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 ديــس البلــالمجل
 2023 - 2018ة النيابيّ  المّدة                                                           

***   *** 

 اجتماع المجلس البلدي ر ـمحض

 2021في دورته العادية الثالثة لسنة 

*** *** *** 

 2021أوت  16جلسة يوم : 

   

              
              

    ، وذلك يوم  2021لسنة  الثالثةإنعقد بقصر البلدية بالقصبة اجتماع المجلس البلدي في دورته العادية 

برئاسة السيدة سعاد بن عبد الّرحيم، رئيسة بلدية تونس شيخة  على الساعة التاسعة صباحا 2021 أوت 16 اإلثنين

لسيد حاتم بن قديم، للبلدية بصفتها مقّررة الجلسة، وا المدينة، وبحضور السيدة حفيظة بلخير مديمغ، الكاتبة العامة

المسؤولين اإلداريّين والفنيّين، وكذلك ممثلين عن وسائل اإلعــالم، وذلك بناء على البالغات من رئيس الديوان، وعدد 

ة، وكذلك بناء الصادرة بالصحف اليومية وبوسائل اإلعالم المسموعة والتي وقع تعليقها بجميع المقرات التابعة للبلدي

 ، هذا نّصها : 2021 أوت 12بتاريخ   1544تحت عدد و على الدّعوة اإلسمية الموجهة لكافة أعضاء المجلس البلدي 

 

إجتماع المجلس البلدي في دورته العادية تتشّرف رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة، بدعوتكم لحضور  "

بقصر بلدية  علــى الساعــة التاسعة صباحا 2021أوت  16اإلثنين تأجيله إلى يوم الذي تقّرر ، 2021لسنة  الثالثة

 : ، وذلك للنّظر في جدول األعمال التالي" تونس بالقصبة

 

I         /- . مسائل مالية 

II/-  . مسائل إدارية 

III/-  عمرانيةمسائل . 

IV/- تسمية أنهج . 

V/- . مسائل لإلعالم 

 

 

 

 اإلدارة الفرعية لشؤون المجلس البلدي

 واإلنتخابات واإلحاطة بالدوائر البلدية



 

 

 داولــــع للت  ـــمواضي
 

 
 
 
 
 

I/- ة :ــــل ماليــــمسائ 

 
 

 . 2021مرفق بتقرير مفصل حول لزمة اإلشهار لسنة مداولة  مشروع -1

 الترفيع في المعاليم الموظفة بالرياض البلدية.مشروع مداولة حول  -2

طرح معاليم موظفة بالسوق األسبوعية لبيع المواد المختلفة بالمالسين من دائرة السيجومي مشروع مداولة حول   -3

 .الل فترة الحجر الصحيخ

 

II/-  مسائل إدارية: 
 

 . اإلتحاد التونسي لإلعالم الجمعياتيإتفاقية شراكة بين بلدية تونس و مشروع مداولة مرفق بمشروع  -4

 . المنظمة التونسية إلرشاد المستهلكإتفاقية شراكة بين بلدية تونس و مشروع مداولة مرفق بمشروع  -5

 . البحث العلميوزارة التعليم العالي ومشروع مداولة مرفق بمشروع إتفاقية شراكة بين بلدية تونس و  -6

 . الهدمة قبول وتثمين فضالت البناء وبمشروع كراس شروط حول وحدمشروع مداولة مرفق  -7

 . بكراس شروط إستلزام المناطق الخضراءمشروع مداولة مرفق  -8

  . عملة بلدية تونسحول مراجعة قانون إطار موظفي ومشروع مداولة  -9

 

III/-  عمرانيةمسائل : 

 

 . الزهور ( -مشروع مداولة حول إصالح الوضعية العقارية لعقار شركة " ستيف " ) السمران -10

 . الوضعية العقارية لمقاسم  بالمنطقة الصناعية بالشرقيةمشروع مداولة حول تسوية  -11

 . مذكرة حول برنامج اإلنتقال الطاقي لبلدية تونس -12

 

IV/- احاتالس  تسمية األنهج و: 

 

 .مشروع مداولة حول إطالق تسمية شخصيات وطنية على أنهج بمدينة تونس -13

 أدباء و شعراء على بعض الساحات بمدينة تونس.، إطالق تسمية فنانين، سينمائيينحول مشروع مداولة  -14

 إطالق تسميات على أنهج بمدينة تونس.مشروع مداولة حول  -15

 إطالق تسميات على أنهج بمدينة تونس.مشروع مداولة حول  -16

 

 V/-  لإلعالم مواضيع : 

 

 .2021السداسي لمتابعة إنجاز البرنامج اإلستثماري البلدي لسنة  التقرير -17

 إسناد إشغال وقتي إلستغالل جزء من المساحات الخضراء.مذكرة مرفقة بمقترح دليل إجراءات  -18

 

 

 



 

 

 وحضر الجلسة كل من السي دات والس ادة :

 الصفة بالمجلس اإلسم واللقب ع/ر
 

 املساعد األول لرئيسة البلدية منري الصراريف 01
 البلديةاملساعد الثالث لرئيسة  عبد الرزاق البوزيري 02
 املساعد الرابع لرئيسة البلدية األسعد خضر 03
 رئيس دائرة ابب سويقة سيف الدين ابلعابد ) حاضر عن بعد ( 04
 رئيسة دائرة سيدي البشري هندة عباس 05
 رئيس دائرة العمران عماد العيادي 06
 رئيسة دائرة اخلضراء ) حاضرة عن بعد ( سامية اللباسي 07
 رئيسة دائرة املدينة آمال املؤدب 08
 رئيس دائرة  ابب البحر فتحي دخيل 09
 رئيسة دائرة العمران األعلى عواطف الزاير 10
 رئيس دائرة املنزه عماد الدابيب  11
 رئيس دائرة جبل اجللود صاحل املباركي 12
 رئيس دائرة احلرايرية كمال البلدي 13
 رئيس دائرة الوردية األسعد بوعزة 14
 رئيس جلنة األشغال و التهيئة العمرانية ) حاضر عن بعد (خالد األزعر  15
 رئيسة جلنة النظافة و البيئة و محاية احمليط سناء التليلي  16
 رئيسة جلنة الفنون و الثقافة و الرتبية و التعليم ) حاضرة عن بعد ( حكيمة الكعيب 17
 الشؤون اإلجتماعية و فاقدي السند و حاملي اإلعاقة رئيسة جلنة ) حاضرة عن بعد ( حمرزية الربايكي 18
 رئيس جلنة متابعة املرافق العامة  جمدي املازين  19
 رئيسة جلنة اإلعالم و التواصل و التقييم صربين الزواغي 20
 رئيسة جلنة الشؤون املالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف بثينة الشايب 21
 مراجعة املعاليم البلدية رئيسة جلنة هناء بن سعيد 22
رئيسة جلنة املساواة و تكافؤ الفرص بني اجلنسني و رئيسة جلنة تسمية  هندة ابحلاج علي 23

 رئيسة جلنة حفظ الصحة ابلنيابة عفاف محدي 24 األهنج
 رئيسة جلنة التكوين و الشغل و التنمية احمللية آمال بوزاين 25
 مستشار بلدي ) حاضر عن بعد ( خليل بن حسني 26
 مستشار بلدي ) حاضرة عن بعد ( أمسى العكايشي 27
 مستشار بلدي منجية اخلميلي 28
 مستشار بلدي حممد نعمان بن معاوية 29
 مستشار بلدي حممد ساسي البوثوري 30
 مستشار بلدي عبد الرؤوف األغوايت 31
 مستشار بلدي أنيس الوساليت 32
 مستشار بلدي رجاء قمري  33
 مستشار بلدي ) حاضر عن بعد ( لطفي بن عيسى 34

 

 

 

 

 

 



 

 وتغي ب عن الجلسة كل من السي دات والس ادة :

 

 الصفة بالمجلس اإلسم واللقب ع/ر
 

 املساعد الثاين لرئيسة البلدية رانية الكرميي 35
 رئيس دائرة  الزهور فوزي العزايب 36
 الكباريةرئيسة دائرة  هادية انجي مرواين 37
 رئيسة جلنة التبتيت نزيهة العكاري  38
 رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية و احلوكمة املفتوحة منجية اجلندويب 39
 رئيس جلنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية عماد الرايحي  40
 رئيسة جلنة املرأة واألسرة  وداد الداخيي  41
 رئيسة جلنة غفران القناوي 42
 مستشار بلدي  اندية العوييت 43
 مستشار بلدي كمال الدين إيدير  44
 مستشار بلدي مليكة الباطيين 45
 مستشار بلدي نزيهة الغيزاوي 46
 مستشار بلدي مروى خلفت 47
 مستشار بلدي حممد علي الورهاين  48

 مستشار بلدي عبري الطاليب 49
 مستشار بلدي راضية العياشي 50
 مستشار بلدي      صاحل الدغري  51
 مستشار بلدي وداد األزرق 52
 محمد منير بن ميالد    53

 
 

 () حاضر عن بعد   

 

 مستشار بلدي
 
 مستشار بلدي حممد رؤوف اهلاين 54 

 مستشار بلدي مهدي الرابعي 55
 مستشار بلدي رانية اليحمدي 56

 

المدير العام للمصالح المشتركة وعدد هام  من المديرين العامين وحضر الجلسة عن اإلدارة البلدية            

في الد وائر البلدية .  والمديرين وكواهي المديرين ورؤساء المصالح ومتصر 

 كما حضر عدد هام من المواطنين والبعض من مكونات هياكل المجتمع المدني .

 

من القانون  218ينة إلى أنّه عمال بمقتضيات الفصل أشارت السيدة سعاد بن عبد الّرحيم رئيسة البلدية شيخة المد 

"يتولى الكاتب العام للبلدية كتابة المجلس البلدي وفي صورة غياب أو عدم وجود األساسي لمجلة الجماعات المحلية  

ه أحد كاتب عام للبلدية، يمكن لرئيس المجلس في بداية كل جلسة أن يعي ن أحد أعضائه ليقوم بالكتابة، ويقوم بمساعدت

 . موظفي البلدية"

 



 

 

 وتبعا لذلك، تتولى السيدة حفيظة بلخير مديمغ الكاتبة العامة للبلدية كتابة محضر الجلسة .           

 

وبعد الترحاب ، الجلسة افتتاح، تولّت السيدة رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة توف ر الن صاب القانوني وباعتبار            

الفقيد روح  م على، تولت السيدة رئيسة البلدية الترحّ شارين وإطارات بلدية ومجتمع مدنيمن مست بالسادة الحاضرين

، راجية من هلل عز وجّل أن يتغّمد الفقيد بواسع رحمته رة التحرير الدكتور الحبيب دلهومالمستشار البلدي ورئيس دائ

 . لوانسبر والويه جميل الصّ ذيلهم أهله ووويسكنه فسيح جناته 

 

بجدول أعمال الجلسة المقترح خالل جلسة مكتب المجلس البلدي المنعقدة السيدة رئيسة البلدية ذّكرت  إثر ذلك،  

حيث حضي بالموافقة  ،صويت على جدول أعمال الجلسةثّم أذنت للسادة المستشارين بالتّ  2021جويلية  13بتاريخ 

 باإلجمــاع .

 

دينة الكلمة إلى السيدة بثينة الشابي، رئيسة لجنة الشؤون المالية                   ثّم أحالت السيدة رئيسة البلدية شيخة الم

لزمة مداولة حول مشروع والمتمثلة في  من جدول أعمال الجلسة األولىالنقطة ف، لتقديم اإلقتصادية ومتابعة التصرّ و

 هذا نّصها :، مرفق بتقرير مفص ل في الغرض، 2021اإلشهار لسنة 

 

ستخالصاات بعناوان اإلشاغال الاوقتي للطرياق العاام بواساطة اإلشاهار اإلدعام إطاار تنمياة الماوارد البلدياة وفي  وبعد،

تولات اللجناة دراسااة ماللت اللزمااة الساابقة و أسااباب عادم تقاادم أي عاارض لالسااتلزام ، و للغارض قاماات بمعايناة المواقااع 

ي عدد متناسق مان الادوائر و بيان حدود كل حصة لتغطالمقترحة لتركيز سندات اإلشهار و كيفية توزيعها على  الحصص 

الشااؤون و، كمااا تاام إعااداد كااراس الشااروط الفنيااة و اإلداريااة ثاام تولاات اإلدارة البلديااة مراساالة وزارة أمااال  الدولااة البلديااة

ومي للطرقاات قصد القيام بتقدير السعر الفتتاحي لإلشغال الوقتي ألجزاء من الملك العم 2021جانفي  29العقارية بتاريخ 

 التابع لبلدية تونس بعنوان اإلشهار .

 

حصاص عاوض حصاتين توزعات بشاكل  06فانن اللزماة المزماع إنجازهاا لمادة خماس سانوات تشامل عادد  ،وللتّذكير

مدروس على كامال الادوائر المعنياة حتاى ل تنحصار فاي عادد ضاصيل للحصاص مثلماا تام اعتماادش ساابقا حياث شاملت فقا  

تكن مثمرة بسبب ارتفاع القيمة المالية لكل حصة وتمات الساتجابة لطلاب نقاباة شاركات اإلشاهار فاي حصتين ل غير و لم 

تدارس ملف لزمة اإلشهار حيث تمت تجزئة الحصص بشكل يسمح للشركات من اإليفاء بتعهداتهم المالية تجاش البلدية كلماا 

 كان القس  مجزءا .

 

 لكامل اإلشغال الوقتي كاآلتي :و قد قدر السعر الجملي الفتتاحي المقترح  

 د / السنة  )اثنان مليون و أربعمائة و تسعة و تسعون ألفا و أربعمائة دينارا (  2499400.000 

 

 و قد تضمن تقدير الختبار بالتفصيل بيان الحصص و السعر الجملي الفتتاحي على النحو التالي :

 

 

 



 

 
ثمنننننننن المتنننننننر  السعر االفتتاحي المقترح  المساحة )م.م ( عدد السندات  بيان الحصة 

 المربع /السنة 

 الضمان الوقتي 

:  01عنننننننننننننندد 

شاشننننة رقميننننة 

 ذات واجهتين

 شاشة 60 

م.  2شاشة / 56

 م 

 د 46040.000 د1514.4 د /السنة  460400.000 304

م 10شاشاااااة / 4

 .م

 :02عدد 

 سند  38 

 

م.م واجهااااااة 10

 واحدة

 د37300.000 د 981.5 د / السنة   373000.000  380

 :03عدد 

 سند 45 

 

م.م واجهااااااة 10

 واحدة

 د 47200.000 د 1048.8 د / السنة   472000.000 450

 

 :04عدد 

 سند 42

م.م واجهااااااة 10

 واحدة

 د 37300.000 د 888.09 د / السنة   373000.000 420

 :05عدد 

 سند 35

م.م واجهااااااة 10

 واحدة

 د 30900.000 د 882.8 د / السنة   309000.000 350

 :06عدد 

 سند 45

م.م واجهااااااة 10

 واحدة

 د 51200.000 د 1137.7 د / السنة   512000.000 450

 المجموع :

  

 د 219940.000 د 1061.767 د /السنة  2499400.000 2354  265

 
تقدير إدارة الختبارات حتى تتمكن البلدية لمعروض على مجلسكم الموقر التداول في الموضوع والمصادقة على فا

من مواصلة اإلجراءات و الشروع في اإلعالن على طلب العروض علما و أن شروط المشاركة تتم عبر الظروف المغلقة 

، لدى القابض نقدا أو بواسطة صك مؤشر عليهمن السعر الفتتاحي يدفع   %10بـــ بعد دفع مبلغ الضمان الوقتي المقدر 

 ل مقابل وصل في الغرض .ي بالمكتب األوّ البلد

الكلمة إلى السيدة حفيظة بلخير مديمغ الكاتبة العامة للبلدية للتفّضل السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة  أعطتإثر ذلك، 

فتح باب النّقاش قبل  2017بنعطاء لمحة مقتضبة وتوضيح المشكل الذي يحوم حول لزمات اإلشهار منذ سنة 

 على ما جاء بنّص المداولة المذكورة . والتّصويت

 

 :  التدخـــــــالت
 

 : الكاتبة العامة للبلدية ة* تدخل السيد

أن عقدت لزمة لإلشهار في الملك العام لفائدة  2013أفادت السيدة حفيظة بلخير مديمغ بأنّه سبق لبلدية تونس سنة  -

تّم فسخ عقد لزمة إلحدى الشركتين  2015وخالل هذش السنوات وبالتحديد خالل سنة شركتين لمدّة خمس سنوات غير أنّه 

ولكن رغم فسخ عقد اللزمة بقي جزء كبير من اللّوحات اإلشهارية لم يقع "  Karoui And Karouiوالمسماة بــ " 

لوحات من قبل المستلزم قبل إنتهاء إزالتها، وقامت بلدية تونس بالتّنبيه على هذش الشركة عن طريق عدل منفذ إلزالة تلك ال

بكراس الشروط غير أّن هذا المستلزم طلب من  على ذلككما تّم التنصيص  2018عقد اللزمة خالل شهر ماي من سنة 

السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية تونس في تلك الفترة منحه مدّة شهر أو شهرين حتى يتسنّى له القيام بعملية اإلزالة 

 وافقة على إمهاله المدّة المطلوبة .وتّمت الم

 

 

 



 

 

للمدّة النيابية بتوجيه عدّة تنابيه قصد إزالة هذش اللّوحات  2018ومن ثّمة، قام المجلس البلدي الحالي ومنذ أواخر سنة 

وبالتوازي تّم عرض الموضوع على أنظار لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة  اإلشهارية المتبقية من قبل المستلزم

التصّرف وتّم إقرار إحداث كراس شروط بالمقتضيات الجديدة التي تنّص على أّن السعر اإلفتتاحي لللّزمة يتّم تحديدش من 

 قبل وزارة أمال  الدولة والشؤون العقارية .

مليون دينارا لنفس مساحة وحصص اللزمة  03احي من قبل الوزارة المعنية بما قيمته وقد تّم تحديد السعر اإلفتت

وتّم العزوف الفارطة غير أنّه تّم اإلعالن عن طلب العروض في مناسبتين إلستلزام المنطقتين بالسعر اإلفتتاحي المحدّد 

 عن تقديم العروض وهذا موثّق بالمحاضر والجرائد .

 التنسيق مع غرفة المستشهرين للنظر في أسباب هذا العزوف حسب ما يقتضيه قانون اللزماتواستنادا إلى ذلك، تّم 

وحّث المستلزمين قصد المشاركة. وفي هذا الموضوع أشارت غرفة المستشهرين إلى ضرورة مزيد التقسيم ومراجعة 

القرارات بمحاضر لجنة الشؤون المالية السعر اإلفتتاحي والمواقع نظرا إلرتفاعه النسبي وقد وقع توثيق مللت النقاشات و

 . واإلقتصادية ومتابعة التصّرف

المعاينة  حصص مع إعادة النظر في السعر اإلفتتاحي على ضوء المناطق 06وعلى إثر ذلك، تّم تجزئة المناطق إلى 

أوت  03تونس بتاريخ  من قبل مصالح وزارة أمال  الدولة والشؤون العقارية، وتّم إصدار تقرير اإلختبار ومدّش لبلدية

 إلعتمادش في طلب العروض مجدّدا . 2021

أّما بخصوص المدّة التي وقع إستغاللها من قبل المستلزمين القدامى خارج آجال اللّزمة، فقد تّم تثقيل ما تخلّد بذمتهم 

كل اللّوحات اإلشهارية إزالة  2019مليون دينارا، وقد تّم منذ سنة  04لدى القابض البلدي بمقتضى قرار وهي في حدود 

 للمستلزمين القدامى .

 المساعد الثالث لرئيسة البلدية :* تدخل السيد 

عوضا  د249940,000أشار السيد عبد الرزاق البوزيري إلى وجود خطأ مادّي في مجموع الضمان الوقتي وهو  -

 . المضّمن بجدول نّص المداولة المعروضة د219940,000عن 

 الدائرة البلدية بباب البحر :رئيس * تدخل السيد 

طالب السيد فتحي دخيل بضرورة إيقاف إسناد الرخص خارج نطاق اللزمة إلى أن يتّم إستكمال إجراءات لزمة  -

األسعار الجديدة التي حدّدتها وزارة أمال  الدولة موضوع المداولة المعروضة خاصة وأّن  2021اإلشهار بعنوان سنة 

وتخدم مصلحة البلدية مقارنة بما هو معمول به حاليا واستصناسا بذلك يتّم الترفيع في معلوم  والشؤون العقارية مرتفعة

 إشغال الطريق العام خارج نطاق اللزمة سواء في العالمات اإلشهارية العادية أو الرقمية .

ة خاّصة وأّن قانون " من الفقرة األخيرة من نّص المداول نقداكما أشار السيد فتحي دخيل إلى ضرورة حذف كلمة " 

 آلف دينار .   05المالية يمنع المعامالت نقدا في حال أكثر من 

 

 

 

 

 



 

 قرار المجلس البلدي                                                                                           
 

أي فينننه، صننناد  أعضننناء المجلنننس البلننندي  بأغلبينننة وبعننند الت نننداول فننني الموضنننوع وإبنننداء النننر 

 كالت الي : الحاضرين

 . حضوري ا موافق ت :صو  12عدد   - 
 .موافق عن بعد صوت :  06عدد   - 
 

 

من السعر اإلفتتاحي  %10ويُدفع مبلغ الضمان الوقتي المقد ر بــ  2021لزمة اإلشهار بعنوان سنة على 

ل مقابل وصل في الغرض ما  مثل نقداوليس  بواسطة صك مؤش ر عليه لدى القابض البلدي بالمكتب األو 

نا   . نص  المداولةبالفقرة األخيرة من جاء مضم 

 

          أحالت السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة الكلمة إلى السيدة بثينة الشابي، رئيسة لجنة الشؤون المالية         ذلك،  إثر

مداولة حول الترفيع مشروع والمتمثلة في  من جدول أعمال الجلسةالنقطة الثانية ف، لتقديم اإلقتصادية ومتابعة التصرّ و

 . في المعاليم الموظفة بالرياض البلدية

ما قبل  تحسين الخدمات المقدمة بالمؤسسات التربوية في سنّ  في إطارأنه إلى شارت رئيسة اللجنة أحيث 

الدراسة وحرصا على جعل هذش المؤسسات نموذجية وفاعلة ومتفتحة على محيطها وأمام اإلرتفاع المتزايد في األسعار 

سات والخدمات والمرتبات ونظرا لحجم التكاليف التي تتحملها البلدية في مستوى تسيير وتجهيز وصيانة هذش المؤسّ 

ة بالقطاع الخاص، وحرصا على تنمية الموارد ومواصلة لنظام المراجعة البلدية ونظرا لضعف المعاليم الموظفة مقارن

 التدريجية للمعاليم الموظفة برياض األطفال البلدية،

 2021/2022تّم عرض مقترح التّرفيع في المعاليم الموظفة بالّرياض البلدية إنطالقا من السنة التربوية  وحيث   

 وحظي بالموافقة. 2021جوان 09دية ومتابعة التصّرف بتاريخ على أنظار لجنة الشؤون المالية واإلقتصا

في معلوم المداولة على أن يشمل التّرفيع والمعروض على مجلسكم الموقّر التفّضل بالموافقة على مشروع 

)معلوم إختياري شهري( إضافة إلى  (garde)التّرسيم )سنوي( والمعلوم البلدي وهو)معلوم شهري( ومعلوم الحراسة 

 : وفقا للجدول التاليإحداث معلوم خاص بالنوادي 

 معلوم الترسيم 

 )سنوي(

 المعلوم البلدي 

 )شهري(

 (garde)معلوم الحراسة 

 )إختياري وشهري(

إحداث 

معلوم 

 النوادي

 المقترح الحالي المقترح الحالي المقترح الحالي

 د 3 

 منفلوري-المنزه 

 د 25 د 22

 د 45 د 33

 د 20 د 13

باب  -علي البلهوان

  -بلفي  -العسل

حي  -الحفصية

 الخضراء

 

 د 22

 -1الزهور د 30

العمران  -5الزهور

 -العمران  -األعلى

-الزاوية البكرية 

 المالسين

 د 17

 

 



 

 

 والتّصويت على ما جاء بنّص المداولة المذكورة .إثر ذلك، أذنت السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة بفتح باب النّقاش 

 

 :  التدخـــــــالت
 

 البلدية شيخة المدينة : ةرئيس ة* تدخل السيد

 تساءلت السيدة سعاد بن عبد الرحيم حول تقسيم الرياض البلدية الوارد بمشروع المداولة . -

 الدائرة البلدية بسيدي البشير : ةرئيس ة* تدخل السيد

جهتها، إستنكرت السيدة هندة عباس إدراج الروضة البلدية بمونفلوري مع روضة الدائرة البلدية بالمنزش نظرا من  -

 لحالتها المتردية .

 البلدية شيخة المدينة : ةرئيس ة* تدخل السيد

من قبل المواطنين أفادت السيدة رئيسة البلدية بأّن الروضة البلدية بمونفلوري هي من أكثر الرياض البلدية المطلوبة  -

بالرغم من حالتها المتردية وذلك نظرا لموقعها ومساحتها الشاسعة. وأفادت السيدة سعاد بن عبد الرحيم بأنّه يوجد 

 وتوفير كل ما تحتاجه من أثاث ولوازم مدرسية وغيرها . برنامج عمل لصيانة كل الرياض البلدية

 البلدي :محمد نعمان بن معاوية، عضو المجلس * تدخل السيد 

إعتبر السيد محمد نعمان بن معاوية عضو المجلس البلدي أّن الترفيع الشهري في المعلوم البلدي لرياض األطفال  -

والمالسين والعمران  5و 1د يعتبر مشطا خاصة بالنسبة للرياض البلدية بالتحرير والزهور30إلى  د17من 

 األعلى ولكانيا .

 شيخة المدينة :البلدية  ةرئيس ة* تدخل السيد 

توضيحا لتدخل السيد محمد نعمان بن معاوية اآلنف الذكر، أفادت السيدة رئيسة البلدية بأّن الروضة البلدية بحي  -

التحرير هي من أجمل وأرقى الرياض البلدية مشيرة إلى أنّه سيقع تمكين بعض العائالت المعوزة من المجانية بعد 

 إجراء بحث إجتماعي في هذا الشأن .

 كاهية مدير الشباب والطفولة والرياضة : ة* تدخل السيد

وأبناء األعوان  أشارت السيدة سعاد دقنيش إلى أنّه سيقع تمتيع بعض العائالت المعوزة وأبناء الشهداء األمنيّين -

 البلديّين من مجانية اإللتحاق بالرياض البلدية .

ل لرئيسة البلدية :* تدخل السيد   المساعد األو 

إقترح السيد منير الصرارفي إلحاق الروضة البلدية بالتحرير بالصنف األّول من الرياض بالجدول المضمن  -

 دينارا . 45بمشروع المداولة ليصبح المعلوم الشهري 

 كاهية مدير الشباب والطفولة والرياضة : ة* تدخل السيد

سعاد دقنيش إضافة الروضة البلدية باإلضافة إلى مقترح السيد منير الصرارفي اآلنف الذكر، إقترحت السيدة  -

 بالكانيا إلى الصنف األّول من الرياض نظرا لموقعها المتميز وكثرة الطلبات عليها .

 رئيسة لجنة التكوين والشغل والتنمية المحلية : ة* تدخل السيد

د بالبالد وغالء المعيشة، إعتبرت السيدة آمال بوزيان أّن الترفيع في هذش المعاليم الموظفة نظرا للوضع السائ -

 بالرياض البلدية يبقى مرتفعا نسبيا .

 



 

 

 رئيسة البلدية شيخة المدينة : ة* تدخل السيد

في هذش المعاليم وذلك لخلق التازن وتقديم مزيد من  إلى أنّه من الضروري الترفيع ةأشارت السيدة رئيسة البلدي -

  الخدمات األكثر جودة مع مراعاة جميع الجوانب والحالت اإلجتماعية وهي حق لكل مواطن دون تمييز .

 كاهية مدير الشباب والطفولة والرياضة : ة* تدخل السيد

الترفيع في منشطات بالرياض البلدية، كما ذّكرت بأنّه لم يقع  07د دقنيش بأنّه تّم إنتداب عدد أفادت السيدة سعا -

 . 2009معاليم الرياض البلدية منذ سنة 

 رئيس الدائرة البلدية بالوردية :* تدخل السيد 

معاليم الرياض البلدية شريطة مزيد اإلحاطة والعناية بهذش المقرات،  إستحسن السيد لسعد بوعّزة مقترح الترفيع في -

مطالبا بالتسريع في صيانة سور الروضة البلدية بالكايا المتداعي للسقوط في أي لحظة. كما دعا ذات المتدخل إلى 

 . ضرورة التقليص من كمية األدوات المدرسية والتي يتكفل الولي بنقتنائها نظرا إلرتفاع أسعارها

 كاهية مدير الشباب والطفولة والرياضة : ة* تدخل السيد 

حرصا  وّضحت السيدة كاهية مدير الشباب والطفولة والرياضة أّن البلدية تقوم بتوفير جزء هام من هذش األدوات -

 . على عدم إثقال كاهل األولياءمنها 

 رئيس الدائرة البلدية بالسيجومي :* تدخل السيد 

األسعد خضر بالتسريع في غلق الروضة البلدية بالمالسين نظرا لحالتها المتردية واستغاللها من قبل طالب السيد  -

 بعض الشباب المنحرفين لتعاطي المخدرات .

ف : ة* تدخل السيد  رئيسة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصر 

بأّن هذا الترفيع لم يكن إعتباطيّا بل جاء بعد المشاورات التي تّمت صلب اللجنة المالية  رت السيدة بثينة الشابيذكّ  -

 .والتثبّت مع اإلدارة المعنية واألخذ بعين اإلعتبار للحالت اإلجتماعية 

 رئيس الدائرة البلدية بباب البحر :* تدخل السيد   

وسيساهم ولو نسبيّا في  الخاّصة بالّرياضمقارنة  ومقبولا مرضيّ يعتبرالترفيع هذا إعتبر السيد فتحي دخيل أّن  -

 تحسين الخدمات بالّرياض البلدية .

 رئيسة لجنة اإلعالم والت واصل والت قييم : ة* تدخل السيد

عارضت السيدة صبرين الزواغي هذا الترفيع في معاليم الرياض البلدية في الوقت الحالي حسب رأيها نظرا  -

الوباء المتفشي كما إعتبرت أّن روضة علي بلهوان للظروف اإلقتصادية واإلجتماعية التي تمّر بها البالد جراء 

 مجاورة لها والغير مرّخص فيها تحّ  من قيمتها .من أجمل الرياض البلدية غير أّن المحي  العام والدّكاكين ال

 رئيسة البلدية شيخة المدينة : ة* تدخل السيد

إثر مداخلة السيدة صبرين الزواغي، طلبت السيدة رئيسة البلدية من السيد رئيس دائرة باب سويقة الحرص والعمل  -

مرّخص فيها والعناية بنظافة محي  هذش  على التصدّي والحدّ من اإلنتشار العشوائي لألكشا  المنتصبة والغير

 الّروضة .

 

 



 

 رئيس لجنة مراجعة النظام الداخلي للمجلس :* تدخل السيد 

توّجه السيد لطفي بن عيس بالسؤال حول التقديرات المالية وانعكاساتها على ميزانية البلدية بعد الترفيع في هذش  -

 المعاليم .

 المشتركة :المدير العام للمصالح * تدخل السيد 

إقترح السيد سهيل ساسي ضرورة إدراج اإلعفاءات من دفع معاليم الرياض البلدية بالنسبة للعائالت المعوزة وأبناء  -

 الشهداء واألمنيّين بنّص المداولة .

 الكاتبة العامة للبلدية : ة* تدخل السيد

أشارت السيدة الكاتبة العامة إلى أّن العائالت المعوزة التي تتمتّع بنعانة قاّرة من الدّولة تعفى من دفع المعلوم على  -

 العقارات المبنية ويمكن إدراجها دون القيام بأبحاث إجتماعية . 

 

 قرار المجلس البلدي 
 

أي فينننهوبعننند الت نننداول فننني الموضنننوع        أعضننناء المجلنننس البلننندي بأغلبينننة ، صننناد  وإبنننداء النننر 

 كالتالي : الحاضرين

 . حضوري ا موافق ت :صو  22عدد   -
 .موافق عن بعد صوت :  40عدد   -

 . ضدصوت :  20عدد   -
 

السنننننننة التربويننننننة  بدايننننننة منننننننالبلديننننننة   برينننننناض المسننننننتوجبةالمعنننننناليم  تنقننننننيحعلننننننى        

 لجدول التالي :لبيانات اطبقا    2021/2022

 

 المعلوم                                

 

 الروضة البلدية

 معلوم الترسيم

 )سنوي(

 المعلوم البلدي 

 )شهري(

 (garde)معلوم الحراسة 

 )إختياري وشهري(

معلوم 

االنخراط 

 النواديب

       -منفلنننننننننننننننوري  –المننننننننننننننننزه  

 الكانيا -حي التحرير

 د 25

 د 45

  -باب العسل -علي البلهوان د 3 د 20

 حي الخضراء -الحفصية  -بلفي

 

 د 30

العمران  -5الزهور -1الزهور

الزاوية  -العمران  -األعلى

 المالسين -البكرية 

 

 ياض البلدية لـ :مع إقرار مجانية اإللتحا  بالر  

 

 



 
 

   طبقا للتشريع الجاري به العملدة أبناء العائالت المعوزة المحد. 

  ومصادقة لجنتي الطفولة والشباب  إجتماعيبعد إجراء بحث  خلمحدودة الد  أبناء العائالت

 والشؤون اإلجتماعية.

   واألمنيةسة العسكرية أبناء الشهداء من المؤس. 

 عوان المباشرين ببلدية تونسأبناء األ . 
 

رئيسة لجنة الشؤون المالية         ، السيدة بثينة الشابيأحالت السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة الكلمة إلى  إثر ذلك،

طرح مشروع مداولة حول والمتمثلة في  من جدول أعمال الجلسة النقطة الثالثةواإلقتصادية ومتابعة التصّرف، لتقديم 

معاليم موظفة بالسو  األسبوعية لبيع المواد المختلفة بالمالسين من دائرة السيجومي خالل فترة الحجر الصحي،     

 :هذا نّصها 

فالمعروض على أنظار مجلسكم الموقر موضوع طرح معاليم لزمة السوق األسبوعية لبيع المواد المختلفة  وبعد،           

 بالمالسين بقرار من رئاسة الحكومة أو من ولية تونس .

دتين بتاريخ   ولهذا الغرض تم التداول في الموضوع  خالل لجنة الشؤون المالية ومتابعة التصرف في جلستيها المنعق 

حسب طلب المستلزم والتي ظلت مغلقة لمدة سبعة أسابيع بناءا على قرار السيد   2021جوان  09و  2020ديسمبر 30

، باإلضافة 2020نوفمبر  23إلى غاية  2020أكتوبر  07والي تونس القاضي بتعليق نشاط األسواق األسبوعية بداية من 

 2021افريل   11(  ويــــوم 2021انفي ج 17و  16و   15و 14) إقرار حجر صحي شامل أيام  2021جانفي  17ليوم 

حيث تم إقرار  2021ماي  09، ويــوم  2021افريل  07تبعا لقرار رئاسة الحكومة بغلق األسواق األسبوعية بتاريخ 

 .  2021ماي  16إلى غاية  09حجر صحي شامل من 

يص فيها بأنه إذا صادف يوم السوق وطبقا للفصل الرابع عشر من كراس الشروط الخاصة بالسوق والتي تم التنص        

يوم عيد وطني أو ديني أو انتخابات أو أي قوة أو أمر طارئ يمنع انتصاب السوق ، فانه يمكن للمستلزم المطالبة 

بتعويضه عن طريق الخصم وتتولى لجنة الشؤون المالية ومتابعة التصرف تحديد قيمة الضرر بحضور القابض البلدي 

زمة وذلك أخذا بعين العتبار ثمن اللزمة المنصوص عليه بالعقد ويتم خصم المبلغ من ثمن المستوجب المثقل لديه مبلغ الل

 للزمة على أن يتم عرض األمر على مصادقة المجلس البلدي.

على ونظرا للظرفية القتصادية والصحية التي تمر بها بالدنا واعتبارا لغلق األسواق العديد من المرات، تم التفاق         

أيام عمل   03، زائد عدد2020من أيام عمل األسواق األسبوعية المستلزمة  من سنة  07أن يتم طرح معلوم قيمة عدد 

 عن السنة الفارطة. % 10مضاف إليه نسبة  2021والمذكورة أعالش علما وان ثمن لزمة  2021خالل سنة 

ا تم إقرارش ضمن لجنة الشؤون المالية والقتصادية واستنادا إلى ما سبق بيانه، فالمرجو منكم المصادقة على م   

 ومتابعة التصرف حتى يتسنى لإلدارة البلدية إتمام اإلجراءات الالزمة في أفضل اآلجال .

 

 إثر ذلك، أذنت السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة بفتح باب النّقاش والتّصويت على ما جاء بنّص المداولة المذكورة .

 :  التدخـــــــالت

 * تدخل السيد رئيس دائرة باب البحر :

تساءل السيد فتحي دخيل حول مدى إلتزام مستلزم هذش السوق بكراس الشروط وخاصة إلتزاماته المالية قبل النّظر  -

 في طرح هذش المعاليم الموظفة .

 



 

 : المدير العام للمصالح المشتركة* تدخل السيد 

السيد رئيس دائرة باب البحر، أفاد السيد سهيل ساسي بأّن المستلزم قام بالخالص إلى موفّى شهر إجابة على تساءل  -

باإلضافة إلى الضمانات الموجودة بحوزة البلدية، في حين لم يقم بخالص سوق المنصف باي وقد تّم  2021ماي 

 ع هذا المستلزم .مطالبته بذلك عن طريق عدّة تنابيه. كما تّم فسخ عقد لزمة سوق السيارات م

 : رئيسة البلدية شيخة المدينة ة* تدخل السيد

أفادت السيدة سعاد بن عبد الّرحيم بأّن بلدية تونس بادرت بنغالق السوق األسبوعية بالمنصف باي وبعد ذلك جاء  -

 تفشي الوباء . القرار المشتر  بين السادة الولة بتونس الكبرى القاضي بنغالق جميع األسواق األسبوعية للحدّ من

 : المساعد الثالث لرئيسة البلدية* تدخل السيد 

 تساءل السيد عبد الرزاق البوزيري حول الفترة التي سيقع طرحها تبعا لمطلب هذا المستلزم . -

 : المدير العام للمصالح المشتركة* تدخل السيد 

لم يلتزم هذا  2021ماي  16ي أّن يوم إجابة على تساءل السيد عبد الرزاق البوزيري، بيّن السيد سهيل ساس -

المستلزم بغلق السوق األسبوعية بالمنصف باي وبالتالي قام بخرق القرار المتعلق بغلق األسواق األسبوعية وقرار 

 الحجر الصحي الشامل في تلك الفترة .

 : رئيسة البلدية شيخة المدينة ة* تدخل السيد

على غرار السوق األسبوعية بالمنصف باي، إخترق عديد المستلزمين  أفادت السيدة سعاد بن عبد الّرحيم أنّه -

وسيتّم النّظر في هذش المسألة حتى يتسنّى الطرح من عدمه وعلى  2021ماي  16لألسواق األسبوعية قرار الغلق ليوم 

 . 2021ماي  16عوضا عن يوم  2021ماي  15هذا األساس يستوجب تغيير نّص هذش المداولة وإدراج يوم 

 : رئيس الد يوان* تدخل السيد 

 أورد السيد حاتم بن قديم أنّه لبدّ من تحديد القاعدة العامة لتقييم قيمة الضرر الحاصل للمستلزم إثر غلق السوق . -

 : الكاتبة العامة للبلدية ة* تدخل السيد

الغلق وتعذّر العمل بالسوق وّضحت السيدة حفيظة بلخير مديمغ بأّن تقييم الضرر الحاصل يتّم بمعاينة وإقرار  -

 األسبوعية وعلى هذا األساس يقع إحتساب المبلغ المزمع طرحه .

 

 قرار المجلس البلدي                                                                                           
 

 

أي فيننننه، صنننناد  أعضنننناء المجلننننس البلنننندي  بأغلبيننننة وبعنننند الت ننننداول فنننني الموضننننوع وإبننننداء الننننر 

 كالت الي : الحاضرين
 .موافق حضوري اصوت :  21عدد  - 

 .موافق عن بعد صوت :  06عدد  - 
 

 

علنننى طنننرح المعننناليم الموظفنننة بالسنننو  األسنننبوعية لبينننع المنننواد المختلفنننة بالمالسنننين منننن دائنننرة 

عوضنننا عنننن  2021مننناي  15، علنننى أن يُننندر  بننننص  المداولنننة ينننوم فتنننرة الحجنننر الصنننحي السنننيجومي خنننالل

بمننننا أن  المسننننتلزم قننننام بننننمخترا  القننننرار المتعلننننق بمنننننع وغلننننق األسننننوا  األسننننبوعية  2021منننناي  16يننننوم 

 خالل تلك الفترة . 

 



 
 

 

المناطق رئيسة لجنة ، عباسهندة السيدة أحالت السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة الكلمة إلى  إثر ذلك،

مرفق بكراس شروط إستلزام مشروع مداولة والمتمثلة في  من جدول أعمال الجلسة الثامنةالنقطة ، لتقديم الخضراء

 . المناطق الخضراء

ر ،وبعد أن تّم عرضها من قبل السيدة رئيسة اللجنة أعضاء المجلس البلدي بمجماع الحاضرين تأجيل  قر 

خالل وإبداء الرأي دارس الت داول وإبداء الرأي في موضوع هذه المداولة إلى حين عرضها من جديد للت  

عقد إجتماع مشترك بين لجنة المناطق الخضراء ولجنة األشغال والتهيئة العمرانية ولجنة الشؤون 

ف ثم  المالية واإلقتصادية ومتابعة التص   يقع البت  فيه من قبل المجلس البلدي في جلسة قادمة .ر 

 

تسمية األنهج رئيسة لجنة هندة بالحاج علي، السيدة أحالت السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة الكلمة إلى  ثمّ 

حول إطال  تسمية مشروع مداولة والمتمثلة في  من جدول أعمال الجلسة الثالثة عشرالنقطة ، لتقديم والّساحات

 هذا نّصها :شخصيات وطنية على أنهج بمدينة تونس، 

 

قبل  مغادرتها للجلسة، تول ت السيدة رئيسة المجلس البلدي الجلسة ، تكليف السيد عبد الرزا  البوزيري المساعد 

 الثالث لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة لمواصلة ترأس الجلسة على حين عودتها.

 

أحال  السيد عبد الرزاق البوزيري الكلمة إلى السيدة هندة بالحاج علي رئيسة لجنة تسمية األنهج على إثر ذلك، 

        من جدول أعمال الجلسة والمتمثلة  النقطة الثالثة عشرمن لك انطالقا لتعرض مشاريع مداولت في الغرض، وذ

 ، هذا نّصها :تونسفي مشروع مداولة حول إطال  تسمية شخصيات وطنية على أنهج بمدينة 

  

والتي تم والتي تم   على مجلسكم الموقر إطالق األسماء اآلتي ذكرها، وذلك بدل التسميات المطلقة عليها حالياعلى مجلسكم الموقر إطالق األسماء اآلتي ذكرها، وذلك بدل التسميات المطلقة عليها حاليا  المعروضالمعروض

  : :   20212021جوان جوان   0099تدارسها بجلسة لجنة تسمية النهج المنعقدة بتاريخ تدارسها بجلسة لجنة تسمية النهج المنعقدة بتاريخ 
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 :  التدخـــــــالت

 *تدخل السيد خالد لزعر رئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية :

سنوات للمتوفي حتى يتم تكريمه وتسمية نهج باسمه  3ذّكر السيد خالد لزعر باألمر الحكومي المتعلق بضرورة مرور 

 تخليدا لذكراش .

 *تدخل السيد عبد الرزا  البوزيري : 

 طلب السيد عبد الرزاق البوزيري مزيد التوضيح فيما يتعلق بالمرجع القانوني المذكور. 

 *تدخل السيدة الكاتبة العامة : 

بات أفادت السيدة الكاتبة العامة رغم أن األمر الحكومي المذكور  يكتسي صبغة قانونية إل أنّه تّم اختراقه في عدة مناس

 سنوات مضيفة  3على غرار تسمية ملعب رادس باسم المرحوم الالعب حمادي العقربي،  في حين لم تمر على وفاته 

أنه قد تّم تجاوز هذا األمر في عدة مناسبات من قبل بعض المجالس البلدية حيث لم يتم اعتبار هذا األمر كقاعدة 

 وجوبية ل يمكن الحياد عنها.

 ن بالعابد رئيس دائرة باب سويقة :*تدخل السيد سيف الدي

تساءل السيد سيف الدين بالعابد عن كيفية اختيار مقترحاتها لتسمية األنهج بأسماء بعض الدكاترة والمذكورة في  -

 مشروع المداولة .

 *تدخل السيدة هندة بالحا  على رئيسة لجنة تسمية األنهج:

ار إليه من قبل السيد خالد لزعر ، فيعتبر غير واضح ودقيق .    أفادت السيدة رئيسة اللجنة أن األمر الحكومي المش

كما أضافت المتدخلة انه تّم تجاوز هذا األمر في العديد من المناسبات على غرار ذلك حين تّم تسمية أنهج بأسماء 

 ها.، عبد العزيز الزواري ...وأخرى فنية كالسيدة نعمة وغيرطنية أهّمها  الباجي قايد السبسيشخصيات و

كما أفادت السيدة رئيسة اللجنة أنه تم اإلطالع وتدارس أغلب النصوص القانونية المتعلقة بتسمية األنهج والساحات  -

 خالل جلسات اللجنة.

وردا عن تساؤل السيد سيف الدين بالعابد حول مصدر مقترحاتها تولت  السيدة رئيسة اللجنة ذكر هذش المصادر  -

بة للدكتور عمر الشاذلي  ،كذلك عمادة األطباء  وبعض أطباء الكلى بالنسبة للدكتور حسونة كجمعية أطباء الكلى بالنس

بن عياد أما بالنسبة لمحمود الشرفي كان مقترح من عائلته والمجتمع المدني بدائرة المنزش ، في حين تم اقتراح بقية 

 التسميات من قبل أعضاء لجنة تسمية األنهج .

ستاذ أحمد المستيري  عوضا عن نهج إبراهيم ابن األغلب بدائرة المنزش ، أفادت السيدة رئيسة وفيما يتعلق بتسمية األ

اللجنة فوقع اختيار النهج بناء على الجهة التي كان يقطنها سابقا األستاذ  أحمد المستيري ،في حين  وقع اقتراح إلغاء 

 المنزش. تسمية إبراهيم ابن األغلب ألنها متواجدة بمنطقة أخرى من دائرة

 *تدخل السيد محمد نعمان بن معاوية :

اعتبر المستشار البلدي السيد محمد نعمان بن معاوية أنه ل يمكن تكرار نفس التسمية بنفس الدائرة البلدية بما أن هذا 

 اإلجراء غير قانوني .

 

 

 



 

 

 *تدخل السيدة رجاء قمير :

وجود الزدواجية فيما يتعلق بتسمية نهج إبراهيم ابن األغلب بدائرة أفادت السيدة المستشار البلدي أنه وقع التثبت من 

 المنزش.

 *تدخل السيد عادل بالطيب مدير عام الطرقات و المناطق الخضراء والمنتزهات :

، ل يشمل تسمية األنهج متحدث عنه من قبل بعض المستشاريناألمر الحكومي ال أنأفاد السيد عادل بالطيب 

 يعنى بتسمية المناطق التاريخية .والساحات في حين 

طلب السيد عادل بالطيب من اللجنة المعنية التحلي بمزيد  4X و X3وفيما يخص التسميات المقترحة على مستوى  

 من الدقة لتحديد المناطق المعنية بالتسميات تفاديا لبعض اإلشكاليات .

 *تدخل السيدة رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :

 

، تساءلت السيدة رئيسة بلدية تونس شيخة على إثر مواصلتها لترأس هذه الجلسة خالل مناقشة هذه المداولة -     

المدينة عن كيفية اقتراح تسمية نهج باسم احمد ابراهيم باعتبارش متواجد في عدّة دوائر بلدية  بمختلف المدن التونسية  

 بما في ذلك ببلدية تونس .

أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه تّمت مراسلة إدارة المرور حول الوقوع في التكرار في  تسمية وفي نفس السياق، 

 " . ابن العربياألنهج، فكانت اإلجابة  أن  تكون نفس التسمية لشخصيتان مختلفتان مثلما حصل مع" 

د المستيري  عوضا عن نهج اقترحت السيدة رئيسة المجلس البلدي إرجاء النظر في تسمية نهج باسم األستاذ أحم -

ابراهيم ابن األغلب حين إعادة دراسته صلب اللجنة المعنية، ثم فسحت المجال للمجلس البلدي للتصويت على 

 إطالق تسمية شخصيا ت وطنية وعلى أنهج بمدينة تونس .         

 

 قرار المجلس البلدي                                              

 على هذش المداولة  كما يلي : التصويتتولّى المجلس البلدي     

 . موافق حضوري اصوت :  23عدد  -

 .موافق عن بعد صوت :  02عدد  -
 

 

إطنننال  تسنننمية شخصنننيا ت وطنينننة  وبالتنننالي صننناد  أعضننناء المجلنننس البلننندي باألغلبينننة علنننى
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إطال  تسمية والمتمثلة في  14د عدثّم واصلت السيدة رئيسة لجنة تسمية األنهج عرض مشروع المداولة الموالية 

 نّصها :، هذا ين على بعض الساحات بمدينة  تونسفنان

على مجلسكم الموقر إطالق أسماء لفنانين)سينمائي، أديب وشاعر (، على الساحات )مفترقات على مجلسكم الموقر إطالق أسماء لفنانين)سينمائي، أديب وشاعر (، على الساحات )مفترقات   المعروضالمعروض

ة البحيرة ببحيرة تونس الشماليةدائرية( الكائنة دائرية( الكائنة  ة البحيرة ببحيرة تونس الشماليةبشارع عبد العزيز كامل بدر  والتي تم تدارسها بجلسة لجنة تسمية والتي تم تدارسها بجلسة لجنة تسمية   بشارع عبد العزيز كامل بدر 

  : :   20212021جوان جوان   0099النهج المنعقدة بتاريخ النهج المنعقدة بتاريخ 

  

  ..11بالمفترق الدائري عدد بالمفترق الدائري عدد ساحة نعمة ساحة نعمة   --88

  ..22ساحة فيصل القروي بالمفترق الدائري عدد ساحة فيصل القروي بالمفترق الدائري عدد   --99

  ..33ساحة أحمد بهاء الدّين عطية بالمفترق الدائري عدد ساحة أحمد بهاء الدّين عطية بالمفترق الدائري عدد   --1010

  ..44ساحة محمد يحي بالمفترق الدائري عدد ساحة محمد يحي بالمفترق الدائري عدد   --1111

  ..55ساحة حاتم الغانمي بالمفترق الدائري عدد ساحة حاتم الغانمي بالمفترق الدائري عدد   --1212

  ..66ساحة يحي بوبكر يحي بالمفترق الدائري عدد ساحة يحي بوبكر يحي بالمفترق الدائري عدد   --1313

  ..77بالمفترق الدائري عدد بالمفترق الدائري عدد   ساحة شوقي الماجريساحة شوقي الماجري  --1414

  

 :  ـالتالتدخــ

 *تدخل السيد سيف الدين بالعابد رئيس دائرة باب سويقة :

أفاد السيد سيف الدين بالعابد أنه من الضروري حسن اختيار المقترحات من بين الفنانين المتعارف عليها من قبل 

 الستراتيجي الهام .المواطنين والوافدين على هذش الجهة  باعتبار موقعها 

 *تدخل السيد عبد الرزا  البوزيري المساعد الثالث لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :

   طلب السيد عبد الرزاق البوزيري من السيدة رئيسة اللجنة أن تحدّد بدقة مواقع المفترقات الدائرية الشاملة لشارع 

حديد نقطة النطالق لهذا الشارع وتمركزش حسب بقية الشوارع عبد العزيز كامل ببحيرة تونس الشمالية مع ضرورة ت

 الحدودية .

 *تدخل السيدة أمال المؤدب رئيسة الدائرة البلدية بالمدينة : 

امرأة تونسية رائدة في  100لعيد المرأة يتضمن  65ذّكرت السيدة أمال المؤدب بأنه تّم نشر كتاب بمناسبة الذكرى 

 يدة أمال المؤدب أن يقع الستصناس بهذا الكتاب في أشغال لجنة تسمية األنهج.شتى المجالت، واقترحت الس

 *تدخل السيدة رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :

أشارت السيدة سعاد بن عد الرحيم أن إمكانية إعادة النظر أو الطعن في إحدى التسميات ولصن بعد مصادقة المجلس 

 البلدي على ذلك .

سيدة أمال المؤدب، استحسنت السيدة رئيسة المجلس البلدي هذا المقترح والمتمثل في الستصناس وتفاعال مع تدخل ال

بالكتاب الصادر والمذكور سلفا، خاصة وأن بلدية تونس حريصة على إعادة العتبار وإبراز دور المرأة التونسية في 

 بناء الدولة الحديثة خاصة الرائدات منها.

 



 

 

 احات :ا  علي رئيسة لجنة تسمية األنهج والس  *تدخل السيدة هندة بلح

أفادت السيدة هندة بالحاج علي ، أن أغلب المقترحات المتعلقة بتسمية أسماء فنانين على بعض األنهج  كانت من قبل  -

بعض الفنانين أو الهياكل التابعة لمختلف مجالت الفنون على غرار الجامعة الوطنية للمسرح وذلك لكل المقترحات 

 محمد يحي ، حاتم الغانمي ، ويحي بوبكر يحيى . 

وردّا عن تدخل السيد سيف الدين بالعابد  عبّرت السيدة  هندة بالحاج علي عن تعّجبها من تدخل السيد سيف الدين  -

بالعابد خاصة وأنه كان حاضرا بهذش الجلسة مضيفة أنه تّم التطّرق إلى مختلف الشخصيات المقترحة من الفنانين   

 بكل دقّة خالل هذش الجلسة .

السيد عبد الرزاق البوزيري ،أفادت السيدة رئيسة اللجنة أن شارع عبد العزيز كامل ل يزال حاليا وإجابة عن  تدخل  -

في مرحلة األشغال ، ومع ذلك ستعمل اللجنة مع اإلدارة المعنية خالل زيارة ميدانية لمعاينة المكان ووضع تصور 

 شامل لكيفية توزيع هذش التسميات على مختلف المفترقات .

رحت السيدة هندة بالحاج علي أنه يمكن تغيير بعض التسميات المتواجدة بأنهج البحيرة والتي تحمل تسميات كما اقت -

 لبحيرات من مختلف دول العالم بتسميات أخرى من بين رائدات المرأة التونسية .

 

 المجلس البلدي قرار                                                                                 

 

 على هذش المداولة  كما يلي : التصويتتولّى المجلس البلدي     

 . موافق حضوري اصوت :  18عدد  -

 .موافق عن بعد صوت :  04عدد  -
 

 في حين احتفظ  أحد المستشارين على التصويت على هذه المداولة  -

 

إطننننال  تسننننمية فنننننانين و أدبنننناء  وبالتننننالي صنننناد  أعضنننناء المجلننننس البلنننندي باألغلبيننننة علننننى

  :  وشعراء وسينمائيين على بعض الساحات بمدينة تونس على النحو التالي

  11ساحة نعمة بالمفترق الدائري عدد ساحة نعمة بالمفترق الدائري عدد   --11

  22ساحة فيصل القروي بالمفترق الدائري عدد ساحة فيصل القروي بالمفترق الدائري عدد   --22

  33ساحة أحمد بهاء الدّين عطية بالمفترق الدائري عدد ساحة أحمد بهاء الدّين عطية بالمفترق الدائري عدد   --33

  44ساحة محمد يحي بالمفترق الدائري عدد ساحة محمد يحي بالمفترق الدائري عدد   --44

  55ساحة حاتم الغانمي بالمفترق الدائري عدد ساحة حاتم الغانمي بالمفترق الدائري عدد   --55

  66ساحة يحي بوبكر يحي بالمفترق الدائري عدد ساحة يحي بوبكر يحي بالمفترق الدائري عدد   --66

 77ساحة شوقي الماجري بالمفترق الدائري عدد ساحة شوقي الماجري بالمفترق الدائري عدد  -7

 

 

 



 

 

  علي رئيسة لجنة تسمية األنهج لتعرض النقطة  بلحاجثّم أحالت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة هندة 

  أنهج بمدينة تونس، مشروع مداولة حول إطال  تسميات على  أعمال الجلسة والمتمثلة فيمن جدول  الخامسة عشر

 هذا نّصها :

 

  على مجلسكم الموقر إطالق األسماء اآلتي ذكرها، وذلك بدل التسميات المطلقة عليها حالياعلى مجلسكم الموقر إطالق األسماء اآلتي ذكرها، وذلك بدل التسميات المطلقة عليها حاليا  المعروضالمعروض

  : :   20212021جوان جوان   0099والتي تم تدارسها بجلسة لجنة تسمية النهج المنعقدة بتاريخ والتي تم تدارسها بجلسة لجنة تسمية النهج المنعقدة بتاريخ 

  نهج عبد العزيز الزواري، عوضا عن نهج حسن الغربي بدائرة السيجومي.نهج عبد العزيز الزواري، عوضا عن نهج حسن الغربي بدائرة السيجومي.  --1515

  نهج صالح المهدي، عوضا عن نهج مالقا بدائرة المنزش. نهج صالح المهدي، عوضا عن نهج مالقا بدائرة المنزش.   --1616

  نهج سليم محفوظ، عوضا عن نهج الرصيف بدائرة باب البحر. نهج سليم محفوظ، عوضا عن نهج الرصيف بدائرة باب البحر.   --1717

  نهج عمران المقدمي، عوضا عن نهج بصر الطراز بدائرة الكبارية. نهج عمران المقدمي، عوضا عن نهج بصر الطراز بدائرة الكبارية.   --1818

  حمام النساء بدائرة الكبارية .حمام النساء بدائرة الكبارية .نهج عادل الحنشي، عوضا نهج نهج عادل الحنشي، عوضا نهج   --1919

  نهج مختار اللغماني على النهج الكائن بين نهج الشام و نهج إيران بدائرة باب البحر.نهج مختار اللغماني على النهج الكائن بين نهج الشام و نهج إيران بدائرة باب البحر.  --2020

  

فالرجاء التداول في التسميات المقترحة أعالش والمصادقة عليها حتى يتسنى لرئيسة بلدية تونس، شيخة المدينة فالرجاء التداول في التسميات المقترحة أعالش والمصادقة عليها حتى يتسنى لرئيسة بلدية تونس، شيخة المدينة 

  إتمام اإلجراءات الالزمة لتطبيقها.إتمام اإلجراءات الالزمة لتطبيقها.

      

 :  التدخـــــــالت

 *تدخل السيدة رئيسة البلدية :

أبدت السيدة رئيسة البلدية تحفظها على تعويض نهج حسن الغربي بدائرة السيجومي بنهج عبد العزيز الزواري 

بالنظر إلى الرمزية التي يكتسيها هذا النهج إذ يعتبر المرحوم حسن الغربي أول من قام بفتح عيادة طبية بمنطقة 

 السيجومي.

 *تدخل السيدة هندة بلحا  علي، رئيسة لجنة تسمية األنهج : 

أفادت السيدة هندة بلحاج علي أنّه سيتّم اإلبقاء على نهج حسن الغربي و اليحث ضمن النهج المرقمة إلستبدال أحدها 

يس دائرة السيجومي بنهج عبد العزيز الزواري. كما وضحت أّن هذش التسمية كان قد إقترحها السيد لسعد خضر رئ

بنعتبار المكان الرمزي الذي لقى فيه المرحوم عبد العزيز الزواري جتفه  دفاعا عن إجدى المواطنات لكن إتضح 

 و لم يقع تغييرش من قبل إدارة المرور.  4020فيما بعد أّن النهج يحمل إسم المرحوم حسن الغربي عوضا عن نهج  

 *تدخل السيدة رئيسة البلدية : 

 السيدة رئيسة البلدية إدارة المرور إلى تفادي التأخير في إسناد تسميات النهج و الشوارع. دعت

 *تدخل السيد حاتم بن قديم ، رئيس الديوان: 

طلب السيد رئيس الديوان من أعضاء المجلس البلدي مزيد التحري و التثبت من الشخصيات المزمع إطالق تسميتها 

 على األنهج قبل المصادقة.

 

 



 

 *تدخل السيدة هندة بلحا  علي، رئيسة لجنة تسمية األنهج : 

تعقيبا على ما تقدم أفادت السيدة رئيسة لجنة تسمية األنهج أّن اللجنة ل تقترح إطالق تسمية على نهج إل بعد البحث 

يما يتعلق بنهج عادل المطول و التشاور مع اإلدارات المعنية عالوة على المسؤولية األخالقية المنجرة عن ذلك ، اما ف

الحنشي فقد تّم إقتراحه من قبل متساكني دائرة الكبارية . و ابدت السيدة رئيسة لجنة تسمية األنهج تحفظها حول هذش 

 التسمية إلى حين التثبت من القائمة الرسمية لشهداء الثورة.

 *تدخل السيد محمد ساسي بوثوري، عضو بالمجلس البلدي :

 بوثوري تحفظه على تسمية نهج بنسم عادل حنشي. ابدى السيد محمد ساسي

 *تدخل السيدة رئيسة البلدية : 

 دعت السيدة رئيسة البلدية إدارة المرور إلى التثبت من القائمة الرسمية للشهداء قبل إطالق أية تسمية .

 *تدخل السيدة هندة بلحا  علي، رئيسة لجنة تسمية األنهج :

األنهج فيما يتعلق بنطالق تسمية مختار اللغماني أّن هذا األخير هو من أبرز وضحت السيدة رئيسة لجنة تسمية 

 . الشعراء التونسيين و قد تمت ترجمة دواوينه إلى عديد اللغات

 

 قرار المجلس البلدي                                               

 

 تول ى المجلس البلدي التصويت على هذه المداولة  كما يلي :    

 . موافق حضوري اصوت :  21عدد  -

 .موافق عن بعد صوت :  03عدد  -

 

ر أعضنننننننناء المجلننننننننس البلنننننننندي باألغلبيننننننننة               إرجنننننننناء إطننننننننال  تسننننننننميات نهننننننننج         وبالتننننننننالي قننننننننر 

فننني حنننين قنننة بعننند التثبنننت منننع إدارة المنننرور، الحعبننند العزينننز النننزواري ونهنننج عنننادل الحنشننني إلنننى جلسنننة 

 كالت الي : صاد  على إطال  تسميات على أنهج بمدينة تونس

 نهج صالح المهدي، عوضا عن نهج مالقا بدائرة المنزش.  -1

 نهج سليم محفوظ، عوضا عن نهج الرصيف بدائرة باب البحر.  -2

 ة. نهج عمران المقدمي، عوضا عن نهج بصر الطراز بدائرة الكباري -3

  نهج مختار اللغماني على النهج الكائن بين نهج الشام و نهج إيران بدائرة باب البحر. -4

 

علي رئيسة لجنة تسمية األنهج لتعرض النقطة  بلحاجهندة  السيدةالكلمة إلى السيدة رئيسة البلدية  ثّم أحالت

، بحي الثورة بدائرة الكبارية تسمياتمشروع مداولة حول إطال   من جدول أعمال الجلسة والمتمثلة في عشر السادسة

 هذا نّصها :

 

 

 



 

 

  بحاااي " الثاااورة "  بااادائرة الكبارياااة، بحاااي " الثاااورة "  بااادائرة الكبارياااة،   علاااى مجلساااكم الماااوقر إطاااالق األساااماء اآلتاااي ذكرهااااعلاااى مجلساااكم الماااوقر إطاااالق األساااماء اآلتاااي ذكرهاااا  المعنننروضالمعنننروض

  : : 20212021جوان جوان   0099والتي تم تدارسها بجلسة لجنة تسمية النهج المنعقدة بتاريخ والتي تم تدارسها بجلسة لجنة تسمية النهج المنعقدة بتاريخ 

  ..النخيلالنخيلنهج نهج   --2121

  . . الصنوبرالصنوبرنهج نهج   --2222

  . . السرولالسرولنهج نهج   --2323

  . . الواحةالواحةنهج نهج   --2424

  ..  الزيتونةالزيتونةنهج نهج   --2525

فالرجاء التداول في التسميات المقترحة أعالش والمصادقة عليها حتى يتسنى لرئيسة بلدية تونس، شيخة المدينة فالرجاء التداول في التسميات المقترحة أعالش والمصادقة عليها حتى يتسنى لرئيسة بلدية تونس، شيخة المدينة 

  إتمام اإلجراءات الالزمة لتطبيقها.إتمام اإلجراءات الالزمة لتطبيقها.

      

 :  التدخـــــــالت

 البلدي:، عضو بالمجلس *تدخل السيد محمد ساسي بوثوري

أعرب السيد محمد ساسي بوثوري عن تحفظه فيما يتعلق بنطالق اسماء انهج بحي الثورة من دائرة الكبارية نظرا 

للصبغة الفوضوية لهذش البنايات و عدم ملكية األهالي لألراضي المشيدة عليها هذش البنايات و بالتالي ل يمكن تمكينهم 

 الشروع في التسوية .لدي ن ملك عام ، منطقة خضراء ( وار ) ملك بمن أسماء انهج قبل التثبت من صبغة العق

 ، الكاتبة العامة لبلدية تونس : السيدة حفيظة بلخير مديمغ*تدخل 

ذكرت السيدة الكاتبة العامة أّن حي الثورة بدائرة الكبارية وقع التحوز و اإلستيالء عليه من قبل األهالي و لم يقع تنفيذ 

 القر ارات في شأنه إلى غاية هذا اليوم بنعتبار ملكية األراضي ترجع أساسا إلى بلدية تونس و الوكالة العقارية 

 .AFHللسكنى 

 علي، رئيسة لجنة تسمية األنهج : *تدخل السيدة هندة بلحا  

أفادت السيدة رئيسة لجنة تسمية األنهج أّن مقترح التسميات اآلنفة الذكر تقدمت به السيدة رئيسة دائرة الكبارية بنعتبار 

 األنهج مرقمة كما أفاد السيد مدير المرور و الوقوف.

 *تدخل السيد محمد نعمان بن معاوية ، عضو بالمجلس البلدي : 

ر السيد محمد نعمان بن معاوية إلى أّن وجود أنهج مرقمة بالحي المذكور ل يمنح الصبغة القانونية و ل يسند ملكية أشا

 العقارات للمتحوزين.

 *تدخل السيدة رئيسة البلدية : 

وض و النقاش في تسمية طالبت السيدة رئيسة البلدية بتسوية وضعية متساكني حي الثورة بدرجة أولى قبل الخ

الملك ستيالء على كل من الملك العام وعدم التشريع لإلار بهذش الممارسات الالقانونية وذلك تفاديا لإلقرألنهج ، وا

إستثنائية للمجلس البلدي للنظر في الوضعيات العقارية يسة البلدية أنه سيتّم عقد جلسة البلدي. كما أفادت السيدة رئ

 العالقة.

 

 



 

 

 *تدخل السيدة آمال المؤدب ، رئيسة دائرة المدينة : 

الخوض ين المتساكنين من عناوين محددة وإقترحت السيدة آمال المؤدب تسمية األنهج المقترحة بحي الثورة لتمك

 فيما بعد في مسائل التسويات العمرانية .

 *تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ ، الكاتبة العامة لبلدية تونس : 

السيدة الكاتبة العامة أنه لبدّ من اإلقرار بالوضعية العمرانية للحي في مرحلة أولى ثم إطالق التسميات على  وضحت

 األنهج إلكسائها صبغة قانونية.

 ، عضو بالمجلس البلدي*تدخل السيد محمد ساسي بوثوري

  منطقة خضراء وقع اإلستيالء عليها  أفاد السيد محمد ساسي بوثوري أّن " حي الثورة " بدائرة الكبارية هو عبارة عن

ا إلى الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياش، الشركة لبدّ من تغيير صبغتها إلى صبغة سكنية و ترجع ملكيتهو

 . ، إدارة الغابات و بعض األجزاء للخواصالتونسية للكهرباء والغاز، الوكالة العقارية للسكنى

 *تدخل السيدة رئيسة البلدية : 

ى اإلدارة المعنية التصويت حتى يتسنى الرجوع إليدة رئيسة البلدية تأجيل النظر ونظرا لعدم  الوضوح طلبت الس

 دراسته صلب اللجان المختصة.لمزيد البحث و

               تم  إرجاء النظر في إطال  التسميات المقترحة     ،إبداء الرأي فيهوبعد التداول في الموضوع و

 دراسته ثم الشروع في التسوية العقارية لهذه المنطقة.مزيد " من دائرة الكبارية إلى حين "بحي الثورة

 

وفي ختام تقديمها لمواضيع تسمية األنهج والساحات، أفادت السيدة هندة بالحاج علي رئيسة اللّجنة أنّه إعتبارا 

يمكن تغيير أسماء أنهجها لكن في المقابل يمكن إضافة بعض الالفتات الرخامية مزية التاريخية لمدينة تونس لللرّ 

إضافة لفتة رخامية يقع  اللجنة" حيث  إقترحت السيدة رئيسة الوصفان" أو نهج "  العبيدبجانبها على غرار نهج " 

 لغاء الرق .التنصيص فيها على أّن تونس كانت السباقة في تحرير العبيد مع اإلشارة إلى إتفاقية إ
 

 : التـــــــالتدخ
 

 *تدخل السيدة رئيسة البلدية : 

رحبت السيدة رئيسة البلدية بمقترح السيدة رئيسة لجنة تسمية األنهج فيما يتعلق بوضع بعض الالفتات الرخامية 

 العبودية.حتى تتجلى مالمح نبذ العنصرية و بنهج " العبيد " و نهج " الوصفان "

 *تدخل السيدة هندة بلحا  علي، رئيسة لجنة تسمية األنهج : 

" ، و قد تّم إقتراح ساحة من قبل  حنبعلإقترحت السيدة رئيسة لجنة تسمية األنهج تخصيص ساحة للقائد القرطاجني " 

 ."  السبسيالباجي القايد ممثل إدارة المرور بجانب يوغرطة و التي تّم إقتراحها سابقا لتحمل إسم المرحوم " 

 *تدخل السيدة رئيسة البلدية : 

إقترحت السيدة رئيسة البلدية تخصيص الساحة الكائنة بمدخل البحيرة  ،تعقيبا على ما أوردته السيدة هندة بلحاج علي

" كما أشارت إلى أّن هذا المقترح جاء من قبل رئيس دائرة باب بحر مع إعداد تمثال تذكاري  حنبعلإلسم القائد " 

 . غرار تمثال إبن خلدونعلى 

 



 

 

رت -)بعد مغادرة العديد من السادة المستشارين قاعة اإلجتماع ( - ونظرا لعدم توف ر الن صاب القانوني ،  قر 

حيم رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة إرجاء الت داول والبت  في بقي ة مواضيع جدول األعمال إلى  السيدة سعاد بن عبد الر 

 كالتّالي :وهي جلسة قادمة، 

 

II/-  مسائل إدارية: 
 

 . إتفاقية شراكة بين بلدية تونس واإلتحاد التونسي لإلعالم الجمعياتي مشروع مداولة مرفق بمشروع  -4

 .إتفاقية شراكة بين بلدية تونس والمنظمة التونسية إلرشاد المستهلك  مشروع مداولة مرفق بمشروع  -5

 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشروع مداولة مرفق بمشروع إتفاقية شراكة بين بلدية تونس و  -6

 . بمشروع كراس شروط حول وحدة قبول وتثمين فضالت البناء والهدممشروع مداولة مرفق  -7

  حول مراجعة قانون إطار موظفي وعملة بلدية تونس .مشروع مداولة  -9

 

III/-  انيةعمرمسائل : 

 

 .الزهور (  -مشروع مداولة حول إصالح الوضعية العقارية لعقار شركة " ستيف " ) السمران -10

 مشروع مداولة حول تسوية الوضعية العقارية لمقاسم  بالمنطقة الصناعية بالشرقية . -11

 مذكرة حول برنامج اإلنتقال الطاقي لبلدية تونس . -12

 

 

 . الثالثة والنّصف بعد الظهروُرفعت الجلسة على الساعة                    
 

 

 

 رئيسة الجلسة                      ةة الجلسـّررمق  

   رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة                                    ة لبلدية تونسالكاتبة العامّ           
                                                                       

  سعاد بن عبد الّرحيم                                        مديمغ   بلخيرحفيظة           

 

 

 


