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أنعقد بقصر البلدية بالقصبة اجتماع المجلس البلدي في جلسة استثنائية  ،وذلك يوم الجمعة  05فيفري 2021
على 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 بالصحف اليومية وبوسائل
اإلعالم المسموعة والتي وقع تعليقها بجميع المقرات التابعة للبلدية ،وكذلك بناء على الدعوة االسمية الموجهة لكافة
أعضاء المجلس البلدي في اآلجال القانونية تحت عدد  1790بتاريخ  19جانفي  ،2021هذا نصها :
" تتشرف رئيسة بلدية تونس ،شيخة المدينة ،بدعوتكم لحضور الجلسة االستثنائية للمجلس البلدي ،التي
تقرر عقدها يوم الجمعة  05فيفري  2021علــى الساعــة التاسعة صباحا بقصر بلدية تونس بالقصبة " ،وذلك للنظر

في جدول األعمال التالي:
 -/Iالنظر في مسائل قانونية و عقارية .
 -/IIالنظر في مشاريع إتفاقيات مع بلدية تونس .
 -/IIIمسائل مختلفة .
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مواضيع للتّداول

 -/Iمسائل قانونية و عقارية :
 -1مشروع مداولة حول طلب التفويت في بعض المساكن البلدية لفائدة متسوغيها من األعوان البلديين.
 -2مشروع مداولة حول كراء محل تجاري بالمراضاة كائن بنهج جامع الزيتونة عدد  -09تونس .
 -3مشروع مداولة حول تسوية وضعية العقار البلدي الكائن بـ" نهج البرنيطة " عدد  - 11تونس .
 -4مشروع مداولة حول إبرام العقد النهائي بخصوص المسكن عدد  05الكائن بحي المشتل بالعقبة .
 -5مشروع مداولة حول إبرام العقد النهائي بخصوص المسكن عدد  23الكائن بحي المشتل بالعقبة .
 -6مشروع مداولة حول إبرام العقد النهائي بخصوص المسكن عدد  28الكائن بحي المشتل بالعقبة .
 -7مشروع مداولة حول إبرام العقد النهائي بخصوص المسكن عدد  135الكائن بحي المشتل بالعقبة .
 -8مشروع مداولة حول إبرام العقد النهائي بخصوص المسكن عدد  235الكائن بحي المشتل بالعقبة .
 -9مشروع مداولة حول إبرام العقد النهائي بخصوص المسكن عدد  239الكائن بحي المشتل بالعقبة .
 -10مشروع مداولة حول إبرام العقد النهائي بخصوص المسكن عدد  266الكائن بحي المشتل بالعقبة .
 -11مشروع مداولة حول إبرام العقد النهائي بخصوص المسكن عدد  297الكائن بحي المشتل بالعقبة .
 -12مشروع مداولة حول إبرام العقد النهائي بخصوص المسكن عدد 55الكائن بحي سيدي حسين .
 -13مشروع مداولة حول إبرام العقد النهائي بخصوص المسكن عدد 59الكائن بحي سيدي حسين .
 -14مشروع مداولة حول إبرام العقد النهائي بخصوص المسكن عدد 88الكائن بحي سيدي حسين .
 -15مشروع مداولة حول إتمام إجراءات معاوضة عقارية لفائدة ورثة العايش الزيدي .
 -16مشروع مداولة حول الرجوع في إنتزاع العقار الكائن بنهج الديوانة القديمة عدد  15مكرر  -تونس .
 -17مشروع مداولة حول إجراء عملية معاوضة عقارية بين بلدية تونس و السيد محسن السالمي .
 -/IIمشاريع مداوالت مرفقة بمشاريع إتفاقيات شراكة مع بلدية تونس تخص كل من:
-18
-19
-20
-21
-22

وزارة العدل .
هيئة النفاذ إلى المعلومة .
جمعية الهالل األحمر التونسي .
المنظمة التونسية إلرشاد المستهلك .
الجمعية الثقافية لمدينة تونس .
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اإلسم واللقب
منري الصراريف
عبد الرزاق البوزيري
األسعد خضر
سيف الدين ابلعابد ( حاضر عن بعد )
سامية اللباسي
هندة عباس
هادية انجي مرواين
عماد العيادي
آمال املؤدب
فتحي دخيل
عواطف الزاير
صاحل املباركي
عماد الدابيب
كمال البلدي
األسعد بوعزة

خالد األزعر ( حاضر عن بعد )
سناء التليلي
نزيهة العكاري
حكيمة الكعيب
حمرزية الربايكي
منجية اجلندويب
صربين الزواغي

عماد الرايحي
أمحد الصغري بوعزي ( حاضر عن بعد )
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بثينة الشايب
هناء بن سعيد
هندة ابحلاج علي
عفاف محدي
حممد علي الورهاين
عبري الطاليب
مروى خلفت
أمسى العكايشي
منجية اخلميلي
حممد نعمان بن معاوية
حممد ساسي البوثوري
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وداد األزرق
أنيس الوساليت
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لطفي بن عيسى
عبد الرؤوف األغوايت
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صاحل الدغري ( حاضر عن بعد )

رجاء قمري ( حاضرة عن بعد )

الصفة بالمجلس
املساعد األول لرئيسة البلدية
املساعد الثالث لرئيسة البلدية
املساعد الرابع لرئيسة البلدية
رئيس دائرة ابب سويقة
رئيسة دائرة اخلضراء
رئيسة دائرة سيدي البشري
رئيسة دائرة الكبارية
رئيس دائرة العمران
رئيسة دائرة املدينة
رئيس دائرة ابب البحر
رئيسة دائرة العمران األعلى
رئيس دائرة جبل اجللود
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 اإلجتماعية و فاقدي السند و حاملي اإلعاقة
رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية و احلوكمة املفتوحة
رئيسة جلنة اإلعالم و التواصل و التقييم
رئيس جلنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية
رئيس جلنة التفكري
رئيسة جلنة الشؤون املالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف
رئيسة جلنة مراجعة املعاليم البلدية
رئيسة جلنة املساواة و تكافؤ الفرص بني اجلنسني و رئيسة جلنة تسمية األهنج
رئيسة جلنة حفظ الصحة ابلنيابة
مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي
مستشار بلدي
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رانية الكرميي

املساعد الثاين لرئيسة البلدية
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فوزي العزايب

رئيس دائرة الزهور
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احلبيب دهلوم

رئيسة دائرة بلدية
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اندية العوييت

رئيسة جلنة
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جمدي املازين

رئيس جلنة
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غفران القناوي

رئيسة جلنة
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وداد الداخيي

رئيسة جلنة
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آمال بوزاين

رئيسة جلنة التكوين و الشغل و التنمية احمللية

50

كمال الدين إيدير

مستشار بلدي
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حممد منري بن ميالد ( حاضر عن بعد )

مستشار بلدي

52

مليكة الباطيين

مستشار بلدي
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نزيهة الغيزاوي

مستشار بلدي
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راضية العياشي

مستشار بلدي
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خليل بن حسني

مستشار بلدي
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حممد رؤوف اهلاين

مستشار بلدي
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طارق السالمي

مستشار بلدي
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مهدي الرابعي

مستشار بلدي
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رانية اليحمدي

مستشار بلدي

وحضرررر الجلسرررة عرررن اإلدارة البلديرررة المررردير اللرررام للمصرررال الم رررتركة وعررردد رررا ّم مرررن المرررديرين اللرررامين
ومتصرفي الدّوائر البلدية .
والمديرين وكوا ي المديرين ورؤساء المصال
ّ
مكونات ياكل المجتمع المدني .
كما حضر عدد ا ّم من المواطنين والبلض 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 يعيّن أحد أعضائه ليقوم بالكتابة ،ويقوم بمساعدته أحد موظفي البلدية" .
وتبعا لذلك ،تتولى السيدة حفيظة بلخير مديمغ ،الكاتبة العامة للبلدية ،كتابة المحضر بصفتها مقررة الجلسة .
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وباعتباااار تاااوفّر النّصااااب القاااانوني  ،افتتحتتتت الستتتيدة ستتتعاد بتتتن عبتتتد التتترحيم ،رئيستتتة بلديتتتة تتتتونس شتتتيخة المدينتتتة،
الجلسة مرحبة بالحضور و متمنية الشفاء لعضو المجلس البلدي السيد أحمد بوعزي.
و أشتتتارت الستتتيدة رئيستتتة البلديتتتة إلتتتى أنتتت ستتتيتم تتتالل الجلستتتة االستتتتثنائية المنعقتتتدة االقتصتتتار علتتتى التتتتداول فتتتي
المستتتائل القانونيتتتة و العقاريتتتة التتتتي بقيتتتت عالقتتتة منتتتذ عتتتدة جلستتتات قصتتتد إيجتتتاد الحلتتتول لملفتتتات العديتتتد متتتن
المتتتواطنين  .كمتتتا أشتتتارت الستتتيدة رئيستتتة البلديتتتة إلتتتى أنتتت ستتتتعر

علتتتى المجلتتتس البلتتتدي فتتتي أقتتتر اآلجتتتال

ملفات التسويات العقارية في عديد األحياء.
إثر ذلك ،عرضت السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة نقاط جدول أعمال الجلسة قصد الموافقة عليها قبل الشروع في
عرضها للمصادقة .

 -Iمسائل قانونية و عقارية:
الموضوع عدد  : 1مشروع مداولة حول طلب التفويت في بعض المساكن البلدية لفائدة متسوغيها من
األعوان البلديين
ثم أحالت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيد عماد الرياحي ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك
البلدية ،لتقديم النقطة األولى من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول طلب التفويت في بعض
المساكن البلدية لفائدة متسوغيها من األعوان البلديين ،هذا نصها :
وبعد ،فالمعرو

على أنظار مجلسكم الموقر أن األعوان البلديين أمال المولهي والياس بحرون ولطيفة

الجويني يشغلون مساكن بلدية منذ سنوات بمقتضى عقود كراء ،وبالنظر لتعليمات السيد رئيس النيابة الخصوصية
القاضية بعدم تجديد عقود التسويغ للبلديين ألكثر من مدة واحدة قوامها سنتان فقد تم إنهاء أمد عقود الكراء المبرمة
معهم وتم دعوتهم السترجاع المساكن.
وحيث أن المعنيين باألمر قد بذلوا مصاريف هامة في سبيل إصالح وإعادة تهيئة المساكن التي يشغلونها منذ سنوات.
وبالنظر للوضعية االجتماعية لهؤالء األعوان.
وبناء على طلب التفويت في هذه المساكن البلدية لفائدة متسوغيها من األعوان البلديين؛ وحيث أن لجنة الشؤون
القانونية والعقارية وأمالك البلدية أحالت الموضوع على أنظار المجلس البلدي.
وحيث أن بمقتضى مداولة المجلس البلدي المنعقد في دورت العادية األولى لسنة  2020تقرر إرجاء البت في موضوع
تسوية الوضعية إلى حين استخالص كامل المدة المستغلة للمساكن البلدية والمتخلدة بذمة شاغليها من األعوان البلديين.
وبناء على رغبة المعنيين باألمر في التفويت لهم في المساكن البلدية مع إدراج معينات الكراء المتخلدة صلب بنود عقد
البيع.
فالمعرو

على أنظار مجلسكم الموقر الموافقة على تسوية الوضعية وإقرار مبدأ التفويت حتى يتسنى مكاتبة

مصالح أمالك الدولة والشؤون العقارية لتحديد ثمن البيع وإدراج المعينات المستوجبة بعنوان استغالل المساكن صلب
عقود البيع.
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التدخالت :
* تدخل السيد عماد الرياحي  ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية :
أفاد السيد عماد الرياحي أن سيتم ضبط التوجهات من الل إعداد المجلس البلدي لخارطة طريق تتم على ضوئها
معا لجة المسائل العقارية و التصرف فيها و ذلك من الل مداولة يصادق عليها المجلس البلدي حيث يتم تحديد
مجاالت التد ل و كيفية تصنيف العقارات البلدية حسب الوضعية العقارية.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
وضحت السيدة رئيسة البلدية أن تم التداول في هذا الموضوع عديد المرات .و تتمثل اإلشكالية المطروحة في
وجود أعوان شغلوا مساكن بلدية و أد لوا عليها عديد اإلصالحات  .و هناك جانب يدعو إلى احترام
مبدأ الشفافية في التفويت  .و لذلك من الضروري اعتماد مبدأ التنافس مع إعطاء األولوية لشاغلي هذه العقارات.
و لكن من جهة أ رى يمكن اإلعتماد على المراكنة كما هو معمول ب في بعض األحيان في اإلدارات التونسية .
و لذلك فإن المجلس البلدي مدعو إلى إتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
* تدخل السيدة سامية اللباسي  ،رئيسة دائرة الخضراء :
أفادت السيدة سامية اللباسي أن تم اإلتفاق صلب لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية على إعداد
كراس شروط يتم في ضبط تمش واضح يضمن مبدأ المساواة بين كل األعوان البلديين في التمتع بالمساكن البلدية
مع إجراء بحث إجتماعي للتثبت من عدم إمتالك العون البلدي لمسكن بواليات تونس الكبرى.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أكدت السيدة رئيسة البلدية أن ال يتم التفويت إال للمعنيين الذين ال يمتلكون مسكنا في تونس الكبرى.
* تدخل السيدة أسماء العكايشي  ،عضو بالمجلس البلدي :
تساءلت السيدة أسماء العكايشي إن كان هذا الموضوع ينطبق على كل األعوان البلديين في إطار تطبيق مبدأ
المساواة أم أن وقع تخصيص األعوان المعنيين فقط دون غيرهم.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
إجابة على مدا لة السيدة أسمى العكايشي وضحت السيدة رئيسة البلدية أن هذا التخصيص جاء بناء على طلبهم و
إيداعهم لمطالب في اقتناء المساكن البلدية التي يشغلونها على وج الكراء  .كما وضحت السيدة رئيسة البلدية أن
ترميم بعض العقارات سيكون مكلفا بالنسبة للبلدية كتلك الكائنة بمنطقة الحفصية و با

سويقة ..و يمكن للمجلس

البلدي حسب الوضعيات المعروضة علي أن يقرر إما التفويت أو عدم التفويت .
* تدخل السيدة عواطف الزاير  ،رئيسة دائرة العمران األعلى :
أبدت السيدة عواطف الزاير موافقتها على التفويت في عدد  03مساكن بلدية لفائدة األعوان المذكورين نظرا
للظروف المعيشية الصعبة لألعوان البلديين  .و دعت إلى تحديد قيمة هذه المساكن و إعطاء األولوية لألعوان
البلدين في إقتنائهم.
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* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
دعت السيدة رئيسة البلدية أعضاء المجلس البلدي إلى البت في إعتماد إما مبدا المنافسة أو مبدأ المراكنة عند
التفويت في المساكن البلدية.
* تدخل السيد منير الصرارفي  ،المساعد األول لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
إقترح السيد منير الصرارفي إعتماد مبدأ المراكنة في التفويت في هذه المساكن البلدية بعد تحديد قيمة المسكن
و الص شاغلي العقارات لمعاليم الكراء المتخلدة بذمتهم.
* تدخل السيد خالد األزعر  ،رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية ( تدخل عن بعد ) :
أفاد السيد الد االزعر أن قد قام بمعاينة ميدانية لهذه المساكن وهو يؤيد مبدأ التفويت فيها  .و إقترح تبني المجلس
لمنهجية واضحة يقع إتباعها للتعاطي مع كل المساكن االجتماعية التي هي على ملك بلدية تونس و اصة المساكن التي
تمثل عبءا على البلدية ألن المصاريف المدفوعة لتهيئتها و ترميمها تفوق المدا يل المتأتية عنها.
* تدخل السيدة صابرين الزواغي  ،رئيسة لجنة اإلعالم و التواصل و التقييم :
إعتبرت السيدة صابرين الزواغي أن من األولى إعتماد مبدأ المراكنة نظرا لعدد السنوات التي قضاها المعنيون بهذه
المساكن وهي تحمل ذكرياتهم.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
إعتبرت السيدة رئيسة البلدية أن يجب تطبيق مبدأ المساواة بين كل األعوان البلديين موضحة أن القانون ينص على
التمتع بالمسكن البلدي لمدة سنتين مع التجديد مرة واحدة و لكن يوجد عديد األعوان البلديين الذين إمتنعوا عن الخروج
وهو ما يؤدي إلى حرمان زمالئهم من التمتع بهذه المساكن.
* تدخل السيد فتحي دخيل  ،رئيس دائرة باب بحر :
أشار السيد رئيس دائرة با

بحر إلى أن تم التداول في نفس الموضوع في المجلس البلدي الفارط .و لذلك ال بد من

إعتماد التوصيات التي تم إقرارها سابقا من طرف المجلس البلدي و المتعلقة بضبط توجهات التفويت في العقارات
البلدية .
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أشارت السيدة رئيسة البلدية إلى أن تم عر

المداولة من جديد على أنظار المجلس البلدي ليتخذ القرار المناسب بعد

ورود حيثيات جديدة تتعلق بإمكانية إعتماد المراكنة .
تدخل السيد األسعد خضر  ،المساعد الرابع لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفاد السيد األسعد ضر أن قد تطرقت لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية إلى عدة ملفات و لم يتم البت
فيها  .و إقترح ضبط المجلس لتوج عام يقع إعتماده لتسوية مختلف الملفات العالقة و أ ذ القرار بشأنها.كما إقترح
إعتماد المراكنة اصة و أن القانون يسمح بذلك.
تدخل السيدة منجية الجندوبي  ،رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المفتوحة :
بإعتبارها موظفة بوزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية أفادت السيدة منجية الجندوبي أن وزارة أمالك الدولة
و الشؤون العقارية فوتت في عديد العقارات بالمراكنة .كما أشارت إلى أن البلدية حرة في التصرف في أمالكها .ويأ ذ
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بير وزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية عند تحديد الثمن بعين اإلعتبار المصاريف و ذلك بعد إستظهار المعنيين
بوصل في ذلك.
* تدخل السيد محمد نعمان بن معاوية  ،عضو بالمجلس البلدي :
أشار السيد محمد نعمان بن معاوية أن مقارنة بما هو معمول ب سواء في وزارة الدا لية أو وزارة الدفاع الوطني حيث
ال يتم التفويت في مساكن موظفي وزارة الدا لية أو وزارة الدفاع إلى مستغلبها لضمان التداول عليها و يبقى متمتعا
بحق الكراء فقط لمدة معينة حتى ينتفع غيره بهذه المساكن  ،فإن بلدية تونس ملزمة هي كذلك بعدم التفويت في أمالكها.
* تدخل السيد منير الصرارفي  ،المساعد األول لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
تعقيبا على تد ل السيد محمد نعمان بن معاوية وضح السيد منير الصرارفي بإعتباره موظفا سابق بالصندوق الوطني
للضمان اإلجتماعي أن الصندوق قام بالتفويت في عدة عقارات لموظفي عن طريق المراكنة بكامل ترا الجمهورية  .و
يمكن للبلدية تو ي هذا التمشي.
* تدخل السيد منير بن ميالد  ،عضو بالمجلس البلدي ( تدخل عن بعد ) :
أكد السيد منير بن ميالد على ضرورة تحديد ثمن العقار من طرف وزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية.
* تدخل السيد لطفي بن عيسى  ،عضو بالمجلس البلدي :
أفاد السيد لطفي بن عيسى أن تم اإلتفاق الل الجلسات السابقة على مبدأ التفويت و لم يتم الحسم في آلية هذا التفويت
:المراكنة أو المنافسة أو المراوحة بين اآلليتين  .و لذلك ال بد من تأسيس منهجية تنطبق على كل الحاالت المماثلة.مع
تحديد السند القانوني الذي يخول ذلك بكل دقة.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفادت السيدة رئيسة البلدية أن األمر يتعلق بمساكن إجتماعية تمثل عبئا على البلدية سواء من حيث تكاليف ترميمها و
صيانتها أو من حيث عدم الص شاغليها لمعاليم الكراء أو معاليم إستهالك الكهرباء و الغاز .و لكن ال بد في كل
الحاالت من تحديد السند القانوني.
* تدخل السيد أحمد بوعزي  ،رئيس لجنة التفكير :
أفاد السيد أحمد بوعزي أن ال يمكن التصويت لهذه الحاالت الثالث فقط بل يكون التصويت لعدة حاالت مع تحديد ثمن
العقار من طرف وزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية و دفع شاغلي العقار لكل معاليم الكراء المتخلدة بذمتهم.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أشارت السيدة رئيسة البلدية إلى أن لم ترد على البلدية إال هذه المطالب الثالثة  .و لكن المطروح على المجلس هو إقرار
مبدأ يقع تطبيق على كل المساكن االجتماعية التي أصبحت تمثل عبء على البلدية و ذلك تطبيقا لمبدأ العدالة بين
موظفي و أعوان بلدية تونس.
* تدخل السيدة حكيمة الكعبي  ،رئيسة لجنة الفنون و الثقافة و التربية و التعليم :
تساءلت السيدة حكيمة الكعبي إن كانت البلدية قادرة على توفير مساكن اجتماعية لكل األعوان البلديين.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
وضحت السيدة رئيسة البلدية أن المدا يل المتأتية من التفويت في المساكن االجتماعية التي لم تعد البلدية قادرة على
تهيئتها و صيانتها سيقع إيداعها في حسا وحدة إلعادة بناء مساكن اجتماعية جديدة .
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* تدخل السيدة أسمى العكايشي  ،عضو بالمجلس البلدي :
اقترحت السيدة أسمى العكايشي جرد مجموعة المساكن االجتماعية التي سيقع التفويت فيها و اتخاذ قرار بشأن آلية
التفويت فيها إما المنافسة أو المراكنة و ذلك على أساس عدد سنوات االستغالل  ،و ذلك تطبيقا لمبدأ العدالة االجتماعية.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أكدت السيدة رئيسة البلدية أن سيقع تطبيق نفس المبدأ على كل الحاالت .و يبقى قرار التفويت من عدم راجع للمجلس
البلدي.
* تدخل السيد محمد ساسي بوثوري  ،عضو بالمجلس البلدي :
أعتبر السيد محمد ساسي بوثوري أن يجب قبل اتخاذ أي إجراء أن يقوم شاغلي العقارات بتسوية وضعيتهم مع البلدية
من الل الص معاليم الكراء المتخلدة بذمتهم.
* تدخل السيد صالح الدغري  ،عضو بالمجلس البلدي ( تدخل عن بعد ) :
اقترح السيد صالح الدغري تعميم إمكانية التفويت على كل األعوان البلديين.
* تدخل السيدة هندة بلحاج علي  ،رئيسة لجنة تسمية األنهج و لجنة المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين :
أيدت السيدة هندة بلحاج علي إعتماد مبدأ المراكنة باعتبار الدور االجتماعي للبلدية ،و ذلك بعد إعداد كراس شروط
يضبط الشروط الدنيا الواجب توفرها و إجراء بحث اجتماعي و التثبت من عدم ملكية الزوج أو الزوجة لمسكن.
* تدخل السيد عماد الرياحي  ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية :
أفاد السيد عماد الرياحي أن تسوية مختلف الوضعيات المطروحة تتعلق بمبدأ التدبير الحر في إطار مجموعة من القيم و
المبادئ وهي النجاعة و الشفافية في تسيير المرفق العام.
* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس :
وضحت السيدة الكاتبة العامة أن المطروح على المجلس البلدي هو اآللية التي سيقع اعتمادها في التفويت المنافسة العلنية
أم المراكنة  .و من الضروري احترام مبادئ الشفافية و المساواة و النزاهة إذ أن المبدأ العام الذي ال يجب التخلي عن و
تؤكده تقارير دائرة المحاسبات هو المنافسة أي البيع بالمزاد العلني و االستثناء هو المراكنة لكن و تؤكد دائرة
المحاسبات على ضرورة تبرير سبب التوج نحو المراكنة.
كما أفادت السيدة الكاتبة العامة أن تم اقتراح اعتماد منهجية واضحة في المساكن االجتماعية التي لم تعد البلدية قادرة
على التصرف فيها  .فبإمكان المجلس إتخاذ قرار بعد ضبط عدد المساكن االجتماعية التي لم يعد بإمكان البلدية التصرف
فيها بالكراء أو التي تكبد البلدية مصاريف كبيرة في التهيئة و الترميم و تقرر التفويت فيها مع إعطاء األولوية لشاغليها
بعد االستجابة لمجموعة من الشروط التي يحددها المجلس نفس .
* تدخل السيد منير الصرارفي  ،المساعد األول لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أيد السيد منير الصرارفي إعتماد آلية المراكنة مع الحفاظ على حقوق البلدية من الل تسديد المعنيين لمعاليم الكراء
المتخلدة بذمتهم .وفي ذلك مراعاة للمجلس البلدي للظروف اإلجتماعية لألعوان البلديين.
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* تدخل السيدة أسمى العكايشي  ،عضو بالمجلس البلدي :
أشارت السيدة أسمى العكايشي أن الهدف من مختلف النقاشات التي دارت في المجلس البلدي حول هذه المداولة هو
المحافظة على حقوق كل األعوان البلديين بدون إستثناء  .و دعت إلى تحديد قائمة في المساكن اإلجتماعية المزمع
التفويت فيها و دراسة كل الحاالت حالة بحالة لتحديد آلية التفويت.
* تدخل السيد سيف الدين بلعابد  ،رئيس دائرة باب سويقة ( تدخل عن بعد ) :
أشار السيد سيف الدين بلعابد إلى أن ال تصرف و ال تفويت في الملك البلدي بدون نص قاقنوني واضح و ذلك تطبيقا
لمبدأي النزاهة و الشفافية و إقترح مصادقة المجلس البلدي على فلسفة واضحة تنطبق على كل األعوان  ،و ذلك ضمانا
للشفافية .
* تدخل السيد سامي بنهويشات  ،مدير الشؤون القانونية و النزاعات و األرشيف :
وضح السيد مدير الشؤون القانونية أن المبدأ في التفويت هو أن يتم عن طريق المنافسة أي عن طريق المزاد العلني و
ذلك تكريسا لمبدأي الشفافية و المساواة  .وهي مبادئ عامة أقرها فق قضاء المحكمة اإلدارية و دائرة المحاسبات  .و
أضاف السيد مدير الشؤون القانونية أن األمر يتعلق بالنسبة لهذه المداولة بوضعية واقعية باعتبار أن المعنيين شاغلي
للمحالت السكنية بينما تنطبق المنافسة على محالت شاغرة .كما أن جدوى من التفويت هي األعباء التي تتحملها البلدية
في صيانة هذه العقارات .و لذلك يمكن اعتماد المراكنة مع ضمان الشفافية لتطبيقها على كل األعوان البلديين  .و إقترح
كما هو الشأن بالنسبة ألغلب أعضاء المجلس البلدي إعداد دليل إجراءات مصغر لتحديد الجدوى من بيع هذه العقارات
لتفادي التشخيص أي التنصيص صلب دليل اإلجراءات على معايير موضوعية تنطبق على كل األعوان البلديين بما
فيهم األعوان المذكورين بالمداولة .و يقع تقدير الثمن من قبل وزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أشارت السيدة رئيسة البلدية إلى أن ما يستخلص من الل مختلف التد الت هو أن يمكن التفويت عن طريق المراكنة
م ع ضرورة صياغة دليل إجراءات لضمان الشفافية و المساواة بين كل األعوان البلديين و ذلك بالنسبة المساكن
االجتماعية التي زال االنتفاع بها و أصبحت تكاليف تهيئتها تمثل عبئا على البلدية.
* تدخل السيدة آمال المؤدب  ،رئيسة دائرة المدينة :
أفادت السيدة آمال المؤد أن من الضروري تخصيص المبالغ المتأتية من هذه التفويت لبناء مساكن جديدة.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
تعقيبا على تد ل السيدة آمال المؤد
المشتركة إلى فتح حسا

دعت السيدة رئيسة البلدية السيدة الكاتبة العامة و السيد المدير العام للمصالح

اص إليداع المبالغ المالية المتأتية من عمليات التفويت في المساكن االجتماعية التي زال

االنتفاع بها  .و يخصص هذا الحسا

إلعادة بناء مساكن جديدة من الل وحدة التصرف  .و أضافت السيدة رئيسة

البلدية أن سيتم الحقا ضبط آلية التصرف إما عن طريق الشركة الوطنية العقارية أو عن طريق الخواص .و أشارت
السيدة رئيسة البلدية إلى أن تم تخصيص قطعة أر

لبناء هذه المساكن االجتماعية.

* تدخل السيد فتحي دخيل  ،رئيس دائرة باب بحر :
أشار السيد فتحي د يل إلى ضرورة إعادة صياغة المداولة و ضبط المعايير الموضوعية فيها.
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* تدخل السيد خالد االزعر ،رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية :
اقترح السيد الد األزعر اعتماد و تحديد تعريف موحد للمساكن االجتماعية .
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
تعقيبا على تد ل السيد الد األزعر أفادت السيدة رئيسة البلدية ان سيتم تحديد مفهوم المساكن االجتماعية في دليل
اإلجراءات الذي سيعر

على أنظار المجلس البلدي الل الدورة العادية األولى للمجلس البلدي لسنة  2021التي

ستعقد الل شهر فيفري الجاري.

ااارأي فيااااه ،صااااادل أعضاااااء المجلااااس البلاااادي باألغلبيّااااة
وبعااااد التّااااداول فااااي الموضااااوع وإبااااداء الا ّ
المطلقة للحاضرين على مبدأ التفويت عن طريق المراكنة مع :
 ضرورة صياغة دليل إجراءات يضمن احترام مبدأي الشفافية و المساواة خالص األعوان البلديين لمعاليم الكراء المتخلدة بذمتهم لفائدة البلدية. التثبت من عدم ملكية المعني باألمر أو القرين أو األبناء القصر لمحل سكني بتونس الكبرى. االقتصاااار علاااى التفويااات فاااي المسااااكن االجتماعياااة التاااي زال االنتفااااع بهااااو أصااابحت تهيئتهاااا تمثااالعبئا على البلدية .و يبقى تقدير ذلك من الصالحيات المطلقة للمجلس البلدي .

الموضوع عدد  : 02مشروع مداولة حول كراء محل تجاري بالمراضاة كائن بنهج جامع الزيتونة
عدد  -09تونس
ثم أحالت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيد عماد الرياحي ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية،
لتقديم النقطة الثانية من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول كراء محل تجاري بالمراضاة كائن بنهج
جامع الزيتونة عدد -09تونس هذا نصها :
وبعد ،فالمعرو

على أنظار مجلسكم الموقر أن السيد عارف الرياحي يطلب تمكين من كراء المحل التابع للعقار

البلدي الكائن بنهج جامع الزيتونة عدد  9والمستخرج من مقر الدائرة البلدية بالمدينة والماسح حوالي  5,03م م تقريبا
الستغالل في تجارة منتوجات الصناعات التقليدية علما وأن منتصب أمام المحل المذكور.
وحيث تم تدارس ملف العار

صلب اجتماع لجنة الشؤون القانونية والعقارية واألمالك البلدية بجلستها

المنعقدة بقصر البلدية بالقصبة بتاريخ  25أكتوبر  2019إثر الحصول على شهادة في رفع اليد على الشرط الفسخي
الموظف على العقار البلدي المذكور وقد اقترحت اللجنة الموافقة على تسوية وضعية العار

وإبرام عقد كراء مع

بعد تعيين بير لتحديد ثمن الكراء.
وحيث تم التوصل بتقرير ا تبار مصالح وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية تحت عدد 121/1211/12/2020
بتاريخ  21فيفري  2020والتي حددت القيمة الكرائية السنوية للمحل بمبلغ جملي قدره ألف وستمائة وستة وتسعون
دينارا و مسون مليما (1696,050د) أي بحسا (141,340د) في الشهر الواحد.
وحيث تم عر

الموضوع على أنظار المجلس البلدي بجلست المنعقدة بتاريخ  29ماي  2020حيث تقرر تكليف

اللجان البلدية المختصة (لجنة الشؤون القانونية والعقارية واألمالك البلدية ولجنة الشؤون االجتماعية وفاقدي السند
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وحاملي اإلعاقة ولجنة األشغال والتهيئة العمرانية) للقيام بزيارة ميدانية لمعاينة المحل المذكور وإبداء رأيها اثر إجراء
بحث اجتماعي في الغر

.

وحيث تم إجراء بحث اجتماعي بتاريخ  15جوان  2020من طرف مصلحة العمل االجتماعي بالبلدية وإجراء
معاينة ميدانية في الغر

من طرف ممثلي اللجان المذكورة  ،فالمعرو

على أنظار مجلسكم الموقر التداول في طلب

تسوية الوضعية .

التدخالت :
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفادت السيدة رئيسة البلدية أن تمت مناقشة هذا الموضوع عديد المرارات سابقا و كل أعضاء المجلس البلدي على
علم بمختلف حيثيات الملف.
* تدخل السيد محمد نعمان بن معاوية  ،عضو بالمجلس البلدي :
أشار السيد محمد نعمان بن معاوية إلى أنع تم البت في الموضوع الل جلسة  20نوفمبر  2020و تم االتفاق على أن
األمر يتعلق بمقر إداري بحت أحالت وزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية لبلدية تونس الستعمال لقضاء شؤون
المواطنين و أستشهد بمكتو النيابة الخصوصية سنة  2018أي قبل انتخا المجلس الحالي بفترة قصيرة الذي جاء ب
" ....و استنادا إلى ما سبق فإن هذه الصبغة الوظيفية اإلدارية لهذا المبنى تتعار
لممارسة التجارة ب  .األمر الذي يجول دون االستجابة لطلب العار

و إمكانية تخصيص جزء من

 ".و أضاف السيد محمد نعمان بن معاوية أن

تسويغ المحالت التجارية يكون عن طريق المزاد العلني.
* تدخل السيدة آمال المؤدب  ،رئيسة دائرة المدينة :
أشارت السيدة آمال المؤد إلى أن أ ر قرار للنيابة الخصوصية كان استحالة االستجابة لطلب العار

و أفادت أن

المحل التجاري هو غير موجود أساسا .فهو تابع للدائرة البلدية و من المزمع تخصيص كمأوى لحارس الدائرة.
* تدخل السيد لطفي بن عيسى  ،عضو بالمجلس البلدي :
أشار السيد لطفي بن عيسى إلى أن تم التداول في هذا الملف سابقا و تم تكليف لجنة للقيام بالمعاينة االجتماعية و لم يشر
نص المداولة المعروضة على أنظار المجلس البلدي إلى ما تم التوصل إلي بعد المعاينة االجتماعية.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفادت السيدة الكاتبة العامة أن كان من األجدر إرفاق المداولة بتقرير المعاينة االجتماعية التي طلبها المجلس البلدي.
* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس :
وضحت السيدة الكاتبة العامة أن تمت تالوة التقرير االجتماعي أمام أعضاء المجلس البلدي الل جلسة سابقة
للمجلس البلدي.
* تدخل السيدة محرزية البرايكي  ،رئيسة لجنة الشؤون اإلجتماعية و فاقدي السند و حاملي اإلعاقة :
أفادت السيدة محرزية البرايكي أن مصلحة العمل االجتماعي كلفت شخصا بمعاينة المحل و الحالة االجتماعية للمعني
باألمر و أ ي  .و تبين من الل البحث االجتماعي بناءا على المعطيات المادية و الواقعية الظاهرة أن األمر يتعلق
بوضعية اجتماعية تحتاج إلى مساعدة من حيث حالة المسكن و األسرة و بقية المقاييس المعتمدة.
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* تدخل السيدة نزيهة العكاري  ،رئيسة لجنة التبتيت :
أفادت السيدة نزيهة العكاري أن تم التداول في الوضعية استنادا إلى البحث االجتماعي الذي تم إعداده و الذي تبين من
الل أن الوضعية االجتماعية للمعني باألمر رثة.
* تدخل السيد منير الصرارفي  ،المساعد األول لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أشار السيد منير الصرارفي إلى أن البحث االجتماعي أثبت أن المعني باألمر يدفع نفقة قيمتها  590دينار وهو ما يعني
أن لدي د ل مرتفع و بالتالي ال يمكن أن يكون ضعيف الحال.
* تدخل السيدة محرزية البرايكي  ،رئيسة لجنة الشؤون االجتماعية و فاقدي السند و حاملي اإلعاقة :
تعقيبا على تد ل السيد منير الصرارفي  ،وضحت السيد محرزية البرايكي أن أحد األ وين كان يعمل في مجال
السياحة و لكن انقطع عن العمل وهو المعني بدفع النفقة  .و لكن في الفترة الحالية يقع إستغالل المحل من طرف األ وين.
* تدخل السيدة منجية الجندوبي  ،رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المفتوحة :
تساءلت السيدة منجية الجندوبي عن كيفية ممارسة نشاط تجاري في محل إداري.
* تدخل السيد لسعد خضر  ،المساعد الرابع لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أشار السيد لسعد ضر إلى أن المحل المعني متواجد تحت السلم وهو يفتح ارج المقر اإلداري لدائرة المدينة .
وال يمكن استغالل العقار إال من طرف المعني و ال يمكن فتح با المنافسة ألن المنافسة غير مطروحة .و أضاف السيد
لسعد ضر أن تمت دراسة هذه الملف صلب لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية .و تال السيد لسعد ضر
مراسلة واردة من والي تونس حول مطلب المواطن عارف الرياحي و التي أشار فيها إلى أن المعني "  ...يشكو من
ظروف اجتماعية صعبة و استغالل المحل التجاري المذكور سيساعده على تحسين ظروف عيش " و أفاد أن ال يمكن
التشكيك في الوضع اإلجتماعي الصعب للمعني اصة بعد التحري.
* تدخل السيد فتحي دخيل  ،رئيس دائرة باب بحر :
أشار السيد فتحي د يل إلى أن بقطع النظر عن وجود مراسلة موجهة من البلدية لتغيير المثال الهندسي حتى يتم
تخصيص محل للمعني  ،فإن هذا األ ير قام بأعمال شغب إليقاف أشغال بناء مقر الدائرة عدة مرات و وقع اللجوء إلى
السلطات األمنية إليقاف هذا الشغب  .و توجد مراسلة من السيد رئيس النيابة الخصوصية للتنبي علي بكف الشغب
و الخروج من المحل .و أضاف السيد رئيس دائرة با

بحر أن هذا الملف تم التداول في سابقا و لم يحض بالموافقة

الل عملية التصويت.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
وضحت السيدة رئيسة البلدية أن عدد الحاضرين وقت التصويت كان أقل من  20و لذلك تم رفع الجلسة و تأجيل
التصويت لعدم توفر النصا القانوني .
* تدخل السيدة صبرين الزواغي  ،رئيسة لجنة اإلعالم و التواصل و التقييم :
دعت السيدة صبرين الزواغي إلى اعتماد مبدأ التنافس لكراء المحل موضوع التداول اصة في ظل وجود عديد
الحاالت االجتماعية الرثة.
* تدخل السيدة وداد األزرل  ،مقررة لجنة التبتيت :
أشارت السيدة وداد األزرق إلى أن تم بناء المحل من أجل المعني باإلضافة إلى وجود وعد باستغالل المحل.
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* تدخل السيد عبد الرزال البوزيري  ،المساعد الثالث لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
وضح السيد عبد الرزاق البوزيري أن في صورة الموافقة على تسويغ المحل للمعني  ،فإن البلدية تسوغ األصول
التجارية و ليس المحل كجدران .و تساءل إن كان هذا سينطبق على المعني و في صورة ما إذا تمت الموافقة على تسويغ
األصل التجاري فإن من الضروري مراسلة وزارة أمالك وزارة الدولة و الشؤون العقارية لتحديد معلوم الكراء.
* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس :
وضحت السيدة الكاتبة العامة أن التمشي الذي إنتهجت البلدية في كراء المحالت التجارية هو أن بالنسبة لألسواق
البلدية تكتسب البلدية األصل التجاري بإعتبار أن العنصر األساسي في األصل التجاري هو الحرفاء و بإعتبار أن
الحرفاء يتوجهون إلى السوق ال إلى المحل بذات  .أما بالنسبة للمحالت ارج السوق فال يمكن للبلدية تسويغهم كأصول
تجارية و ذلك بمقتضى الفصل  32من قانون  1977الذي يضبط العالقة بين المسوغين و المتسوغين للمحالت التجارية
و الذي ينص على أن ال يمكن بأي حال من األحوال التنصيص على بند من شأن أن يمنع من إكتسا األصل التجاري".
و بالتالي يمكن أن يكتسب المعني األصل التجاري.
* تدخل السيد سامي بنهويشات  ،مدير الشؤون القانونية و النزاعات و األرشيف :
وضح السيد مدير الشؤون القانونية و النزاعات و األرشيف أن النقطة األساسية التي يمكن االنطالق منها هي التثبت من
المثال الهندسي للدائرة البلدية أي التأكد من أن المحل قد تم أ ذه بعين االعتبار في المشروع منذ البداية .
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفادت السيدة رئيسة البلدية أن يتضح من الل الوثائق أن تم إد ال تعديالت على المثال الهندسي حتى يمكن توفير
هذا المحل و ذلك لفائدة المعني.

الرأي فيه ت ّم إرجاء النظر في كراء محل تجاري بالمراضاة كائن بنهج
وبعد التّداول في الموضوع وإبداء ّ
جامع الزيتونة عدد  -09تونس لعدم توفر النصاب القانوني للتصويت ( عدد 12صوت مصادل عدد 9
أصوات ضد عدد  7أصوات محتفظ ) ،ثم يت ّم عرضها من جديد على أنظار المجلس البلدي للبتّ فيها نهائيا خالل
جلسة مقبلة .
* تدخل السيد فتحي دخيل  ،رئيس دائرة باب بحر :
أشار السيد فتحي د يل إلى أن المداولة لم تحض بموافقة المجلس البلدي.
* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس :
أشتتارت الستتيدة الكاتبتتة العامتتة إلتتى الفصتتل  74متتن مجلتتة الجماعتتات المحليتتة التتذي يتتنص علتتى " يتتتم التصتترف فتتي
األمالك الخاصة و استغاللها بناء على مداولة الجماعة المحلية باألغلبية المطلقة "...

الموضوع عدد  : 06مشروع مداولة حول إبرام العقد النهائي بخصوص المسكن عدد  28الكائن بحي
المشتل بالعقبة
قبل عر

المداولة تد ل السيد عماد الرياحي  ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية  ،حتى يبين

التمشي الذي تم إتباع في شأن هذه المداوالت فهناك مطالب تسوية واضحة وهو ما ينطبق على المساكن الموجودة بالعقبة
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و بسيدي حسين والتي ترجع ملكيتها لبلية تونس فبعد أن قامت البلدية بإبرام وعد بيع مع متساكني الوكايل ،ثم تم الص
كامل ثمن المسكن فإن من الضروري إبرام عقد البيع النهائي لصاحب المسكن  .كما أفاد السيد عماد الرياحي أن بالنسبة
ترجع ملكيتها للدولة التونسية فإن عملية التسوية تتم بعد استكمال إجراءات التفويت في هذه

للمساكن الواقعة على أر
األراضي لفائدة بلدية تونس .

ثم تولى السيد عماد الرياحي ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية تقديم النقطة السادسة من

جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول الموافقة على إبرام عقد البيع النهائي بخصوص المسكن عدد
 28الكائن بحي المشتل بالعقبة هذا نصها :
وبعد ،فالمعرو

على أنظار مجلسكم الموقر أن بلدية تونس قامت الل التسعينات وبداية األلفية الثانية وفي إطار

مشروع الوكايل بتشييد وإسناد حوالي ألفي مسكن بعدة أحياء منها حي المشتل بالعقبة.
وحيث تم إبرام عقد وعد بيع مع السيد محمد األ ضر بن العماري بن يوسف سايحي قصد التفويت ل في المسكن عدد 28
الكائن بحي المشتل بالعقبة بمقتضى وعد البيع المؤرخ في  19سبتمبر  1994والمصادق علي من طرف سلطة اإلشراف
في  17أكتوبر  1994والمسجل بالقباضة المالية بنهج سيدي البشير بتونس بتاريخ  24أكتوبر  1994دفتر  sspصحيفة
 90وادي .449
وحيث عين الثمن الجملي للمسكن بما قدره اثنا عشرة ألف وأربعمائة و مسون دينارا (12450,000د) يتم دفع كما يلي:
تسبقة قدرها ألف دينارا وباقي الثمن يتم دفع بالتقسيط على مدة مسة وعشرون سنة تبعا لمقتضيات الفصل الثاني من
عقد وعد البيع المذكور أعاله.
وحيث تم الص كامل ثمن المسكن المذكور بمقتضى آ ر وصل عدد  1092المؤرخ في  11جوان .2013
وحيث أن المسكن المذكور مقام فوق قطعة أر

مستخرجة من الرسم العقاري عدد  1690أريانة الراجع بالملكية لبلدية

تونس.
وحيث أن الموعود ل بالبيع يرغب في إبرام عقد البيع النهائي.
وتبعا لما تقدم ،فالمعرو

على أنظار مجلسكم الموقر الموافقة على إبرام عقد البيع النهائي مع السيد محمد األ ضر بن

العماري بن يوسف سايحي  ،والتي ترجع ملكيتها لبلية تونس بعد أن قامت البلدية بإبرام وعد بيع مع متساكني الوكايل ،ثم
تم الص كامل ثمن المسكن فإن من الضروري إبرام عقد البيع النهائي لصاحب المسكن  .كما أفاد السيد عماد الرياحي
أن بالنسبة للمساكن الواقعة على أر

ترجع ملكيتها للدولة التونسية فإن عملية التسوية تتم بعد استكمال إجراءات

التفويت في هذه األراضي لفائدة بلدية تونس .

اااارأي فياااااه ،صاااااادل أعضااااااء المجلاااااس البلااااادي
وبعاااااد التّاااااداول فاااااي الموضاااااوع وإباااااداء الا ّ
باألغلبياااااااة المطلقاااااااة للحاضااااااارين ( عااااااادد  31صاااااااوتا 28 :عضاااااااو المجلاااااااس البلااااااادي بالقاعاااااااة
و 3أعضااااااء عااااان بعاااااد ) علاااااى الموافقاااااة علاااااى إبااااارام عقاااااد البياااااع النهاااااائي بخصاااااوص المساااااكن
عدد 28الكائن بحي المشتل بالعقبة.
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الموضوع عدد  : 08مشروع مداولة حول إبرام العقد النهائي بخصوص المسكن عدد  235الكائن بحي
المشتل بالعقبة
ثم أحالت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيد عماد الرياحي ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية،

لتقديم النقطة الثامنة من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول الموافقة على إبرام عقد البيع النهائي
بخصوص المسكن عدد  235الكائن بحي المشتل بالعقبة هذا نصها :
وبعد ،فالمعرو

على أنظار مجلسكم الموقر أن بلدية تونس قامت الل التسعينات وبداية األلفية الثانية وفي إطار

مشروع الوكايل بتشييد وإسناد حوالي ألفي مسكن بعدة أحياء منها حي المشتل بالعقبة.
وحيث تم إبرام عقد وعد بيع مع السيدة محبوبة بنت محمد توكابري قصد التفويت لها في المسكن عدد  235الكائن بحي
المشتل بالعقبة بمقتضى وعد البيع المؤرخ في  02أوت  1994والمصادق علي من طرف سلطة اإلشراف في  17أكتوبر
 1994والمسجل بالقباضة المالية بنهج سيدي البشير بتونس بتاريخ  24أكتوبر  1994دفتر  sspصحيفة  89وادي .437
وحيث عين الثمن الجملي للمسكن بما قدره اثنا عشرة ألف وأربعمائة و مسون دينارا (12450,000د) يتم دفع كما
يلي :تسبقة قدرها ألف دينارا وباقي الثمن يتم دفع بالتقسيط على مدة مسة وعشرون سنة تبعا لمقتضيات الفصل الثاني
من عقد وعد البيع المذكور أعاله.
وحيث تم الص كامل ثمن المسكن المذكور بمقتضى آ ر وصل عدد  1325المؤرخ في  17سبتمبر .2015
وحيث أن المسكن المذكور مقام فوق قطعة أر

مستخرجة من الرسم العقاري عدد  1690أريانة الراجع بالملكية

لبلدية تونس.
وحيث أن الموعود لها بالبيع ،ترغب في إبرام عقد البيع النهائي.
وتبعا لما تقدم ،فالمعرو

على أنظار مجلسكم الموقر الموافقة على إبرام عقد البيع النهائي مع السيدة محبوبة

بنت محمد بن أحمد توكابري .

ااارأي فيااااه ،صااااادل أعضاااااء المجلااااس البلاااادي
وبعااااد التّااااداول فااااي الموضااااوع وإبااااداء الا ّ
باألغلبياااااة المطلقاااااة للحاضااااارين ( عااااادد  31صاااااوتا 28 :عضاااااو المجلاااااس البلااااادي بالقاعاااااة و3
أعضااااء عااان بعاااد ) علاااى الموافقاااة علاااى إبااارام عقاااد البياااع النهاااائي بخصاااوص المساااكن عااادد235
الكائن بحي المشتل بالعقبة.
الموضوع عدد  : 09مشروع مداولة حول إبرام العقد النهائي بخصوص المسكن عدد  239الكائن
بحي المشتل بالعقبة
ثم أحالت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيد عماد الرياحي ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية،

لتقديم النقطة التاسعة جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول الموافقة على إبرام عقد البيع النهائي
بخصوص المسكن عدد  239الكائن بحي المشتل بالعقبة هذا نصها :
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وبعد ،فالمعرو

على أنظار مجلسكم الموقر أن بلدية تونس قامت الل التسعينات وبداية األلفية الثانية وفي

إطار مشروع الوكايل بتشييد وإسناد حوالي ألفي مسكن بعدة أحياء منها حي المشتل بالعقبة.
وحيث تم إبرام عقد وعد بيع مع السيد الهادي بن أحمد بن الحاج قصد التفويت ل في المسكن عدد  239الكائن بحي
المشتل بالعقبة بمقتضى وعد البيع المؤرخ في  02أوت  1994والمصادق علي من طرف سلطة اإلشراف في 17
أكتوبر  1994والمسجل بالقباضة المالية بنهج سيدي البشير بتونس بتاريخ  24أكتوبر  1994دفتر  sspصحيفة 89
وادي .432
وحيث عين الثمن الجملي للمسكن بما قدره اثنا عشرة ألف وأربعمائة و مسون دينارا (12450,000د) يتم دفع
كما يلي :تسبقة قدرها ألف دينارا وباقي الثمن يتم دفع بالتقسيط على مدة مسة وعشرون سنة تبعا لمقتضيات الفصل
الثاني من عقد وعد البيع المذكور أعاله.
وحيث تم الص كامل ثمن المسكن المذكور بمقتضى آ ر وصل عدد  1400المؤرخ في  17أكتوبر .2014
وحيث أن المسكن المذكور مقام فوق قطعة أر

مستخرجة من الرسم العقاري عدد  1690أريانة الراجع بالملكية لبلدية

تونس.
وحيث أن الموعود ل بالبيع ،الهادي بن أحمد بن الحاج توفي بتاريخ  13نوفمبر  2000تبعا لحجة الوفاة عدد
 2000/5271المحررة بتونس في  01أوت .2006
وحيث أن ورثة المرحوم الهادي بن أحمد بن الحاج يرغبون في إبرام عقد البيع النهائي.
وتبعا لما تقدم ،فالمعرو

على أنظار مجلسكم الموقر الموافقة على إبرام عقد البيع النهائي مع ورثة المرحوم

الهادي بن أحمد بن الحاج .

ااارأي فيااااه ،صااااادل أعضاااااء المجلااااس البلاااادي
وبعااااد التّااااداول فااااي الموضااااوع وإبااااداء الا ّ
باألغلبياااااة المطلقاااااة للحاضااااارين ( عااااادد  31صاااااوتا 28 :عضاااااو المجلاااااس البلااااادي بالقاعاااااة و3
أعضااااء عااان بعاااد ) علاااى الموافقاااة علاااى إبااارام عقاااد البياااع النهاااائي بخصاااوص المساااكن عااادد239
الكائن بحي المشتل بالعقبة.
الموضوع عدد  : 10مشروع مداولة حول إبرام العقد النهائي بخصوص المسكن عدد  266الكائن
بحي المشتل بالعقبة
ثم أحالت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيد عماد الرياحي ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية،

لتقديم النقطة العاشرة من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول الموافقة على إبرام عقد البيع
النهائي بخصوص المسكن عدد  266الكائن بحي المشتل بالعقبة هذا نصها :
وبعد ،فالمعرو

على أنظار مجلسكم الموقر أن بلدية تونس قامت الل التسعينات وبداية األلفية الثانية وفي إطار مشروع

الوكايل بتشييد وإسناد حوالي ألفي مسكن بعدة أحياء منها حي المشتل بالعقبة.
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وحيث تم إبرام عقد وعد بيع مع السيد زهير بن عمر كريط قصد التفويت ل في المسكن عدد  266الكائن بحي المشتل
بالعقبة بمقتضى وعد البيع المؤرخ في  15سبتمبر  1994والمصادق علي من طرف سلطة اإلشراف في  17أكتوبر 1994
والمسجل بالقباضة المالية بنهج سيدي البشير بتونس بتاريخ  24أكتوبر  1994دفتر  SSPصحيفة  91وادي .488
وحيث عين الثمن الجملي للمسكن بما قدره اثنا عشرة ألف وأربعمائة و مسون دينارا (12450,000د) يتم دفع كما
يلي :تسبقة قدرها ألف دينارا وباقي الثمن يتم دفع بالتقسيط على مدة مسة وعشرون سنة تبعا لمقتضيات الفصل الثاني
من عقد وعد البيع المذكور أعاله.
وحيث تم الص كامل ثمن المسكن المذكور بمقتضى آ ر وصل عدد  15862المؤرخ في  10جوان .2020
وحيث أن المسكن المذكور مقام فوق قطعة أر

مستخرجة من الرسم العقاري عدد  1690أريانة الراجع بالملكية لبلدية

تونس.
وحيث أن الموعود ل بالبيع السيد زهير بن عمر كريط يرغب في إبرام عقد البيع النهائي.
فالمعرو

على األنظار الموافقة على إبرام عقد البيع النهائي مع السيد زهير بن عمر كريط.

ااارأي فيااااه ،صااااادل أعضاااااء المجلااااس البلاااادي
وبعااااد التّااااداول فااااي الموضااااوع وإبااااداء الا ّ
باألغلبياااااااة المطلقاااااااة للحاضااااااارين ( عااااااادد  31صاااااااوتا 28 :عضاااااااو المجلاااااااس البلااااااادي بالقاعاااااااة
و 3أعضااااء عااان بعاااد ) علاااى الموافقاااة علاااى إبااارام عقاااد البياااع النهاااائي بخصاااوص المساااكن عااادد
 266الكائن بحي المشتل بالعقبة.
الموضوع عدد  : 11مشروع مداولة حول إبرام العقد النهائي بخصوص المسكن عدد  297الكائن
بحي المشتل بالعقبة
ثم أحالت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيد عماد الرياحي ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك

البلدية ،لتقديم النقطة الحادية عشرة من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول الموافقة على إبرام
عقد البيع النهائي بخصوص المسكن عدد  297الكائن بحي المشتل بالعقبة هذا نصها :
وبعد ،فالمعرو

على أنظار مجلسكم الموقر أن بلدية تونس قامت الل التسعينات وبداية األلفية الثانية وفي

إطار مشروع الوكايل بتشييد وإسناد حوالي ألفي مسكن بعدة أحياء منها حي المشتل بالعقبة.
وحيث تم إبرام عقد وعد بيع مع السيد بلقاسم بن محمد بن عمر مرزوق قصد التفويت ل في المسكن عدد  297الكائن
بحي المشتل بالعقبة بمقتضى وعد البيع المؤرخ في  19سبتمبر  1994والمصادق علي من طرف سلطة اإلشراف في
 17أكتوبر  1994والمسجل بالقباضة المالية بنهج سيدي البشير بتونس بتاريخ  24أكتوبر  1994دفتر  SSPصحيفة
 88وادي .417
وحيث عين الثمن الجملي للمسكن بما قدره اثنا عشرة ألف وأربعمائة و مسون دينارا (12450,000د) يتم دفع
كما يلي :تسبقة قدرها ألف دينارا وباقي الثمن يتم دفع بالتقسيط على مدة مسة وعشرون سنة تبعا لمقتضيات الفصل
الثاني من عقد وعد البيع المذكور أعاله.
وحيث تم الص كامل ثمن المسكن المذكور بمقتضى آ ر وصل عدد  36601المؤرخ في  11أكتوبر .2018
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وحيث أن المسكن المذكور مقام فوق قطعة أر

مستخرجة من الرسم العقاري عدد  1690أريانة الراجع

بالملكية لبلدية تونس.
وحيث أن الموعود ل بالبيع ،بلقاسم بن محمد بن عمر مرزوق توفي بتاريخ  1فيفري  2007تبعا لحجة
الوفاة عدد  2007/767المحررة بتونس في  12فيفري .2009
وحيث أن ورثة المرحوم بلقاسم بن محمد بن عمر مرزوق يرغبون في إبرام عقد البيع النهائي.
وتبعا لما تقدم ،فالمعرو

على أنظار مجلسكم الموقر الموافقة على إبرام عقد البيع النهائي مع ورثة المرحوم بلقاسم

بن محمد بن عمر مرزوق

الاااارأي فيااااه ،صااااادل أعضاااااء المجلااااس البلاااادي
وبعااااد التّااااداول فااااي الموضااااوع وإبااااداء
ّ
باألغلبياااااة المطلقاااااة للحاضااااارين ( عااااادد  31صاااااوتا 28 :عضاااااو المجلاااااس البلااااادي بالقاعاااااة و3
أعضااااء عااان بعاااد ) علاااى الموافقاااة علاااى إبااارام عقاااد البياااع النهاااائي بخصاااوص المساااكن عااادد297
الكائن بحي المشتل بالعقبة.
الموضوع عدد  : 12مشروع مداولة حول إبرام العقد النهائي بخصوص المسكن عدد  55الكائن بحي
سيدي حسين
ثم أحالت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيد عماد الرياحي ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية،

لتقديم النقطة الثانية عشر من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول الموافقة على إبرام عقد البيع
النهائي بخصوص المسكن عدد  55الكائن بحي سيدي حسين هذا نصها :
وبعد ،فالمعرو

على أنظار مجلسكم الموقر أن بلدية تونس قامت الل التسعينات وبداية األلفية الثانية وفي

إطار مشروع الوكايل بتشييد وإسناد حوالي ألفي مسكن بعدة أحياء منها حي سيدي حسين السيجومي.
وحيث تم إبرام عقد وعد بيع مع السيد محمد الحبيب بن الطاهر الفرشيشي قصد التفويت ل في المسكن عدد
 55الكائن بحي سيدي حسين السيجومي بمقتضى وعد البيع المؤرخ في  21فيفري  2007دون عرض على مصادقة
سلطة اإلشراف.
وحيث عين الثمن الجملي للمسكن بما قدره مسة عشرة ألف وثالثمائة و مسون دينارا (15350,000د) يتم
دفع كما يلي :تسبقة قدرها ألف دينارا وباقي الثمن يتم دفع بالتقسيط على مدة مسة وعشرون سنة تبعا لمقتضيات
الفصل الثاني من عقد وعد البيع المذكور أعاله.
وحيث تم الص كامل ثمن المسكن المذكور بمقتضى آ ر وصل عدد  2039المؤرخ في  18جوان .2007
وحيث أن الموعود ل بالبيع السيد محمد الحبيب بن الطاهر الفرشيشي يرغب في إبرام عقد البيع النهائي.
وتبعا لما تقدم ،فالمعرو

على أنظار مجلسكم الموقر الموافقة على إبرام عقد البيع النهائي مع السيد محمد

الحبيب بن الطاهر الفرشيشي.
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اااارأي فياااااه ،صاااااادل أعضااااااء المجلاااااس البلااااادي
وبعاااااد التّاااااداول فاااااي الموضاااااوع وإباااااداء الا ّ
باألغلبياااااة المطلقاااااة للحاضااااارين ( عااااادد  31صاااااوتا 28 :عضاااااو المجلاااااس البلااااادي بالقاعاااااة و3
أعضااااء عاااان بعااااد ) علاااى الموافقااااة علااااى إبااارام عقااااد البيااااع النهاااائي بخصااااوص المسااااكن عاااادد55
الكائن بحي سيدي حسين.
الموضوع عدد  : 13مشروع مداولة حول إبرام العقد النهائي بخصوص المسكن عدد  59الكائن بحي
سيدي حسين
ثم أحالت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيد عماد الرياحي ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية،

لتقديم النقطة الثالثة عشر من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول الموافقة على إبرام عقد البيع
صها :
النهائي بخصوص المسكن عدد  59الكائن بحي سيدي حسين هذا ن ّ
وبعد ،فالمعرو

على أنظار مجلسكم الموقر أن بلدية تونس قامت الل التسعينات وبداية األلفية الثانية وفي إطار

مشروع الوكايل بتشييد وإسناد حوالي ألفي مسكن بعدة أحياء منها حي سيدي حسين السيجومي.
وحيث تم إبرام عقد وعد بيع مع السيدة بية بنت بلقاسم بن محمد حياوي قصد التفويت لها في المسكن عدد  59الكائن بحي
سيدي حسين السيجومي بمقتضى وعد البيع المؤرخ في  29جانفي  1997والمصادق علي من طرف سلطة اإلشراف
في  18مارس .1997
وحيث عين الثمن الجملي للمسكن بما قدره ثالثة عشرة ألف وأربعمائة و مسون دينارا (13450,000د) يتم دفع كما
يلي :تسبقة قدرها ألف وأربعمائة و مسون دينارا وباقي الثمن يتم دفع بالتقسيط على مدة مسة وعشرون سنة تبعا
لمقتضيات الفصل الثاني من عقد وعد البيع المذكور أعاله.
وحيث تم الص كامل ثمن المسكن المذكور بمقتضى آ ر وصل عدد  22658المؤرخ في  26جوان .2019
وحيث أن الموعود لها بالبيع ،بية بنت بلقاسم بن محمد حياوي توفيت بتاريخ  7ماي  2014تبعا لحجة الوفاة عدد
 65/2014المحررة بتونس في  24ماي .2019
وحيث أن ورثة المرحومة بية بنت بلقاسم بن محمد حياوي يرغبون في إبرام عقد البيع النهائي.
وتبعا لما تقدم ،فالمعرو

على أنظار مجلسكم الموقر الموافقة على إبرام عقد البيع النهائي مع ورثة المرحومة

بية بنت بلقاسم بن محمد حياوي.

الااارأي فياااه ،صاااادل أعضااااء المجلاااس البلااادي باألغلبياااة
وبعاااد التّاااداول فاااي الموضاااوع وإباااداء ّ
المطلقااااة للحاضاااارين ( عاااادد  31صااااوتا 28 :عضااااو المجلااااس البلاااادي بالقاعااااة و 3أعضاااااء عاااان
بعاااد ) علاااى الموافقاااة علاااى إبااارام عقاااد البياااع النهاااائي بخصاااوص المساااكن عااادد 59الكاااائن بحاااي
سيدي حسين.
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الموضوع عدد  : 14مشروع مداولة حول إبرام العقد النهائي بخصوص المسكن عدد  88الكائن بحي
سيدي حسين
ثم أحالت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيد عماد الرياحي ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك

البلدية ،لتقديم النقطة الرابعة عشر من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول الموافقة على إبرام
صها :
عقد البيع النهائي بخصوص المسكن عدد  88الكائن بحي سيدي حسين هذا ن ّ
وبعد ،فالمعرو

على أنظار مجلسكم الموقر أن بلدية تونس قامت الل التسعينات وبداية األلفية الثانية وفي

إطار مشروع الوكايل بتشييد وإسناد حوالي ألفي مسكن بعدة أحياء منها حي سيدي حسين السيجومي.
وحيث تم إبرام عقد وعد بيع مع السيدة نعيمة بنت محمد الصالح العرفاوي قصد التفويت لها في المسكن عدد 88
الكائن بحي سيدي حسين السيجومي بمقتضى وعد البيع المؤرخ في  9جانفي  1997والمصادق علي من طرف سلطة
اإلشراف في  19مارس .1997
وحيث عين الثمن الجملي للمسكن بما قدره ثالثة عشرة ألف وأربعمائة و مسون دينارا (13450,000د) يتم
دفع كما يلي :تسبقة قدرها ألف وأربعمائة و مسون دينارا وباقي الثمن يتم دفع بالتقسيط على مدة مسة وعشرون
سنة تبعا لمقتضيات الفصل الثاني من عقد وعــد البيع المذكــور أعــاله.
وحيث تم الص كامل ثمن المسكن المذكور بمقتضى آ ر وصل عدد  43398المؤرخ في  18ديسمبر .2019
وحيث أن الموعود لها بالبيع السيدة نعيمة بنت محمد الصالح العرفاوي ترغب في إبرام عقد البيع النهائــي.
وتبعا لما تقدم ،فالمعرو

على أنظار مجلسكم الموقر الموافقة على إبرام عقد البيع النهائي مع السيدة نعيمة بنت

محمد الصالح العرفاوي.

اارأي فياااه ،صاااادل أعضااااء المجلاااس البلااادي باألغلبياااة
وبعاااد التّاااداول فاااي الموضاااوع وإباااداء الا ّ
المطلقااااة للحاضاااارين ( عاااادد  31صااااوتا 28 :عضااااو المجلااااس البلاااادي بالقاعااااة و 3أعضاااااء عاااان
بعاااد ) علاااى الموافقاااة علاااى إبااارام عقاااد البياااع النهاااائي بخصاااوص المساااكن عااادد 88الكاااائن بحاااي
سيدي حسين.

الموضوع عدد  : 15مشروع مداولة حول إتمام إجراءات معاوضة عقارية لفائدة ورثة العايش الزيدي:
ثم أحالت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيد عماد الرياحي ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك
البلدية ،لتقديم النقطة الخامسة عشر من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول إتمام إجراءات معاوضة
عقارية لفائدة ورثة العايش الزيدي هذا نصها :
و بعد  ،فالمعرو

على المجلس البلدي الموقر أن سبق للمجلس البلدي أن تداول بجلست المنعقدة بتاريخ 23

ديسمبر  2005في ملف ورثة المرحوم العايش الزيدي و قرر إسناد مسكنا لفائدة العائش الزيدي في قائم حيات
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كتعويض عن عقاره الذي تم التفويت في

طئا لعلي بن عمار الزيدي في إطار تسوية وضعية المساكن الشعبية ،حيث

تولت البلدية إحالة ملكية المحل الكائن بعدد  61نهج أبو عبد هللا محمد الفاسي الكبارية ( نهج عدد  10078سابقا )
تقسيم
الكبارية -الدولة  - 2بمقتضى العقد اإلداري المؤرخ في  09أوت  1968على أساس أن مالك لألنقا

و الشاغل للمحل

في ذلك الوقت.
و حيث لم تحظ المداولة بمصادقة سلطة اإلشراف التي طلبت استكمال بعض الوثائق و اإلدالء بتقرير ا تبار.
و لمعالجة الوضعية بصفة وقتية تم تسويغ المسكن عدد  121بحي النزهة المروج  2و الذي هو موضوع المعاوضة
بمقتضى العقد المؤرخ في  04جويلية .2006
و حيث تمت إثارة الموضوع من جديد من طرف مصالح الموفق اإلداري عن طريق التفقدية اإلدارية باعتبارها
المتعهدة باإلجابات عن العرائض الواردة عن هذا الهيكل اإلداري و ذلك بمقتضى جدول إرسالها عدد  1004بتاريخ
 18فيفري  2014و المصحو

بنسخة من مكتو

الموفق عدد  1273بتاريخ  25نوفمبر  2013و المتعلقة بمتابعة

ملف المواطن علي بن العايش الزيدي في حق نفس و حق بقية الورثة.
و حيث انكبت مصالح الشؤون القانونية على إعداد الملف بتجميع المعطيات و الوثائق من طرف المصالح المعنية
و طلب تقدير القيمة الشرائية للمحلين موضوع المعاوضة.
و حيث تم تقدير القيمة الشرائية لمحل السكنى الراجع بالملكية لبلدية تونس بما قيمت سبعة و عشرون ألفا و ثمانمائة و
مسون دينار (  27.850د )  .كما قدرت القيمة الشرائية لمحل السكنى الراجع بالملكية لورثة العايش الزيدي بما قيمت
ثمانية عشر ألف دينار (  18.000د ) و ذلك بمقتضى تقرير براء وزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية عدد
ص 514/5075/ 2016/بتاريخ  20جويلية .2016
و حيث ماطل العار

في إبداء الموافقة على إجراء المعاوضة العقارية و تسديد الفارق في الثمن و ذلك عن طريق

اعتراض في عديد المناسبات بخلق التعالت منها طلب تحيين تقرير اال تبار و الذي تم إنجازه من طرف
براء وزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية تحت عدد 463/8076/201بتاريخ  20جوان  2018و الذي أفضى إلى
تقدير قيمة المسكن عدد  121بمشروع الوكايل بعنوان  29 :نهج  11182حي النزهة المروج  2الراجع بالملكية لبلدية
تونس بمبلغ قدره تسعة و عشرون ألفا و مسون دينار (  ) 29.050و إلى تقدير المسكن عدد  61نهج أبو عبد هللا
محمد الفاسي الكبارية ( نهج  10078سابقا ) الراجع بالملكية لورثة عايش الزيدي بمبلغ قدره تسعة عشر ألفا و ثمانمائة
دينار
(  19.800د ) و تم إعالم بذلك بمقتضى المكتو

 3787بتاريخ  17جويلية  2018و آ رها طلب صم غرامة

التصرف إلتمام إجراءات المعاوضة و إجراء مقاصة و الذي تم إجابت بخصوصها بمقتضى المكتو

عدد 3568

بتاريخ  11جوان .2019
و أ يرا قبل العار

و قدم التزاما تعهد في بتسديد الفارق بالثمن قبل إتمام إجراءات المعاوضة.

لذا  ،و تبعا لما سبق بيان  ،فالمرجو من المجلس البلدي الموقر التفضل بالتداول في الموضوع و إبداء الرأي في
مواصلة إجراءات المعاوضة العقارية بعد تسديد الفارق بالثمن الذي قدرت اإلدارة العامة لال تبارات.
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التدخـــالت :
* تدخل السيد فتحي دخيل  ،رئيس دائرة باب بحر :
أشار السيد فتحي د يل إلى ضرورة مزيد تقديم بعض اإليضاحات بخصوص هذا الملف حيث لم تتضمن المداولة
المعروضة على أنظار المجلس البلدي التوضيحات الالزمة  .و تتعلق هذه التوضيحات بمدى الص العار

لمعاليم

الكراء المتخلدة بذمت لفائدة البلدية باإلضافة إلى ضرورة تحيين تقرير اال تبار.
* تدخل السيد عماد الرياحي  ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية :
أفاد السيد عماد الرياحي أن يمكن تقييد الموافقة على المعاوضة بكل الشروط التي يقتضيها المجلس البلدي.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفادت السيدة رئيسة البلدية ان من الضروري أن يقوم المعني بخالص كل معينات الكراء المتخلدة بذمت لفائدة البلدية و
المقدرة بـ 50د شهريا باإلضافة إلى تحيين تقرير اال تبار المتعلق بتحديد القيمة الشرائية للمحلين موضوع
المعاوضة.

اارأي فياااه ،صاااادل أعضااااء المجلاااس البلااادي باألغلبياااة
وبعاااد التّاااداول فاااي الموضاااوع وإباااداء الا ّ
المطلقااااة للحاضاااارين ( عاااادد  31صااااوت ) علااااى إتمااااام إجااااراءات معاوضااااة عقاريااااة لفائاااادة ورثااااة
العاااايش الزيااادي علاااى أن ياااتم خاااالص معيناااات الكاااراء المحاااددة بعقاااد الكاااراء المبااارم ماااع البلدياااة و
إجاااراء إختباااار جدياااد للمحلاااين موضاااوع المعاوضاااة لتحدياااد الفاااارل فاااي الاااثمن الاااذي سااايتولى دفعاااه
العارض.
الموضوع عدد  : 16مشروع مداولة حول الرجوع في إنتزاع العقارالكائن بنهج الديوانة القديمة عدد
 15مكرر -تونس
ثم أحالت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى ا لسيد عماد الرياحي ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية،
لتقديم النقطة السادسة عشر من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول الرجوع في إنتزاع العقار الكائن
بنهج الديوانة القديمة عدد  15مكرر  -تونس هذا نصها :
و بعد ،فالمعرو

على أنظار المجلس البلدي الموقر أن تم إنتزاع البناية الكائنة بنهج الديوانة القديمة عدد  15مكرر

بتونس المشتملة على ثالثة رسوم عقارية بمقتضى أمر اإلنتزاع عدد  1829لسنة 1993المؤرخ في  6سبتمبر 1993
الذي تم بمقتضاه إنتزاع عدة عقارات متداعية للسقوط من ضمنها العقار المذكور موضوع الرسوم العقارية عدد
 89324/32162تونس و عدد  112597/52427تونس و عدد  89338/32163تونس.
و حيث تقدم ورثة العايب بمطلب يرغبون من الل في إسترجاععقارهم المتمثل في المحل الكائن بنهج الديوانة القديمة
عدد  15مكرر تونس المقام على كامل الرسمين العقارين و معظم أجزاء الرسم العقاري األ ير سالف الذكر و التي تم
إنتزاعها جميعا في إطار المرحلة الثانية من مشروع الوكايل بمقتضى األمر عدد  1829المؤرخ في  6سبتمبر 1993
المذكور و أبدوا إستعدادهم لدفع المصاريف التي تكبدتها البلدية إلعادة إسكان الشاغلين.
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و حيث تم تبعا لذلك عر

الموضوع على المجلس البلدي بجلست المنعقدة بتاريخ غرة جوان  2007الذي وافق على

إرجاع العقارات المذكورة لمالكيها و ذلك عن طريق التفويت فيها بالبيع عوضا عن الرجوع في اإلنتزاع .و قد صادقت
والية تونس على هذا اإلقتراح بتاريخ  16جانفي .2008
و حيث تم إبرام عقد البيع وفقا لما تضمنت المداولة بعد دفع مصاريف التد ل من قبل الورثة (  176.035.713د )
و إحالت لوالية تونس للمصادقة.
و حيث لم تتم المصادقة على العقد من قبل الوالية التي رأت أن من الضروري تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة
بالرجوع في اإلنتزاع.
و حيث وافق المجلس البلدي في جلست المنعقدة بتاريخ  16أكتوبر  2010على الرجوع في إنتزاع العقار المذكور  .و لم
تحظ المداولة بمصادقة سلطة اإلشراف التي طلبت أ ذ رأي وزارة التجهيز.
و حيث ابدت اإلدارة الجهوية للتجهيز موافقتها على عملية الرجوع في االنتزاع المذكورة شريطة تكفل المالكين االصليين
بالقيام بعملية الهدم و إعادة البناء و إجالء كافة الشاغلين طبقا لإلجراءات القانونية الجاري بها العمل.
و حيث قبل طالب الرجوع في االنتزاع بهذا الشرط بعد ان رفض سابقا و تقدم بالتزام معرف علي بإمضائ في حق
نفس و حق بقية الورثة بتاريخ  6أفريل  2016تعهد في بهدم العقار و إ راج شاغلي دون قيد أو شرط أو مطالبة البلدية
بأي مقابل أو تعويض.
لذ فالمرجو من مجلسكم الموقر النظر و التداول في مواصلة إجراءات الرجوع في انتزاع العقار الكائن بـ 15مكرر نهج
الديوانة القديمة لفائدة ورثة العايب.
التدخـــالت :
* تدخل السيدة آمال المؤدب ،رئيسة دائرة المدينة :
أشارت السيدة آمال المؤد إلى أنها قد سبق و أن تحدثت مع المعني وهو ملتزم بالمحافظة على النمط المعماري للعقار
داعية إلى ضرورة التنصيص في اإللتزام على " و بإلتزام المحافظة على النمط المعماري في صوص العقار عدد 15
مكرر و أ ذ الترتيبات الالزمة فيما يتعلق بالمتسوغين و الشاغلين الحاليين للعقار"
* تدخل السيدة هندة بلحاج علي  ،رئيسة لجنة تسمية األنهج و لجنة المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين :
أشارت السيدة هندة بلحاج علي إلى أن فيما يتعلق ببناية تراثية و معمارية فيجب التنصيص على ماهو موجود بالبناية.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
تعقيبا على تد ل السيدة هندة بلحاج علي  ،وضحت السيدة رئيسة البلدية أن العقارات المصنفةأو الكائنة في المدينة
العتيقة يضبطها نظام اص كما ان معهد حماية التراث هو عضو قار في اللجنة الخاصة بر ص الهدم و اللجنة الخاصة
بر ص البناء.
* تدخل السيد عماد الرياحي  ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و امالك البلدية :
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تعقيبا على تد ل السيدة رئيسة دائرة المدينة دعا السيد عماد الرياحي رؤساء الدوائر البلدية إلى مواكبة اشغال
إجتماعات لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية بإعتبارهم ملمين بمختلف حيثيات و تفاصيل الملفات
المطروحة على اللجنة.

* تدخل السيد فتحي دخيل رئيس دائرة باب بحر :
إقترح السيد فتحي د يل سحب عبارة " الهدم و إعادة البناء " و تعويضها بالترميم ألن ال يمكن القيام بهدم بناية تراثية.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفادت السيدة رئيسة البلدية أن ال يمكن الموافقة على إسترجاع المعني للعقار إال بعد تعهده بإجراء الالزم لدرء الخطر
و إستصالح البناية .و يبقى تحديد اآللية التي يقع إعتمادها لدرء الخطر عن المواطنين اضعا لمصادقة لجنة ر ص
البناء و الهدم.

الاااارأي فيااااه ،صااااادل أعضاااااء المجلااااس البلاااادي باألغلبيااااة
وبعااااد التّااااداول فااااي الموضااااوع وإبااااداء
ّ
المطلقااااة للحاضاااارين ( عاااادد  31صااااوت ) علااااى الرجااااوع فااااي إنتاااازاع العقااااار الكااااائن باااانهج الديوانااااة
القديمة عدد  15مكرر -تونس مع تعهد المعني باألمر بإجراء الالزم لدرء الخطر عن المواطنين.

 -Iمشاريع مداوالت مرفقة بمشاريع إتفاقيات شراكة مع بلدية تونس:
الموضوع عدد  : 22مشروع مداولة حول إبرام إتفاقية شراكة بين بلدية تونس و الجمعية الثقافية
لمدينة تونس  ،مرفقة بمشروع إتفاقية شراكة.
ثم أحالت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيد حكيمة الكعبي ،رئيسة لجنة الفنون و الثقافة و التربية و التعليم ،لتقديم
النقطة الثانية و العشرين من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول إبرام إتفاقية شراكة بين بلدية
تونس و الجمعية الثقافية لمدينة تونس  ،هذا نصها :
وبعد ،في إطار سعي بلدية تونس إلى إقامة شراكة فاعلة تهدف إلتى دعتم النشتاط الجمعيتاتي وإثتراء النشتاط الثقتافي
البلدي وتوسيع مجال إشعاع ودعما لمبدأ التشاركية بتين البلديتة ومختلتف الهياكتل العامتة والخاصتة واعتبتارا للتدور التذي
اضطلعت ب الجمعية الثقافية في دعم مختلف التظاهرات الثقافية الكبرى لبلدية تونس والمساهمة في إثتراء النشتاط الثقتافي
البلدي التي تسعى الجمعية للمساهمة في من الل إحداث برامج ثقافية بالدوائر البلدية والعمل على التشجيع لبعتث نتوادي
ثقافية حسب ما يمكن وتنشيط المنشآت الثقافية البلديتة وفتق برنتامج يعتد فتي الغتر

وتكتون موضتوع موافقتة مستبقة متن

اإلدارة البلدية المعنية إلى جانب العمل على تذليل الصعوبات والعراقيتل اللوجستتية للفرقتة البلديتة للمسترح والمستاهمة فتي
توزيع أعمالها .
وعلى رأى لجنة الفنون و الثقافة و التربية و التعليم المنعقدة بتاريخ  11جوان . 2020
ووفقا لما تم تداول أثناء اإلجتماع المشتترك بتين لجنتتي الديمقراطيتة التشتاركية والحوكمتة المفتوحتة ولجنتة الشتؤون الماليتة
واإلقتصادية ومتابعة التصرف المنعقدة بتاريخ  7جويلية . 2020
وعمال بمقترحات إدارة الشؤون القانونية ببلدية تونس .
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وبناء على كل هتذا نعتر

علتى مجلستكم المتوقر إتفاقيتة شتراكة بتين بلديتة تتونس والجمعيتة الثقافيتة لمدينتة تتونس للتفضتل

بالنظر في إمكانية المصادقة والموافقة

( أنظر اإلتفاقية في الملحق عدد )01

التدخالت :
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أبدت السيدة رئيسة البلدية إعتراضها على ما جاء بالفصل الرابع من اإلتفاقية و المتعلق بإلتزامات الجمعية الثقافية لمدينة
تونس حيث جاء ب " تتعهد الجمعية الثقافية لمدينة تونس بالعمل على دعم فرقة بلدية تونس للمسرح و ذلك بتسهيل
تصرفها د ال و صرفا للمساهمة في تنفيذ و توزيع أعمالها " وهو ما يثير من جديد المشاكل التي عانت منها الجمعية
الثقافية سابقا و المتعلقة بمتخلدات لم يتم الصها .اصة و أن في صورة ترك اإلمكانية للجمعية الثقافية للتصرف في
العرو

المسرحية د ال و صرفا ال يمكن القيام بالتدقيق المالي للجمعية.و لذلك ال يمكن إسناد منحة مع ترك حرية

التصرف للجمعية .
* تدخل السيد منير الصرارفي  ،المساعد األول لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أبدى السيد منير الصرارفي إعتراض على تحديد مدة اإلتفاقية

 05سنوات ألن ذلك سيؤدي إلى إلزام المجلس البلدي

الذي سيتم إنتخاب سنة  2023بإتفاقية لم يصادق عليها.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
إقترحت السيدة رئيسة البلدية التقليص في مدة اإلتفاقية إلى  03سنوات مع األ ذ بعين اإلعتبار فترة إنتخا

أعضاء

الجمعية .
* تدخل السيد حاتم بن قديم  ،رئيس ديوان السيدة رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفاد السيد رئيس الديوان أن ال يمكن العودة اليوم على اإلشكاليات التي تعرضت لها سابقا الجمعية الثقافية و المتعلقة
بالتصرف في مدا يل الجمعية  .كما إقترح توضيح المقصود بعبارة إمكانيات الجمعية التي وردت بالفصل الرابع المتعلق
بإلتزامات الجمعية الثقافية لمدينة تونس حيث نص بفقرت السابعة على " وضع إمكانيات الجمعية على ذمة بلدية تونس
للعمل في المجال الثقافي وفق التراتيب الجاري بها العمل " و تساءل إن كان المقصود بهذه اإلمكانيات اإلمكانيات البشرية
و التي هي محل إشكال .
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفادت السيدة رئيسة البلدية أن الهدف من هذه اإلتفاقية هو تقنين وضعية العاملين بالجمعية الثقافية
* تدخل السيد حاتم بن قديم  ،رئيس ديوان السيدة رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
إقترح السيد رئيس الديوان مزيد تعمق إدارة الشؤون القانونية و اإلدارة البلدية في هذه النقطة لتحديد تصور واضح
لتسوية الوضعيات السابقة.
* تدخل السيدة هندة عباس  ،رئيسة دائرة سيدي البشير و رئيسة لجنة المناطق الخضراء:
أشارت السيدة هندة عباس إلى ضرورة إيجاد حلول لتسوية الوضعيات العالقة ألعوان و عمال الجمعية

اصة و أن

وضعياتهم اإلجتماعية مزرية.
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* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفادت السيدة رئيسة البلدية أن البلدية على إستعداد إل برام عقود إسداء دمات مع أعوان الجمعية الثقافية كل في مجال
إ تصاص

 ،و ذلك شريطة موافقتهم  .و أضافت السيدة رئيسة البلدية ان سيق و أن أقترح عليهم إبرام عقود إسداء

دمات مع وزارة الثقافة و لكنهم رفضوا هذا المقترح بإعتبار ان ذلك يؤدي إلى فقدان أقدميتهم .
* تدخل السيد فتحي دخيل  ،رئيس دائرة باب بحر :
أفاد السيد فتحي د يل أن أعوان الجمعية الثقافية رفضوا المقترح المتعلق بإبرام عقود إسداء دمات ألن هذه اآللية ال
توفر لهم التغطية اإلجتماعية  .و أضاف أن هذه اإلتفاقية يمكن أن تساهم في حل المشكل كما أن هذه اإلتفاقية ستعاضد
مجهود البلدية في نشاطها الثقافي اصة التظاهرات التنشيطية كتظاهرة يوم بدون سيارة بشارع الحبيب بورقيبة.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
وضحت السيدة رئيسة البلدية أن التمويل العمومي تمنح البلدية لبرنامج معين يرجع بالفائدة على المدينة  .وهو عبارة عن
دعم و لذلك من المفرو

أن تكون للجمعية موارد تغطي مصاريفها بما في ذلك أجور أعوانها.

* تدخل السيدة هندة بلحاج علي  ،رئيسة لجنة تسمية األنهج و لجنة المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين :
أشارت السيدة هندة بلحاج علي إل ى ضرورة تحديد ماهية وجود الجمعية الثقافية و دورها في بلدية تونس مضيفة أن من
المفرو

أن تكون الجمعية الثقافية بإعتبارها هيكال مختصا في المجال الثقافي شريكة و مؤطرا للمشروع الثقافي للبلدية

سواء المسرح البلدي أو الفرقة البلدية أو الفضاءات الثقافية أ و األنشطة الثقافية األ رى لبلدية تونس.
* تدخل السيد خالد األزعر  ،رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية ) دعب نع لخدت ( :
أفاد السيد الد االزعر أن الجمعية الثقافية أو جمعية صيانة المدينة لها تاريخ مع بلدية تونس  .و أضاف أن الثقافة
أصبحت نوعا من اإلستثمار  .لذلك البد من توفير التمويل الالزم  .و إقترح السيد الد االزعر إحداث وكالة لفتح اآلفاق
أمام هاتين الجمعيتين حتى يمكن التعاطي مع مختلف اإلشكاليات المطروحة.
* تدخل السيد لطفي بن عيسى ( عضو بالمجلس البلدي ) :
أشار السيد لطفي بن عيسى إلى عدم تنصيص الفصل الخامس من اإلتفاقية على مقدار المنحة المالية السنوية لتي تتعهد
بلدية تونس بتقديمها للجمعية في إطار الشراكة.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أشارت السيدة رئيسة البلدية إلى وجود لجنة فنية اصة بالتمويل العمومي للجمعيات هي المكلفة بتقدير مبلغ المنحة و
ذلك بناء على برنامج و على الميزانية.
* تدخل السيدة محرزية البرايكي  ،رئيسة الجمعية الثقافية لمدينة تونس و رئيسة لجنة الشؤون اإلجتماعية و فاقدي
السند و حاملي اإلعاقة :
أشارت السيدة محرزية البرايكي إلى أن رئيس البلدية السابق بإعتباره رئيس الجمعية هو المتسبب في الوضعية الحالية
للجمعية رغم أن تصرف كان وفق القانون  .و بإعتبار وجود نص قانوني جديد ينظم عمل الجمعيات وهو يقيد التصرف في
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ميزانية الجمعية و لم يعد باإلمكان صرف اإلعتمادات المرصودة بميزانية الجمعية بمجرد قرار فردي بإعتبار وجود
أعضاء للجمعية يجعل وهو ما يجعل عملها في إطار الشفافية و إحترام القانون.

كما وضحت السيدة محرزية البرايكي بخصوص ما نص علي الفصل الرابع من اإلتفاقية " العمل على دعم فرقة بلدية
تونس للمسرح و ذلك بتسهيل تصرفها د ال و صرفا للمساهمة في تنفيذ و توزيع أعمالها " أن ذلك يهدف إلى توفر آلية
تمكن فرقة مدينة تونس للمسرح من عر

إنتاجاتها لعدة مرات .

* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفادت السيدة رئيسة البلدية أن قد تم تنظيم عديد العرو

إلنتاج فرقة بلدية تونس للمسرح  .و كانت مدا يل هذه العرو

لفائدة بلدية تونس وهي التي تتولى الص أجور أعضاء الفرقة.
* تدخل السيدة محرزية البرايكي  ،رئيسة الجمعية الثقافية لمدينة تونس و رئيسة لجنة الشؤون اإلجتماعية و فاقدي
السند و حاملي اإلعاقة :
أشارت السيدة محرزية البرايكي إلى أن الهدف من إبرام هذه االتفاقية مع الجمعية الثقافية لمدينة تونس ليس فقط تسوية
و

وضعية أعوانها و عملتها بل الهدف األساسي أن تكون هذه الجمعية طرفا فاعال في تنفيذ البرامج الثقافية للبلدية
تساهم في إثرائها.
* تدخل السيدة صبرين الزواغي  ،رئيسة لجنة اإلعالم و التواصل و التقييم :

أفادت السيدة صبرين الزواغي أن يمكن للجمعية الثقافية ان توفر مدا يل إضافية من الل مشاركتها في المهرجانات و
إقترحت إحداث مهرجان سنوي يتم تنظيم بساحة الفنون ببا السويقة التي هي بصدد التهيئة.
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفادت السيدة رئيسة البلدية أن بإمكان الجمعية الثقافية أن تساهم بصفة فعالة في معاضدة مجهود اإلدارة البلدية من الل
ضبط البرنامج الثقافي و ربط العالقات و لكن بعد تسوية الوضعية المالية الحالية للجمعية  .و أضافت السيدة رئيسة البلدية
أن تمت إستشارة رئاسة الحكومة بخصوص وضعية الجمعية الثقافية و تم اقتراح تنظيم إنتخابات تم على إثرها تعيين مكتب
جديد بتولى التقاضي بإسمها لتحميل المسؤوليات ألطرافها.
* تدخل السيدة بسمة الماجري  ،كاهية مدير الشؤون الثقافية :
أشارت السيدة بسمة الماجري إلى وجود إشكال في التصرف المالي بالنسبة لفرقة بلدية تونس للمسرح و تم اللجوء إلى
الجمعية الثقافية كآلية من اآلليات المرنة لهذا التصرف  .كما وضحت السيدة بسمة الماجري أن االمر يشمل فقط العرو
المدعومة وهو ما يجعل االمر ال يتعلق بموارد للجمعية الثقافية إذ يبقى الميزان البلدي و ميزانية الجمعية تابعة لميزانية بلدية
تونس.
* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس :
وضحت السيدة الكاتبة العامة أن الجمعية الثقافية لمدينة تونس تخضع كبقية الجمعيات للنظام األساسي للجمعيات إال أن
صوصية هذه الجمعية و بإعتبار عدم وجود إنخراطات فيها جعل مواردها تقتصر على التمويل المتأتي من بلدية تونس .
* تدخل السيدة سعاد بن عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
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دعت السيدة رئيسة البلدية السيدة محرزية برايكي رئيسة الجمعية الثقافية لمدينة تونس إلى إقتراح برنامج عمل الجمعية
الذي تمت صياغت مرفقا بطلب الدعم المالي لبلدية تونس لتنفيذ هذا البرنامج.

اارأي فياااه ،صاااادل أعضااااء المجلاااس البلااادي ب غلبياااة الحاضااارين
وبعاااد التّاااداول فاااي الموضاااوع وإباااداء الا ّ
علاااى مشاااروع إتفاقياااة شاااراكة باااين بلدياااة تاااونس و الجمعياااة الثقافياااة لمديناااة تاااونس ماااع تنقااايح الفصااال
الثالااااث المتعلااااق بماااادة اإلتفاقيااااة لتصاااابح ثااااال ( )03ساااانوات عوضااااا عاااان خمااااس (  ) 05ساااانوات و
سااااحب النقطااااة االولااااى ماااان الفصاااال الرابااااع و التااااي تاااانص علااااى " ...العماااال علااااى دعاااام فرقااااة بلديااااة
للمسرح و ذلك بتسهيل تصرفها دخال و صرفا للمساهمة في تنفيذ و توزيع أعمالها ".
( أنظر الملحق عدد  : 02إتفاقية الشراكة بعد التنقيح وفقا لتوصيات المجلس البلدي)
وقبل رفع الجلسة ،توجهت السيدة سعاد بن عبد الرحيم رئيسة البلدية ،شيخة المدينة ،بالشكر والتقدير لكافة أعضاء
المجلس البلدي واإلطارات اإلدارية والفنية على المجهود المبذول لتطوير العمل البلدي وتحسين ظروف عيش متساكني
المدينة .
ورفعت الجلسة على الساعة الثالثة بعد الظهر .
ُ

مقررة الجلسـة
ّ

الكاتبة العا ّمة لبلدية تونس
حفيظة بلخير مديمغ

رئيسة الجلسة
رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة

الرحيم
سعاد بن عبد ّ
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