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محضــر إجتمــاع المجلــس البلـدي
في جلسة إستثنائية
جلسة يوم  15أفريل 2019

إنعقد بقصر البلدية بالقصبة إجتماع المجلس البلدي في جلسة إستثنائية وذلك يوم اإلثنين  15أفريل
 2019على الساعة الثالثة بعد الظهر ،برئاسة السيدة سعاد بن عبد الرحيم رئيسة البلدية شيخة المدينة،
وبحضـور السيـد حاتم بن قديم مديـر الديوان والسـيدة حفيظة بلخير مديـمغ الكاتبة العامـة للبلديـة .
وبعد التأكد من توفر النصاب القانوني إلنعقاد الجلسة ،بحضور أعضاء المجلس البلدي الممضين
أمام أسمائهم أسفل هذا المحضر ،إفتتحت السيدة سعاد بن عبد الرحيم الجلسة مرحبة بالحضور ،معلنة عن
جدول أعمال الجلسة والمتمثل في نقطتين :

 -/ Iمداولة حول استلزام السوق األسبوعية للسيارات المستعملة وبيع قطع الغيار والمواد
المختلفة بالمروج : 2

نص المداولة :
عرضتتا سيدتتنزي ة نلتتا سيرئتتةرل رةندتتا يتةتتا سيلملنتتا عدتتا سيقتدتتر سيمدتتزل سيقت ر ق تتر
قزس يتتا للردتتب مةيقدتتةز ا عدتتا ةلتتةة ج تتاةت يتةتتا سيلملنتتا سيقةريتتزي مس تترسي سيدتتنزي رةندتتا مدزنتتا لت ةر
نخا سيقزنةا ميدر مدزنا ل ةر ملةرنخ  11جفرنت  2019ح ت ي قتا سيدت ا سبدتم عنا يرتر
سيدتتنةرسا سيقدتتلرقدا من ت غ ت
( سيقرسئةتتا

سيانتتةر سيق ت سز سيقخلد تتا متتةيقر

 2عتتط غرنتتب سيل تتة

منت
سيقمة ت ر

كيتتع لمر ت ة يتددتتلنط دتتةميلنط سب يتتا مل ةرن ت خ  11ق ت ةرر  2019حنتتت ليتتزد عتتزز 6

ق ةرئنط يدق سز سيردة ي

يد نلد م ت سيرر

خقد ط جيي زنةةرس(  1.650.000زنةةرس

يرزد سيق سفيا عدا سيدرر سيقيزد

زره قدنت ط دتلقةةا

سيكل سعلمر غنر قثق ر.

عدنه فيز لد سيدت ء إيا سإلعالط عط ملا تزنزي نت د  08سفرنتت 2019
سيقتتكئ ر جعتتاله ئدتترر سفللتتةحي
سيدت ء سيا سيل ة

ئةةتتا غنتتر قثقتتري جنضتتة يرتتزد ت ت ز سيقةةفدتتا

سيقمة ر ( سيقرسئةا

سعلقتةز سيقمدت
لتتد س ل تتةا إيتتا

قتةلد
حنت لد س لدةت مرتزز  24قدتلد د جمتزع عتزز 15
1

سدلرزسزهد يدق ةرئا في حنط يد نليزد يتددا سيل ة
سيدرر س فللةحي يليزند سيرر
مرز سيل ة

ه قدن ط

سيقمة ر د ع عزز  6ق ةرئنط ق سيلكئنر متةط
خقد ط جيي زنةةرس (  1.650.000زنةةرس .

دلقةةا

ل ددا سيمدزنا مررضنط تزننط هقة عدا سيةح سيلةيي:
المبلغ المقترح

ع/ر االسم و اللقب

 1.700.000دينارا

1

عبد الستار الزغبي

2

المعز دببيش نيابة عن لطفي المساكني  1.650.000دينارا
مةيلةيي ةيلرح سيق سفيا عدا عر

سيدنز عمز سيدلةر سي غمي سيمةي  1.700.000زنةةرس.

في د ري ةئ ت سيقرةي مةبقر سيقر ر سيا سيرر
يغ ي سيقدةئةي مقمد

سيق سيي ه عر

سيدنز سيقر زمنش ةنةما عط

زره  1.650.000زنةةرس ق س لرسح قرسترا ئرسر سي ر غ سيخةدا مةيد قا

في فددلة سيقلردب مأ دةغ سيزف يلدمح لرنة ع ضة عط ئت ثالثا ج لر في خد ص ي قا . 2019
التد ّخــالت :
 تدخل السيدة نزيهة الغيزاوي :سعلمرا سيدنزي ة نلا سيان س ل جط سعلقةز سيقرسئةا دلد سد د ا سيدنةرسا مةيقر

 2جقر غنر

قتزل قةزنة مةيقيةرةا ق قة ل ّد مد غه خالت سيملا سي ةرغا سيلي جد را عط س لرسح عر

مينقا

 1.650قدن ط زنةةرس.
 لزخت ئت قط سيدنز دةيح سيزغرل سيدنزي آقةت م نةط سيدنزي هةزنا ةةتي يدلأئنز عدا ضر ريللنةا سي ضةء سيخةرتي يدد ا لةظنقه خةدا ق قة ل لزه هكه سيقةغيا قط ف ضا لرسئد
سي ضالا لرغت يحرئا سيقر ر ةلنتا س ةلدةب سي ض ل خةر

سيد ا كيع خالت ن قي

سيدما سبحز قط ئت سدم .
 لزخت سيدنز فلحي زخنت ق زّزس عدا ضر ري سيينةد مزرسدا س لدةزنا يدد ا مت لحزنز سيدررس فللةحي يه خالت سيدةا سييةزقا جل مت إعةزي سدلد سقه.
 س لرح ئت قط سيدنز خةيز ي عر سيدنزي جقةت سيقؤزب قرسترا ئرسر سي ر غ سيقرزي دلد سد د اسيدنةرسا سيرقت عدا للنةا سي ضةء سيخةرتي يدد ا مت عرضه يالدلد سد خالت سيدةا سييةزقا.
مرز سيلزس ت في سيق ض

قةة له قط مت سبعضةء سيحةضري مةيتددا لد سيلد نا

مةإلتقة عدا هكه سيقزس يا.
 -/ IIمداولة حول تحويل اعتمادات من فصل إلى فصل داخل نفقات العنوان األول من
ميزانية بلدية تونس لسنة : 2019
قدمت السيدة بثينة الشابي رئيسة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف
2

نص المداولة :
مرز ,جل ري مأط سعر
يقن سةنا 2019

عدا جةظةر قتددئد سيق ر لةينح ة يةا سيرة سط سب ت

ن قت لح نت إعلقةزسا قط فدت إيا فدت مقمد

تقدي

زره

 1.162.000,000زنةةرس حلا للقئط سيمدزنا قط خالص سية يةا سي ت منا حدب سبقر
سيحئ قي عزز  284سيقؤرخ في  21قةرر  2019سيقلردب مسحزست قةحا لئقندنا ظرفنا ي ةةزي
جع سط سيز يا سيتقةعةا سيقحدنا سيقؤددةا سيرق قنا كسا سيدماا سإلزسرنا سيكل ةّص عدا
إزرس هكس سيقدحب مةي دت  000- 0015 - 03300كيع حدب منةةةا سيتز ت سيلةيي :
الترفيع
الفصل

الفقرة

الفقرة
ف

التخفيض

بيان النفقات

03300

الفصل

المبلغ

04401

التدخل العمومي
000
0015

الفقرة

الفقرة
الفرعي
ة

قةحا لئقندنا ظرفنا ي ةةزي
جع سط سيز يا سيقؤددةا
سيرق قنا كسا سيدماا
سإلزسرنا

بيان النفقات
نفقات التصرف الطارئة

000

1.162.000,000

المبلغ

000

ة يةا سيلدري غنر
سيق عا

1.162.000,000

المجموع
1.162.000,000

مرز سيلزس ت في ق ض

1.162.000,000

سيقزس يا لد سيلد نا مةيق سفيا مةإلتقة عدا لح نت سعلقةزسا قط

فدت إيا فدت زسخت ة يةا سيرة سط سب ت قط قن سةنا مدزنا ل ةر يدةا . 2019
ورفعت الجلسة على الساعة السابعة والنصف مساء.
ُ
رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة

مقررة الجلسـة
ّ
الكاتبة العا ّمة لبلدية تونس

الرحيم
سعاد بن عبد ّ

حفيظة بلخير مديمغ

إمضاء أعضاء المجلس البلدي الحاضرين أشغال الدّورة
اإلسم واللقب

اإلمضاء

اإلسم واللقب

خةيز ي عر

جدقةء سيرئةن ي

ف ل سير سمي

هةزي عمةر

دني سيزنط مةيرةمز

دةةء سيلدندي

اإلمضاء

3

عمز سير سا سيم نرل

دةقنا سيدمةدي

قحقز عدي سي رهةةي

ة نلا سيرئةرل

قحدط مط ة ندا

حئنقا سيئرمي

سبدرز خضر

ةةزنا سير نلي

مديةدد سي نةش

قحر نا مرسنئي

خدنت مط حدنط

هةزنا ةةتي قر سةي

عقةز سيرنةزل

قةتنا خقندي

ئقةت إنزنر

آقةت سيقؤزّب

فلحي زخنت

ع سغي سي سنر

دةيح قمةرئي

قةتنا سيتةز مي

قتزل سيقة ةي

غ رسط سييةة ل

حمنب زيل د

قدنئا سيمةغنةي

قحقز ةرقةط مط قرة نا

ة نلا سيان س ل

قحقز دةدي سيم ث رل

رسضنا سيرنة ي

قةنر سيدرسرفي

دةمرنط سي سغي

عقةز سيرنةحي

جحقز سيدانر م ع ّ ل

عمنر سيغةيمي

دةيح سيزغرل

مثنةا سي ةمي

عقةز سيزمةمي

زسز سب را

جةنر سي داللي

هةةء مط درنز

قلزل سيرمةعي

زسز سيزسنخي

سيرؤ ي سبغ سلي
عمز ّ
4

رتةء قنر

ئقةت سيمدزل

رسةنا سينحقزل

يغ ي مط عندا

ع ةي حقزل

يدرز م ع ّ ي

آقةت م نّةط

قحقز قةنر مط قنالز

قحقز رؤ ي سيلةةي

هةزي مةيحة عدي

رسةنا سيئرنقي

5

6

