000 .................................................................................
القسم التاسع :نفقات التنمية المرتبطة بموارد خارجية موظفة ....................................................................
جملـة الجــزء الثالـث 52.160.000
الجـــزء الرابع :نفقات تسديد أصل الدين
القسم العاشر :تسديد أصل الدين .......................................................................................................
8.700.000
جملـة الجــزء الرابع 8.700.000
الجـــزء الخامس :النفقات المسددة من اإلعتمادات المحالة
القسم الحادي عشر :النفقات المسددة من اإلعتمادات المحالة .....................................................................
1.099.302
جملـة الجــزء الخامس 1.099.302
الجـــزء السادس :نفقات حسابات أموال المشاركة
القسم الثاني عشر :نفقات حسابات أموال المشاركة 347.341 .................................................................................
347.341
جملـة الجــزء السادس
جملـة مــوارد العـنــوان الثاني 62.306.643
جملـة نفقات ميزانية البلدية 209.788.643

قرار المجلس البلدي
واعتبارا لما سبق ،صادق المجلس البلدي على ميــزانيـة البلديـة بـمــا قدره مائتين وتسعة مليونا وسبعمائة
وثمانية وثمانين ألف وستمائة وثالثة وأربعين دينارا ( 209.788.643د) صرفا وقبضا تصرفا وتجهيزا وذلك صنفا
صنفا وعلى جملة تقديرات نفقات الميزانية قسما قسما وفصال فصال كالتالي :
– Iموارد الميزانية:
 )1-Iموارد العنوان األول:
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المبلغ بالدينار

بيـــــان المـــــوارد
الجـــزء األول :المـــداخيـــل الجبــائيـــة

81.200.000
الصنـف األول :المداخيل الجبائية بعنوان األداءات على العقارات واألنشطة .................
الصنف الثاني :المداخيـل الجبائيـة األخـرى 11.145.000 ..................................................... ...............
92.345.000
جملـة الجــزء األول
الجــزء الثاني :المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية
الصنف الثالث :الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص والموجبات اإلدارية واإلتاوات مقابل إسداء
11.461.000
خدمات ......................................................................................................................
الصنف الرابع :مداخيل أشغال واستعمال أمالك الجماعة وفضاءاتها واستلزام مرافقها وأمالكها
المختلفة 2.065.000 ............................................................................... ..................................................
الصنـف الخامس :مداخيل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخيل مختلفة 7.961.000 .............................
الصنف السـادس :تحويالت الدولة بعنوان التسيير 33.650.000 ..............................................................
55.137.000
جملـة الجــزء الثانـي
147.482.000
جملـة مــوارد العـنــوان األول

 )2-Iموارد العنوان الثاني:
المبلغ بالدينار

بيـــــان المـــــوارد
الجـــزء الثالـث :المــوارد الذاتيــة المخصصــة للتنميــة
الصنـف السـابـع :منـــــــــح التجهـيــــــــــز ................................................................

12.620.000

الصنـف الثـامــن :مدخرات وموارد مختلفـة ..................................................................
الجـــزء الرابــع :مــــــــــوارد االقتراض
الصنـف التـاسـع :مــــوارد االقتراض الداخلــي ................................................................
الصنـف العاشــر :مــــوارد االقتراض الخارجي ......................................................................
الصنـف الحادي عشر :مـوارد االقتراض الخارجي الموظفـة .................................................
جملـة الجــزء الرابـع
الصنـف الثاني عشر :موارد متأتيـة من اعتمادات محالة .........................................................
جملـة الجــزء الخامس

44.040.000
4.200.000

4.200.000
1.099.302
1.099.302

الجـــزء السادس :المـوارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشاركة:
347.341
الصنـف الثالث عشر :موارد حسابات أموال المشاركة .........................................................
جملـة الجــزء السادس 347.341
موارد العنوان األول ...........................................................
موارد العنوان الثاني ...........................................................
مجموع موارد الميزانية .......................................................

جملـة مــوارد العنـوان الثـاني
147.482.000
62.306.643
209.788.643

62.306.643

– IIنفقات الميزانية:
 )1-IIنفقات العنوان األول:
بيـــــان النفقــــات
الجـــزء األول :نفـقــــات التصــــرف
القســـم األول :التـأجيــر العمـومي ................................................................................
الفصل  :01.100المنح المخولة ألعضاء المجلس البلدي ..........................................
الفصل  :01.101تـأجيــر األعوان القارين ....................................................................
الفصل  :01.102تـأجيــر األعوان غير القارين.............................................................
القســم الثاني :وسـائــل المصـالـح ...............................................................................
الفصل  :02.201نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية ...........................................
الفصل  :02.202مصاريف إستغالل وصيانة التجهيزات العمومية ...........................
الفصل  :02.230مصاريف خاصة بتسيير الوكاالت والمؤسسات والهياكل العمومية البلدية
القســم الثالث :التدخـــل العمـومـي ...............................................................................
الفصل  :03.302تدخالت في الميدان اإلجتماعي ...........................................................
الفصل  :03.303تدخالت في ميدان التعليم والتكوين .....................................................
الفصل  :03.304المساهمة لفائدة الودادبة بعنوان خدمة تذاكر األكل............................

المبلــغ بالدينار
92.762.000
84.000
92.192.000
486.000
35.329.000
25.989.000
5.090.000
4.250.000
10.841.000
7.201.000
10.000
2.100.000
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الفصل  :03.305تدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة 1.130.000 .....................................
الفصل  :03.307المساهمة في المنظمات 400.000 ................................................................
الفصل  :03.310التعاون مع الجماعات المحلية وهياكل أخرى000.000 ........................................
القســم الرابع :نفقـات التصـرف الطارئـة وغير الموزعة.....................................................
3.300.000
الفصل  :04.401نفقات التصرف غير الموزعة3.300.000 .........................................................
142.232.000
جملـة الجــزء األول
الجــزء الثاني :فــوائــد الـديــن
القســم الخامس :فـوائـــد الديـــــن ................................................................................
5.250.000
الفصل  :05.500فوائد الدين الداخلي 4.770.000 .............................................................................
الفصل  :05.501فوائد الدين الخارجي480.000 ............................................................................
5.250.000
جملـة الجــزء الثانـي
147.482.000
جملـة نفقــات العنــوان األول
 )2-IIنفقات العنوان الثاني:
المبلــغ بالدينار

بيـــــان النفقــــات
الجــزء الثالـث :نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة
القســم السادس :االستثمارات المبـاشــرة ........................................................................
الفصل  :06.600دراسات أخرى ..................................................................................
الفصل  :06.603البنايات اإلدارية .................................................................................
الفصل  :06.605البرامج والتجهيزات اإلعالمية ...........................................................
الفصل  :06.606إقتناء معدات وتجهيزات .......................................................................
الفصل  :06.608إقتناء وسائل النقل ...............................................................................
الفصل  :06.609نفقات مختلفة ....................................................................................
الفصل  :06.610اإلنارة .............................................................................................
الفصل  :06.613الطرقات والمسالك ..............................................................................
الفصل  :06.614أشغال التهيئة والتهذيب ........................................................................
الفصل  :06.615المساحات الخضراء ومداخل المدن ......................................................
الفصل  :06.616بناء وتهيئة التجهيزات الجماعية للثقافة والشباب والرياضة والطفولة ..............
الفصل  :06.617بناء وتهيئة المنشآت ذات الصبغة اإلقتصادية .......................................
القســم الثـامــن :نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموزعة.....................................................
القســم التـاسـع :نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موظفـة .................................
الفصل  :09.914تعهد وتهذيب المساكن ..........................................................................
جملـة الجــزء الثالـث
الجــزء الرابع :تسديـد أصــل الديـــن
القســم العـاشـر :تسديـد أصـل الديـن ..............................................................................
الفصل  :10.950تسديد أصل الدين الداخلي ......................................................................
الفصل  :10.951تسديد أصل الدين الخارجي.....................................................................
جملـة الجــزء الرابـع
الجــزء الخامـس :النفقــات المســددة من االعتمادات المحالـة
جملـة الجــزء الخامـس
القســم الثاني عشـر :نفقـات حسابات أموال المشاركة .........................................................

نفقات العنوان األول .........................................................
نفقات العنوان الثاني .........................................................
مجموع نفقات الميزانية ....................................................

43.360.000
1.100.000
3.328.000
1.200.000
1.820.000
988.286
9.156
4.560.000
13.500.000
2.830.558
3.920.000
3.104.000
7.000.000
8.800.000
.................
......................
52.176.526
8.700.000
7.100.000
1.600.000
8.700.000
1.099.302
347.341

جملـة الجــزء السادس
جملـة نفقــات العنــوان الثـاني
147.482.000
62.306.643
209.788.643

347.341
62.306.643
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الموضوع عدد  : 04المصادقة على مشروع مداولة حول اقتراح إعفاء من دفع معلوم كراء قاعة الزواج
ببلدية تونس :
عرضت السيدة بثينة الشابي ،رئيسة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف ،النقطة الرابعة من
جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول المصادقة على اقتراح إعفاء من دفع معلوم كراء قاعة الزواج
ببلدية تونس قصد التداول فيها واتخاذ القرار المناسب في شأنها ،هذا نصها :
وبعد ،في إطار االعتراف بالجميل لذوي جرحى عمليات اإلرهاب وبغاية التحفيز على البذل والعطاء ،وقصد
المساعدة على مراعاة الظروف االجتماعية والصحية ،وعلى إثر طلب حجز قاعة األفراح التابعة لبلدية تونس بتاريخ
 19نوفمبر 2021وتحت عدد  ،1389من اإلدارة العامة ألمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية ،لفائدة السيد رياض
النويصري ،موظف جريح العملية اإلرهابية التي استهدفت حافلة األمن الرئاسي بتاريخ  24نوفمبر .2015
وحيث تم عرض الطلب على أنظار مجلس إدارة الوكالة البلدية للتصرف بتاريخ  23نوفمير  ،2021وعلى
أنظار لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف ببلدية تونس ،وحيث تمت الموافقة على إعفاء السيد
رياض النويصري موظف باإلدارة العامة ألمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية من دفع معلوم كراء قاعة الزواج
ببلدية تونس نظرا لكونه جريح العملية اإلرهابية التي استهدفت حافلة األمن الرئاسي بتاريخ  24نوفمير  ،2015ونظرا
لحالته الصحية واالجتماعية.
فالمرغوب من مجلسكم الموقر التداول في هذه المسألة والتفضل بالموافقة.

تالخدتلا  :لم تسجل الجلسة أية مداخلة بشأن مشروع المداولة حول اقتراح إعفاء من دفع معلوم كراء
قاعة الزواج ببلدية تونس .

قـــرار المجـلس البلـــدي
صادق أعضاء المجلس البلدي بأغلبية الحاضرين كالتالي :
 عدد  25صوت موافق .علدددى إعفددداء السددديد ريددداض النويصدددري موظدددف وجدددريح العمليدددة اإلرهابيدددة التدددي اسدددتهدفت
حافلة األمن الرئاسي من دفع معلوم كراء قاعة الزواج ببلدية تونس .
الموضوع عدد  : 13المصادقة على أعمال لجنة التبتيت حول استلزام المعاليم المستوجبة بالسوق
األسبوعية لبيع الخضر والغالل والمواد المختلفة والمالبس القديمة بالمروج لسنة
. 2022

24

عرضت السيدة نزيهة العكاري ،رئيسة لجنة التبتيت ،النقطة الثالثة عشر من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة
بمشروع مداولة حول المصادقة على أعمال لجنة التبتيت حول إستلزام المعاليم المستوجبة بالسوق األسبوعية لبيع
الخضر والغالل والمواد المختلفة والمالبس القديمة بالمروج 2لسنة  ،2022هذا نصها :
وبعـد ،فالمعروض على أنظار مجلسكم الموقر أن لجنة التبتيت المنعقدة يوم االثنين  08نوفمبر  2021على
الساعة الثانية والنصف بعد الزوال تولت النظر في إستلزام المعاليم الموظفة بالسوق األسبوعية لبيع الخضر والغالل
والمواد المختلفة والمالبس القديمة بالمروج ( 2دائرة الكبارية) لسنة  2022للنظر في العرض الوحيد الوارد عليها في
اآلجال القانونية.
وقد ارتأت اللجنة بعد فتح الظرف وفحص الوثائق المضمنة به لصاحبه السيد صالح الدين بن سالم هاني
صاحب بطاقة تعريف وطنية رقم  02066484قبول العرض المالي الذي تقدم به هذا األخير والمقدر بـ إثنان وثالثون
ألف دينار (32.000د) .
واستنادا لما سبق بيانه ،فالمعروض على أنظار مجلسكم الموقر التفضل بالموافقة على أعمال لجنة التبتيت طبقا
لمقتضيات منشور السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة عدد  04المؤرخ في  22فيفري  2019المتعلق بضبط اإلطار
المرجعي لألسواق والمسالخ البلدية حتى نتمكن من مواصلة إجراءات التعاقد مع المعني باألمر.

تالخدتلا  :لم تسجل الجلسة أية مداخلة بشأن مشروع المداولة حول المصادقة على أعمال لجنة التبتيت
حول إستلزام المعاليم المستوجبة بالسوق األسبوعية لبيع الخضر والغالل والمواد المختلفة
والمالبس القديمة بالمروج 2لسنة . 2022

قرار المجلس البلدي
صادق أعضاء المجلس البلدي بأغلبية الحاضرين كالتالي :
 عدد  25صوت موافق حضورياعلددددى أعمددددال لجنددددة التبتيددددت فددددي خصددددوص إسددددتلزام المعدددداليم المسددددتوجبة بالسددددوق األسددددبوعية
لبيدددع الخضدددر والغدددالل والمدددواد المختلفدددة والمالبدددس القديمدددة بدددالمروج 2لسدددنة  2022والمتعلقدددة بقبدددول
العددرض المددالي الددذي تقدددم بدده السدديد صددالح الدددين بددن سددالم هدداني والمقدددر ب ثنددان وثالثددون ألددف دينددارا
(  32.000د ) .
الموضوع عدد  : 16مشروع مداولة حول إحداث معاليم إلستغالل فضاءات بيع الزهور ونباتات الزينة :
عرضت السيدة بثينة الشابي ،رئيسة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف ،النقطة السادسة
عشر من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول إحداث معاليم إلستغالل فضاءات بيع الزهور ونباتات
الزينة قصد التداول فيها واتخاذ القرار المناسب في شأنها ،هذا نصها :
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وبعد ،في نطاق حسن استغالل المساحات الخضراء والمساحات العمومية وتطوير وتثمين هذا القطاع وتنمية
موارد البلدية تم التداول في مقترح معاليم استغالل فضاءات عمومية لبيع الزهور ونباتات الزينة في إطار لجنة الشؤون
المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف خالل جلسة العمل المنعقد بتاريخ  06أكتوبر  2021حيث تمت الموافقة على
المعاليم التالية التي تأخذ بعين االعتبار التقسيم الترابي إلى ثالثة مناطق لبلدية تونس حسب القرار البلدي المؤرخ في
 2019/04/16ومدة عمل فعلي تقدر بـ  275يوما للسنة.
العدد

المناطق

1

المنطقة األولى  :ضفاف البحيرة

الثمن اليومي للمتر المربع
"بالمليم"
200

المعلوم السنوي للمتر المربع
"بالدينار"
55

2

المنطقة الثانية  :الدوائر التالية :الخضراء،
المنزه ،باب بحر

150

41,250

3

المنطقة الثالثة  :بقية الدوائر

100

27,500

فالمرجو من مجلسكم الموقر التداول في مقترح معاليم االستغالل المذكورة .

تالخدتلا  :لم تسجل الجلسة أية مداخلة بشأن مشروع المداولة حول المصادقة على إحداث معاليم
إلستغالل فضاءات عمومية لبيع الزهور ونباتات الزينة .

قرار المجلس البلدي
صادق أعضاء المجلس البلدي بأغلبية الحاضرين كالتالي  - :عدد  25صوت
علدددددى إحدددددداث معددددداليم اسدددددتغالل فضددددداءات عموميدددددة لبيدددددع الزهدددددور و نباتدددددات الزيندددددة وفقدددددا
للبيانات التالية ،مع الحرص على عدم تغيير صبغة النشاط :
العدد
1
2
3

المناطق
المنطقة األولى  :ضفاف البحيرة
المنطقة الثانية  :دوائر الخضراء ،المنزه ،باب بحر
المنطقة الثالثة  :بقية الدوائر

الثمن اليومي للمتر المربع
"بالمليم"
200
150
100

المعلوم السنوي للمتر المربع
"بالدينار"
55
41,250
27,500

الموضوع عدد  : 17مشروع مداولة مرفق بمشروع كراس شروط حول لزمة إستخالص معاليم الدفن
والحفر وبناء وإعادة بناء القبور بالمقابر اإلسالمية :
عرضت السيدة بثينة الشابي ،رئيسة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف ،النقطة السابعة عشر من

جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة مرفق بمشروع كراس شروط حول لزمة إستخالص معاليم
الدفن والحفر وبناء وإعادة بناء القبور بالمقابر اإلسالمية قصد التداول فيها واتخاذ القرار المناسب في شأنها،
هذا نصها :
26

وبعد ،فالمعروض على أنظار مجلسكم الموقر مشروع كراس شروط لزمة استخالص معاليم حفر وبناء وإعادة
بناء القبور بالمقابر اإلسالمية ،حيث أن لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف تولت بتاريخ  04نوفمبر
 2021حيث تناولت بالدرس الفريضتين التاليتين :
 الفرضية األولى  :تم اقتراح إعادة صياغة قرار بلدي يحدد ثمن حفر وبناء قبر عادي (دون أي تزويق أوإضافات غير عادية) حتى ال يغالي المستلزم في ثمن حفر و بناء القبر ،و تم على إثر ذلك تكليف إدارة المباني البلدية
بإعداد دراسة كلفة حفر وبناء قبر حيث تم اللجنة بقائمة تقديرية ( )DEVISالتي تجاوزت مائة وتسعون دينارا دون
احتساب هامش الربح .
 الفرضية الثانية  :اإلبقاء على كراس الشروط السابقة و حسب أثمان اللزمة الجارية ،األمر الذي دعت إلىاعتماده اللجنة في جلستها المنعقدة بتاريخ  04نوفمبر  2021وذلك على النحو التالي :
المقبرة

مدة اللزمة

السعر االفتتاحي

الضمان الوقتي

طريقة طلب العروض

الجالز

سنة واحدة من  01جانفي
إلى  31ديسمبر 2021

 156.000دينارا

 15.600دينارا

بالظروف المغلقة

سيدي يحي

سنة واحدة من  01جانفي
إلى  31ديسمبر 2021

 21.000دينارا

 2.100دينارا

بالظروف المغلقة

وتبعا لما تقدم ،فالمعروض على أنظار مجلسكم الموقر التفضل بالموافقة على كراس الشروط المصاحب حتى
نتمكن من مواصلة اإلجراءات واإلعالن على طلب العروض الستلزام هاته المقابر .

تالخدتلا :
* تدخل السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة :
 تساءلت السيدة سعاد بن عبد الرحيم حول السعر اإلفتتاحي للزمتي مقبرتي الجالز وسيدي يحي واألسس التي تمإعتمادها في تحديد األسعار ومن هنا تأتي ضرورة تحديد الوفيات التي دفنت بالمقبرتين خالل سنتي  2020و2021
وعلى إثر ذلك يتم إقرار السعر اإلفتتاحي .
* تدخل السيد رئيس الدائرة البلدية بباب البحر :
 بإعتباره عضو قار بلجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف ،أفاد السيد فتحي دخيل بأنه تم تكليف السيدمنصف األندلسي مدير صيانة المباني والتخطيط الحضري بإعداد كلفة حفر وبناء قبر والتي تم تقديرها بحوالي
 191دينارا دون احتساب هامش الربح ،وعلى هذا األساس إرتأت اللجنة اإلبقاء على األثمان المعمول بها والمتمثلة في
 55دينارا كتكلفة للقبر الواحد وما زاد على ذلك من تزويق أو إضافات غير عادية يرجع بالنظر إلى المقاول في تحديد
هذه المعاليم اإلضافية .
* تدخل السيدة رئيسة الدائرة البلدية بسيدي البشير :
 أشارت السيدة هندة عباس إلى ضرورة مراجعة القرار البلدي في ما يتعلق بالمعاليم القديمة وبالتالي يمكن توحيد كراسالشروط لتضم كل من المستلزم الذي يعتني بحفر القبور والمستلزم الموكول إليه نظافة المقبرة .
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* تدخل السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة :
 أشارت السيدة رئيسة البلدية إلى إقتراح سعر إفتتاحي لللزمتين يخص بناء المقابر فقط حتى ال يغالي المقاول فيأثمانها.
* تدخل السيد جمال الرزقي ،عضو المجلس البلدي :
 إعتبر السيد جمال الرزقي أن السعر اإلفتتاحي يبقى زهيدا مقارنة بمداخيل المستلزم المتأتية من حفر وبناء وإعادة بناءالقبور .
* تدخل السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة :
 دعت السيدة رئيسة البلدية لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف إلى إعادة النظر في كراس الشروطالمعروضة بناء على معلومات علمية ودقيقة وعرضها الحقا على أنظار المجلس البلدي للتداول فيها مرة أخرى وأخذ
القرار المناسب في شأنها .

قرار المجلس البلدي
وافددددق أعضدددداء المجلددددس البلدددددي بأغلبيددددة الحاضددددرين علددددى إرجدددداء النظددددر وأخددددذ القددددرار النهددددائي فددددي
لزمدددة اسدددتخالص معددداليم حفدددر وبنددداء وإعدددادة بنددداء القبدددور بالمقدددابر اإلسدددالمية لبلديدددة تدددونس ،إلدددى حدددين إعدددادة
عدددرض كدددراس الشدددروط علدددى أنظدددار لجندددة الشدددؤون الماليدددة واإلقتصدددادية ومتابعدددة التصدددرف ،ثدددم إعدددادة عرضدددها
على أنظار المجلس البلدي في جلسة قادمة .

 -/IIIمسائل إدارية :
الموضوع عدد  : 20مشروع مداولة حول المصادقة على إستالم هبة من المساعدات الطبية من المنظمة الكندية
" : "Collaboration Santé
تولت السيدة رئيسة البلدية تقديم النقطة العشرين من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول
المصادقة على إستالم هبة من المساعدات الطبية من المنظمة الكندية "  ،"Collaboration Santéهذا نصها:
وبعد ،ال يخفى على مجلسكم الموقر المجهود الكبير والمتواصل الذي تبذله البلدية لضمان سالمة وصحة
األعوان البلديين و توفير المرافق الضرورية.
ففي هذا اإلطار تمكنت البلدية من الحصول على هبة من المنظمة الكندية Collaboration Santé
 "Internationaleوالمتمثلة في مستلزمات وتجهيزات طبية وشبه طبية تم إستالمها من مصالح وزارة الصحة
خالل األسبوع الفارط .وسيقع إستغاللها بالمركز الطبي البلدي وبمستوصف طب الشغل البلدي من ناحية أولى وتسليم
البعض اآلخر منها لوزارة الصحة من ناحية ثانية .وتجدون رفقة هذا قائمة مفصلة في مكونات الهبة.
ولبلوغ فادهألا المرجوة ،فالمعروض على مجلسكم الموقر التداول والمصادقة على ذلك .

التدخالت :
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفادت السيدة رئيسة البلدية أن البلدية قد تلقت هبة من بلديتي مونريال و برشلونة ،و ذلك في إطار التعاون بين البلديات
وهي عبارة عن معدات طبية هامة جدا وسيتم تدعيم المركز الطبي البلدي بها باإلضافة إلى العيادات الطبية التي تمت
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تهيئتها وسيتم تسليم البقية لوزارة الصحة خاصة تلك التي تتعلق بالجراحة .وقد تم تأمين هذه التجهيزات بإدارة حفظ
الصحة.
* تدخل السيدة عمر النيفر ،مدير حفظ الصحة :
وضح السيد مدير حفظ الصحة أن األمر يتعلق بهبة قيمة من حيث تنوعها ومن حيث كميتها فهي تضم مستلزمات
وتجهيزات طبية متنوعة مثل  défibrillateur cardiaqueجهاز الصدمات الكهربائية.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفادت السيدة رئيسة البلدية أن الهبة تتضمن  Les défibrillateurs cardiaquesوهي من التجهيزات الواجب
توفرها في المسالك السياحية و يحتاجها السياح.
* تدخل السيدة عفاف حمدي ،رئيسة لجنة حفظ الصحة :
أكدت السيدة رئيسة لجنة حفظ الصحة على تنوع هذه الهبة و تضمنها  Les défibrillateurs cardiaquesوهي
مركزة أيضا في الفضاءات التجارية في البلدان األجنبية.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
تقدمت السيدة رئيسة البلدية يإسم مجلس بلدية تونس بالشكر لبلديتي مونريال وبرشلونة لما قدموه من دعم لبلدية تونس
أثناء جائحة الكورونا ،كما أفادت أنه ستكون هناك مشاريع تعاون أخرى مع مدينة برشلونة في المستقبل .

قرار المجلس البلدي
وافدددق أعضددداء المجلدددس البلددددي بأغلبيدددة الحاضدددرين علدددى إسدددتالم هبدددة مدددن المسددداعدات الطبيدددة
من المنظمة الكندية " . " Collaboration Santé Internationale
ونظرا لعدم توفر النصاب القانوني ( -بعد مغادرة العديد من السادة المستشارين قاعة اإلجتماع ) -
قررت السيدة سعاد بن عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة إرجاء التداول والبت في بقية مواضيع جدول
األعمال إلى جلسة قادمة ،وهي كالتالي :

 -/IIمسائل مالية :
 -3مشروع مداولة حول ميزانية الوكالة البلدية للتصرف لسنة . 2022
 -5مشروع مداولة حول تنقيح الفصل السابع من كراس شروط اإلشهار في الملك الخاص المجاور للملك العمومي للطرقات .
 -6مشروع مداولة حول طرح المعاليم الموظفة على اإلشغال الوقتي للطريق العام من طرف المقاهي والمطاعم خالل فترات
الحجر الصحي الشامل والموجه .
 -7مشروع مداولة حول إحداث معاليم اإلشغال الوقتي للطريق العام بمناسبة معارض الصناعات التقليدية والمعارض الثقافية
وعروض التسويق اإلشهارية .
 -8مشروع مداولة حول تنقيح قرار المجلس البلدي المتعلق برخص اإلشغال الوقتي للطريق العام .
 -9مشروع مداولة حول إحداث معلوم خاص باإلشغال الوقتي للطريق العام بمناسبة بيع شرائح الهاتف الجوال وضبط شروط
اإلسناد .
 -10مشروع مداولة حول تسويغ محالت تجارية بالمراضاة بالسوق البلدي سيدي البحري بباب البحر .
 -11مشروع مداولة حول طرح المعاليم المستوجبة بالسوق األسبوعية لبيع المواد المختلفة بالمالسين خالل فترات الحجر
الصحي .
 -12مشروع مداولة حول طرح المعاليم المستوجبة بالسوق األسبوعية لبيع الخضر والغالل والمواد المختلفة والمالبس
القديمة بالمروج . 2
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 -14مشروع مداولة حول طرح المعاليم المستوجبة بالسوق األسبوعية لبيع الدراجات والطيور والحيوانات األليفة
بالمنصف باي.
 -15مشروع مداولة مرفقة بكراس شروط إستلزام السوق األسبوعية لبيع الدراجات والطيور والحيوانات األليفة بالمنصف باي.
 -18مشروع مداولة حول طرح مبالغ مثقلة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية بالنسبة للمطالبين به من ذوي الدخل
المحدود .
 -19مشروع مداولة حول طرح مبالغ مثقلة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية وغير المبنية .

 -/IIIمسائل إدارية :
 -21مشروع مداولة مرفق بمشروع إتفاقية شراكة بين بلدية تونس و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
 -22مشروع مداولة مرفق بكراس شروط حول المصادقة على إستلزام حدائق ومساحات خضراء .

 -/IVمسائل عمرانية :
 -23مشروع مداولة حول إصالح الوضعية العقارية لعقار شركة "ستيف " ( السمران  -الزهور ) .
 -24مشروع مداولة حول إخراج قطعة أرض من الملك العمومي البلدي إلى الملك البلدي الخاص بدائرة العمران األعلى لبناء
جامع بنهج بنبلة .
 -25عرض مشروع تركيز محطة إنتاج الطاقة بالمروج  ،2مرفق بدراسة أولية في الغرض .

 -/Vتسميــة أنهـج  ( :لم يتم برمجة عقد اجتماع لجنة تسمية األنهج والساحات من قبل السيدة رئيسة اللجنة ).
 -/VIمسائل قانونية وعقارية  ( :لم يتم برمجة عقد اجتماع لجنة الشؤون القانونية والعقارية وأمالك البلدية
من قبل السيد رئيس اللجنة ) .
كما تم تأجيل النقطة المضافة إلى جدول أعمال الجلسة والمقترحة من قبل السيد رئيس الدائرة البلدية
بجبل الجلود والمتعلقة بالمصادقة على إستغالل مقطع الخروبة بدائرة جبل الجلود والذي يمسح حوالي  20هكتارا
ويفتح من الجهتين(على الطريق السريعة تونس الحمامات والطريق الوطنية عدد )1بعد تهيئته كمحطة كبرى
لسيارات األجرة .
وقبل رفع الجلسة ،توجهت السيدة سعاد بن عبد الرحيم رئيسة البلدية ،شيخة المدينة ،إلى كافة الحضور
بإستدعائهم لحضور حفل منح جائزة مدينة تونس للفنون التشكيلية بالمقر القديم للدائرة البلدية بالمدينة بنهج جامع
الزيتونة بداية من الساعة الرابعة مساء ،مذكرة بأنه تم مؤخرا منح جائزة علي بلهوان وقيمتها عشرة آالف دينارا،
شاكرة الجميع على المجهود المبذول لتطوير العمل البلدي وتحسين ظروف عيش متساكني المدينة .

ورفعت الجلسة على الساعة الثالثة والنّصف بعد الظهر .
ُ
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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