الجمهورية التونسية

بلدية تونس
ــــــــــــــــ
الكتابة العامة
اإلدارة الفرعية لشؤون المجلس البلدي
واإلنتخابات واإلحاطة بالدوائر البلدية

المجلــس البلــدي
المدّة النيابيّة 2023 - 2018

محضر الجلسة اإلستثنائية
جلسة يوم  29نوفمبر 2019

إنعقد بقصر البلدية بالقصبة إجتماع جلسة إستثنائية للمجلس البلدي ،وذلك يوم الجمعة  29نوفمبر
الرحيم رئيسة البلدية شيخة المدينة ،وبحضور السيدة
 2019على الساعة الثالثة ظهرا برئاسة السيدة سعاد بن عبد ّ
مقررة الجلسة ،والسيد حاتم بن قديم رئيس الديوان ،وعدد من
حفيظة بلخير مديمغ الكاتبة العامة للبلدية وبصفتها ّ
المسؤولين اإلداريّين والفنيّين ،وكذلك ممثلين عن وسائل اإلعــالم .
وبعد التأكد من توفر النّصاب القانوني النعقاد الجلسة ،بحضور أعضاء المجلس البلدي الممضين وفق
الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة ،إفتتاح الجلسة
ورقة الحضور المصاحبة ،تولّت السيدة سعاد بن عبد ّ
حيث ر ّحبت بالحضور وذكرت بمقتضيات الت ّصويت على مشروع ميزانية البلدية المعروضة على أنظار المجلس
الموقّر حسب أحكام مجلة الجماعات المحلية.
مقررة لجنة
ومن ث ّم أحالت السيدة رئيسة المجلس البلدي الكلمة إلى كل من السيدة محرزية البرايكيّ ،
التصرف ،لتتولّى تالوة مذكرة تقديم مشروع الميزانية لسنة  ،2020ث ّم تليها
الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة
ّ
السيدة بثينة الشابي ،رئيسة اللجنة ،إلستعراض قراءة تحليلية حول ميزانية البلدية لسنة  2019وإعطاء لمحة حول
األعمال التحضيرية وجلسات النقاش التي أشرفت عليها اللجنة طيلة مرحلة إعداد مشروع الميزانية لسنة . 2020
وفي ما يلي تقديم لمشروع ميزانية البلدية لسنة  2020المعروض للمصادقة :
على ضوء اإلنجازات المسجلة على مستوى تنفيذ الميزانيات السابقة وباإلستناد إلى المعطيات اإلحصائية
ونتائج التحاليل والمؤشرات المالية وبحسب أهم التوجهات المستقبلية وبعد األخذ بعين اإلعتبار لبعض الجوانب
ضبطت تقديرات مشروع ميزانية البلدية لسنة  2020بـما قدره  196.915.590د مقابل  185451.469د
الفنيةُ ،
سنة  2019أي بزيادة قدرها  11464.121د وتمثل ما نسبتة .% 6,18
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تقديرات الموارد المقترحة

البيان
العنوان األول
العنوان الثاني

المجموع العام

تقديرات النفقات المقترحة

 132.927.000د
 63.988.590د

 132.927.000د
 63.988.590د

 196.915.590د

 196.915.590د

األول:
 .Iالعنــوان ّ
 -1موارد العنوان األول :ضبطت تقديرات مووارد العنووان األول لسونة  2020بموا قيمتو  132.927.000د
مقابل تقديرات مرسمة بـ  128.590.000د فوي سونة  2019أي بزيوادة  4.337.000د وتمثول موا نسوبتة
 % 3,37وهي مفصلة حسب األجزاء واألصناف كالتالي:
المبلغ بالدينار

بيـــــان المـــــوارد
األول
مــوارد العنــوان ّ
األول :المـــداخيـــل الجبــائيـــة االعتيادية
الجـــزء ّ
األول :المعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة
الصنـف ّ

..........................................

الصنف الثاني :مداخيـل إشغال الملـك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية
الصنف الرابع :المداخيـل الجبائيـة االعتيادية األخـرى

76.300.000
فيه..............

.........................................................

األول
جملـة الجــزء ّ

10.336.000
1.000.000
97.396.000

الجــزء الثاني :المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية
الصنـف الخامس :مداخيـل الملـك البلـدي االعتيادية
الصنف السـادس :المداخيـــل المــاليـــة االعتيادية

..........................................................

6.531.000
29.000.000

..................................................

جملـة الجــزء الثانـي

35.531.000

األول 132.927.000
جملـة مــوارد العـنــوان ّ

تبلغ الموارد الذاتيوة بمشوروع الميزانيوة لسونة  2020موا قودره  107.527.000د أي حووالي  % 81مون
مجموع الموارد بما يعكس مدى استقاللية البلدية واعتمادها أساسا على مواردها الذاتية.
وقد ت ّم ضبط هذه التقديرات على أساس المعطيات التالية :
 نتائج اإلنجازات المحققة خالل السنوات الثالث الفارطة وعلى ضوء آخر تحيين لنسق إستخالص
الموارد أثناء إعداد مشروع الميزانية وباإلعتماد على أهم المؤشرات المالية بما يضمن دقة التقديرات
وصدقيتها ويحول دون أي تضخيم فيها.
 تكثيف الجهود بغاية تطوير النسق اإلعتيادي لإلستخالص من خالل بعث خلية متابعة صلب لجنة
الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف تعنى بالمتابعة الدورية لإلستخالصات وتقييمها ولتحسين
المردودية وكذلك إحداث لجنة غير قارة لتطوير الموارد وتحسينها .
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 العمل بالتنسيق مع القباضات البلدية على تحسين مردود مختلف الموارد ومتابعة مستحقات البلدية
بعنوان استخالص ديون متخلدة بذمة حزب التجمع الدستوري المنحل ومناب البلدية بعنوان حذف مبلغ الحد
األقصى للمعلوم على المؤسسات ومبلغ المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي باعتماد آلية التعديل لدى
صندوق التعاون بين الجماعات المحلية.
ويبرز الجدول الموالي تطور الموارد بالمقارنة مع السنوات السابقة :
الصنف
1
2
3
4

نوع الموارد
العقارات

على

المعاليم
واألنشطة
مداخيل اشغال الملك العمومي
البلدي واستلزام المرافق
العمومية فيه
معاليم الموجبات والرخص
اإلدارية ومعاليم مقابل اسداء
خدمات
المداخيل الجبائية اإلعتيادية
األخرى
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مداخيل أمالك البلدية اإلعتيادية
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المداخيل المالية اإلعتيادية

مجموع الموارد

إنجازات 2017

إنجازات 2018

تقديرات 2019

64.754.024

65.740.772

77.050.000

58.736.308

4.392.370

3.755.273

8.270.000

4.659.780

10.336.000

6.842.973

7.594.927

10.840.000

7.228.446

9.760.00

-9.96%

1.264.112

1.036.365

970.000

840.231

1.000.000

+3.09%

4.094.316

3.739.815

3.870.000

2.856.233

6.531.000

+68.67%

28.718.602

28.597.598

27.590.000

26.168.056

29.000.000

+5.11%

110.066.397

110.464.750

128.590.000

100.489.054

132.927.000

+3.37%

إنجازات

2019/11/22

تقديرات 2020

نسبة التطور

76.300.000

-0.97%
+24.98%

 -2نفقات العنوان األول :ضبطت تقديرات نفقات العنوان األول لسنة  2020بما قيمت 132.927.000د
مقابل  125.998.000د في سنة  2019أي بزيادة قدرها  6.929.000د وتمثل ما نسبتة  % 5,50وهي
مفصلة حسب األقسام والفصول كالتالي :
المبلــغ بالدينار

بيـــــان النفقــــات
األول
نفقــات العنــوان ّ
التصــــرف
األول :نفـقــــات
الجـــزء ّ
ّ
األول :التـأجيــر العمـومي
القســـم ّ

.........................................................................

الفصل  :01.100المنح المخولة ألعضاء المجلس البلدي
الفصل  :01.101تـأجيــر األعوان القارين
الفصل  :01.102تـأجيــر األعوان غير
القســم الثاني :وسـائــل المصـالـح

78.550.000

....................................................

..................................................................

القارين............................................................

.........................................................................

الفصل  :02.201نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية

.................................................

الفصل  :02.202مصاريف إستغالل وصيانة التجهيزات العمومية

84.000
78.016.000
450.000
38.531.500

30.061.500

...................................

8.470.000

3

الفصل  :02.230مصاريف خاصة بتسيير الوكاالت والمؤسسات والهياكل العمومية البلدية
القســم الثالث :التد ّخـــل العمـومـي

........................................................................

الفصل  :03.302تدخالت في الميدان اإلجتماعي

........................................................

الفصل  :03.303تدخالت في ميدان التعليم والتكوين

...................................................

الفصل  :03.304المساهمة لفائدة الودادبة بعنوان خدمة تذاكر

5.645.000
10.000

األكل..............................

2.150.000

.....................................

1.240.000

الفصل  :03.305تدخالت في ميادين الثقافة والشباب والطفولة
الفصل  :03.307المساهمة في المنظمات العالمية

9.171.500

........................................................

96.500

أخرى......................................

30.000

الفصل  :03.310التعاون مع الجماعات المحلية وهياكل

ّ
الموزعة3.000.000 ..........................................
التصـرف الطارئـة وغير
القســم الرابع :نفقـات
ّ

الفصل  :04.401نفقات التصرف غير

الموزعة...........................................................

األول
جملـة الجــزء ّ

3.000.000
129.253.000

الجــزء الثاني :فــوائــد الـديــن
القســم الخامس :فـوائـــد الديـــــن

.................................................................

الفصل  :05.500فوائد الدين الداخلي
الفصل  :05.501فوائد الدين

...........................................................................

الخارجي...........................................................................

3.674.000
3.173.330
500.670

جملـة الجــزء الثانـي

3.674.000

األول
جملـة نفقــات العنــوان ّ

132.927.000

ّ
إن الزيادة المسجلة على مستوى تطور النفقات ترجع أساسا إلى تطور كثلة األجور التي حققت إرتفاع
قدره  3.550.000د بعنوان الزيادات اآللية وبعنوان اإلنتدابات والتسميات الجديدة المبرمجة وكذلك بعنوان
التدرج والترقيات وتسوية بعض الوضعيات إضافة إلى تطور نفقات وسائل المصالح التي سجلت بدورها
إرتفاع قدره  2.024.500د.
وفي ضبط هذه التقديرات ،تم أخذ اإلعتبارات التالية:
 إعطاء األولوية للنفقات الوجوبية وفي مقدمتها األجور ونفقات تسيير المصالح مقابل الحد قدر اإلمكان
من الضغوطات المسلطة على الميزانية وذلك من خالل محاولة ترشيد اإلنتدابات واإلكتفاء بالحد األدنى
المطلوب لسد الشغورات الملحة والمتأكدة بما يضمن حسن سير العمل البلدي خاصة في المجاالت الحيوية
والتركيز فقط على اإلختصاصات الالزمة لها وفقا لبرنامج مدروس والسعي إلى مزيد الضغط على بعض
المصاريف األخرى .
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 حرص البلدية على الوفاء بتعداتها وإلتزاماتها التعاقدية تجاه الغير من خالل رصد اإلعتمادات الالزمة
لسداد أقساط القروض في آجالها وخالص الديون المتخلدة بذمتها لفائدة المؤسسات العمومية والخواص.
 رصد اإلعتمادات الالزمة للعناية بالنظافة عن طريق التدخل المباشر أو عن طريق المناولة سواء مع
الخواص أو مع الوكالة البلدية للخدمات البيئية وكذلك توفير اإلعتمادات الضرورية لحفظ الصحة وحماية المحيط
واإلعتناء بالطرقات واألرصفة والتنوير العمومي والمرور وبالحدائق والمنتزهات والمناطق الخضراء وكذلك
اإلعتناء بحديقة الحيوانات والمنشآت الرياضية والمقرات اإلدارية إضافة إلى متطلبات التعهد وصيانة وإصالح
المعدات ووسائل النقل والتجهيزات مع مواصلة التدخالت العمومية في مختلف المجاالت.
يبرز الجدول الموالي تطور النفقات بالمقارنة مع السنة الحالية :
التقديرات (بالدينار)

القسم

نوع النفقات

1
2
3
4
5

التأجير العمومي
وسائل المصالح
التدخل العمومي
نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة
فوائد الدين
مجموع النفقات

التطور بين  2019و2020

2019

2020

الفارق

%

75.000.000

78.550.000

3.550.000

%4.73+

36.507.000
8.599.000
2.200.000
3.692.000

38.531.500
9.171.500
3.000.000
3.674.000

2.024.500
572.500
800.000
18.000

%5.55+
%6.66+
%36.36+
%0.49+

125.998.000

132.927.000

6.929.000

%5.50+

 .IIالعنــوان الثاني:

-1موارد العنوان الثاني :ضبطت تقديرات موارد العنوان الثاني لسنة  2020بـما قدره  63.988.590د مقابول
 57.230.471د في سنة  2019أي بزيادة قدرها  6.758.119د وتمثل موا نسوبتة  % 11,81مفصولة حسوب
األجزاء واألصناف كالتالي :
المبلغ بالدينار

بيـــــان المـــــوارد
مــوارد العنــوان الثاني
صصــة للتنميــة
الجـــزء الثالـث :المــوارد الذاتيــة والمخ ّ
الصنـف السـابـع :منـــح
التجهـيـز ........................................................................
الثـامــن:
الصنـف
مختلفـة ...............................................................

مدّخرات

8.335.862
وموارد 49.935.679
جملـة الجــزء الثالـث

58.271.541

الجـــزء الرابــع :مــــــــــوارد االقتراض
الصنـف التـاسـع :مــــوارد االقتراض الداخلــي ..................................................

3.885.556

الصنــــــــــــــــــــــــــــــــــــف العاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر :مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارد االقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــراض
الخارجي ......................................................
ّ
الموظفـة .....................
الصنـف الحادي عشر :مـوارد االقتراض الخارجي
جملـة الجـزء الرابـع

3.885.556
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الجـــزء الخـامـس :المـوارد المتأتّيـة من االعتمادات المحالة
الصنــــــــــــــــف الثـــــــــــــــاني عشـــــــــــــــر :المـــــــــــــــوارد المت تّيــــــــــــــــة مـــــــــــــــ اال تمـــــــــــــــادات 1.831.493
المحالة............................................
جملـة الجــزء الخامس

1.831.493

جملـة مــوارد العنـوان الثـاني

63.988.590

-2نفقات العنوان الثاني :ضبطت تقديرات نفقات العنوان الثاني لسنة  2020بما قدره  63.988.590د مقابل
 59.822.471د في سنة  2019أي بزيادة قدرها  4.166.119د وتمثل ما نسبتة  % 6,96وهي مفصلة
حسب األقسام والفصول كالتالي :
بيـــــان النفقــــات

المبلــغ بالدينار

نفقــات العنــوان الثاني
الجــزء الثالـث :نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة
القســم السادس :االستثمارات
المبـاشــرة ...................................................................

36.175.187

الفصل  :06.600دراسات 2.200.000
أخرى ............................................................................
الفصل  :06.603البنايات 1.441.418
اإلدارية ...........................................................................
الفصل  :06.605البرامج والتجهيزات 682.000
اإل المية .......................................................
الفصل  :06.606إقتناء معدات 2.603.000
وتجهيزات ...............................................................
الفصل  :06.608إقتناء وسائل 362.433
النقل .........................................................................
الفصل  :06.609نفقات 9.156
مختلفة .................................................................................
الفصل 4.962.268 :06.610
اإلنارة ...........................................................................................
الفصل  :06.613الطرقات 8.215.374
والمسالك .........................................................................
الفصل  :06.614أشغال التهيئة 2.883.696
والتهذيب ...................................................................
الفصل  :06.615المساحات الخضراء ومداخل المد .......................................

3.904.965

الفصل  :06.616بناء وتهيئة التجهيزات الجما ية للثقافة والشباب والرياضة والطفولة

2.032.000

الفصل  :06.617بناء وتهيئة المنشآت ذات الصبغة اإلقتصادية ............................

6.878.877

ّ
الموز ة.............................
القســم الثـامــن :نفقــات التنميــة الطارئـة وغير
القســم التـاسـع :نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية مو ّ
ظفـة ..........

19.284.200
374.710
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الفصل  :09.914تعهد وتهذيب 374.710
المساك ................................................................
جملـة الجــزء الثالـث

55.834.097

الجــزء الرابع :تسديـد أصــل الديـــن
القســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم العـاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر :تسديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 6.323.000
الديـ .....................................................................
الفصل  :10.950تسديد أصل الدي
الداخلي .................................................................

4.333.000

الفصل  :10.951تسديد أصل الدي
الخارجي.................................................................

1.990.000

جملـة الجــزء الرابـع

6.323.000

الجــزء الخامـس :النفقــات المســدّدة من االعتمادات المحالـة
القســم الحادي عشـر :النفقـات المســدّدة م اال تمادات المحالـة ............................

1.831.493

جملـة الجــز الخامـس

1.831.493

جملـة نفقــات العنــوان الثـاني

63.988.590

التدخالت :
 تدخل السيدة رئيسة البلدية :
 -ث ّمنت السيدة سعاد ب

الرحيم رئيسة المجلس البلدي المجهودات المبذولة في النهوض بالعمل
بد ّ

البلدي م قبل دة مستشاري وبعض م السادة رؤساء الدوائر وحثت الجميع لى مزيد العمل
ي بالخدمات البلدية.
لتقديم االضافة والرق ّ
 تدخل السيدة رئيسة لجنة تسمية األنهج :
 تدخلت السيدة هندة بالحاج لي مطالبة السيدة الرئيسة بضرورة فتح بحث بخصوص تسريب وثيقةإدارية تخص الملعب البلدي "الشاذلي زويت " .
المتسربة ت ّم تداولها بمجلس الوالية الذي
وفي هذا السياق ،أفادت السيدة رئيسة المجلس ب ّ الوثيقة
ّ
يض ّم دة أطراف متداخلة (الوالية ،البلدية والحماية المدنية) وبالتالي الب ّد م تحديد المسؤوليات
و اتخاذ اإلجراءات الالزمة .
 تدخل السيد نجيب محجوب مدير التخطيط الحضري ليبيّ أ ّ مكتب المراقبة المكلّف م طرف
بلدية تونس كا قد أصدر ) (un constat visuelوهذه المعاينة أوضحت ب نّه ال وجود إلخالالت
لمدرجات الملعب البلدي "الشاذلي زويت " .
بالهيكل الحامل
ّ
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 تدخل السيد مدير الدراسات واألشغال بالبلدية :
أورد السيد ياسي محجوب ب ّ الوثيقتي المعتمدتي غير متضاربتي غير أنّه وقع حذف فقرة الوثيقة
الثانية وقد استغلت الصحافة هذه النقطة إل طاء المس لة بعدا آخر يتعلق بشبهة الفساد اإلداري .
 تدخل السيد رئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية :
ضح السيد خالد لز ر ب ّ الصفة ذات مصداقية وجلية والوثيقتا غير متضاربتا .
و ّ
وأوردت السيدة رئيسة المجلس ب نّها متيقنة م نزاهة اإلطارات البلدية غير أنّه ال يجوز إصدار
قانو وثيقتي .
 تدخل السيدة رئيسة لجنة اإلعالم والتّواصل والتّقييم:
أ ربت السيدة صابري الزواغي

أهمية الجلسات التشاركية غير أ التوقيت هو العائق الوحيد

لحضور أغلب الجلسات .
 تدخل السيدة رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة :
أفادت السيدة منجية الجندوبي ب نّه م الضروري تطبيق القواني المدرجة بمجلة الجما ات المحلية
والحرص لى تفعيل الجلسات التشاركية .
 تدخل السيد المدير العام للمصالح المشتركة :
أفاد السيد سهيل ساسي ب ّ الوضعية المالية للبلدية بعنوا سنة  2019غير حرجة في المجمل ،أ ّما
بداية سنة  2020ستكو مربكة بعض الشيء خاصة مع زيادات األجور .
مقررة اللجنة المالية :
 تدخل السيدة ّ
تطرقت السيدة محرزية برايكي أثناء مداخلتها إلى األهمية البالغة التي تلعبها الميزانية في تحقيق
ّ
المعادلة بي تلبية أهداف التنمية م جهة و الحفاظ لى التوازنات المالية م جهة أخرى مع ا تماد
مبدأ الواقعية والموضو ية في إ داد مشروع الميزانية ،وق ّدمت إثر مداخلتها كل ما تضمنه مشروع
الميزانية م :
األول والتطور الذي شهده م سنة  2015إلى سنة . 2020
 +موارد العنوا
ّ
 +موارد العنوا الثاني مع الت كيد لى تصدر نقل الفواضل (المشاريع المتواصلة) للعنوا الثاني
كما أوضحت السيدة المستشارة تطور موارد هذا العنوا مقارنة بسنة . 2019
األول وت ّم ضبطها بمشروع الميزانية المقترح والمتضمنة لع ّدة نفقات والتي م
 +نفقات العنوا
ّ
ي بجودة حياة المتساكني .
ش نها النّهوض بالقطاع البلدي والرق ّ
 +نفقات العنوا الثاني وما تتطلبه م مزيد العمل وتظافر المجهودات لتحسيس المواط لتسديد
ما تخلد بذمته لفائدة البلدية .
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تدخل السيدة رئيسة البلدية :
ســؤال إلــى الســيدة بثينــة الشــابي رئيســة لجنــة الشــؤو الماليــة
تو ّجهــت الســيدة رئيســة المجلــس بال ّ
ـــرف حــــول الزيــــادة المقترحــــة لمشــــروع ميزانيــــة  2020والمتمثلــــة
واإلقتصــــادية ومتابعــــة التصـ ّ
في  % 3.37مقارنة بسنة . 2019
التصرف :
 تدخل السيدة رئيسة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة
ّ
ردّت الســيدة رئيســة اللجنــة ب نّــه تــ ّم ا تمــاد أســس لميــة ودقيقــة فــي احتســاب الزيــادة وذلــك بعــد
التشاور مع المصالح المعينة والمختصة .
كما أ ربت السيدة بثينة الشابي

أسفها لتغيب أغلب أ ضاء اللجنة طيلة اجتما اتها .

 تدخل السيدة رئيسة لجنة المناطق الخضراء :
إقترحت السيدة هندة باس إدراج المعلوم لى العقارات المبنية وغير المبنية بفاتورة استهالك التيار
الكهربائي .
 تدخل السيدة أسماء العكايشي :
إقترحت السيدة أسماء العكايشي

ضو المجلس البلدي إرساء منظومة "رفيق" كما طلبت م

المصالح المعنية للبلدية تقريرا مفصال لل ّديو .
 تدخل السيد رئيس دائرة باب البحر :
أكد السيد فتحي دخيل لى أهمية االشتراكات الراجعة بالنظر إلى رفع الفضالت والتي سيتم رضها
الحقا لى أنظار المجلس البلدي .
 تدخل السيدة رئيسة المجلس :
أكدت السيدة سعاد ب

الرحيم لى النّقص الكبير في أزمة اإلشهار وتراجع مداخيل ال ّدوائر
بد ّ

البلدية بما أ ّ القانو ح ّدد التعريف باإلمضاء لبعض الوثائق و استثنى أخرى .
وأوضحت ب ّ شهر ديسمبر هو شهر استخالص م طرف المواطني لذلك يجب تظافر كل الجهود
لمزيد حث وتحسيس المواطني للمبادرة بالخالص .
وأشارت كذلك إلى أنّه سيقع إحداث لجنة لتنمية الموارد وتكو ظرفية تهدف باألساس إلى إيجاد سبل
جديدة لتد يم الموارد البلدية مع إمكانية خلق موارد أخرى للبلدية .
وتصرفا وتجهيزا ،وبيان تفاصيل مواردها
وبعد تقديم مشروع ميزانية البلدية لسنة  ،2020دخال وصرفا
ّ
األول والثاني ،ت ّم فتح باب الت ّصويت عليها حيث كانت نتائج الت ّصويت على النّحو
ونفقاتها على مستوى العنوانين ّ
التالي :
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* بالنسبة للموارد:
موارد العنوان األول
موارد العنوان الثاني
جملة موارد الميزانية

تقديرات 2020
 132.927.000د
 63.988.590د
 196.915.590د

عدد الحاضرون
 31عضو
 31عضو

عدد الموافقون
30
30

عدد المحتفظون
01
01

عدد المعترضون
00
00

األول والثاني صنفا صنفا .
ت ّم الت ّصويت باإلجماع على موارد الميزانية بالنسبة للعنوانين ّ

* بالنسبة للنفقات:
نفقات العنوان األول
نفقات العنوان الثاني
جملة نفقات الميزانية

تقديرات 2020
 132.927.000د
 63.988.590د
 196.915.590د

عدد الحاضرون
 31عضو
 31عضو

عدد الموافقون
30
30

عدد المحتفظون
01
01

عدد المعترضون
00
00

األول والثاني قسما قسما وفصال
ت ّم الت ّصويت باإلجماع على نفقات الميزانية بالنسبة للعنوانين ّ
فصال .

وعليه ،وعمال بأحكام الفصل  173من مجلة الجماعات المحلية ،صادق أعضاء المجلس
البلدي باإلجماع على مشروع ميزانية بلدية تونس لسنة . 2020
الرحيم رئيسة البلدية شيخة المدينة إلى ّ
أن البلدية تقدّمت بطلب إعداد
إثر ذلك ،أشارت السيدة سعاد بن عبد ّ
تقرير إختبار من قبل وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية بخصوص الدّكاكين المراد كراؤها بسوق سيدي
سريدك بالحفصية ،ومن ث ّم أعطت السيدة رئيسة المجلس البلدي الكلمة إلى السيدة نزيهة العكاري رئيسة لجنة
التبتيت لتقديم مضمون مداولة حول طلبات تسويغ محالت تجارية بالمراضاة بالسوق البلدي المذكور أعاله .

* حول طلبات تسويغ محالت تجارية بالمراضاة بالسوق البلدي "سيدي سريدك" بالحفصية :
عرضت السيدة نزيهة العكاري رئيسة لجنة التبتيت مضمون مداولة يتعلق بطلبات تسويغ محالت تجارية
بالمراضاة بالسوق البلدي "سيدي سريدك" بالحفصية من دائرة المدينة ،حيث ّ
أن األسواق الراجعة بالنظر لبلدية
تونس بمختلف الدوائر البلدية تنقسم إلى نقاط انتصاب (ذات نشاط بيع خضر وغالل وأسماك ومواد مختلفة)
ومحالت تجارية ذات أنشطة متعددة.
وحيث ت ّم تحويل بعض نقاط اإلنتصاب إلى محالت تجارية بإعتبار تغيير نوعية األنشطة الممارسة بها
على غرار بيع الدجاج الجاهز للطبخ و بيع اللحوم الحمراء...إلخ علما و أن هذا التحويل يعود إلى فترة زمنية
بعيدة .
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ويشار في هذا الخصوص إلى أن وعلى إثر اإلنتهاء مؤخرا من أشغال إعادة بناء وتهيئة السوق البلدي
سيدي سريدك بالحفصية التي تسلمت نقاط اإلنتصاب المحولة إلى محالت ،و حيث أن جل شاغلي نقاط اإلنتصاب
ظلوا منتصبين باألماكن الوقتية المحدثة من طرف البلدية والمحاذية للسوق وما انفكوا يطالبون بإرجاعهم إلى
المحالت المحدثة بأماكنهم القديمة.
ولهذا الغرض ،ت ّم عقد جلسة عمل بالدائرة البلدية بالمدينة تم خاللها توزيع هذه المحالت التي سبق لإلدارة
الفرعية أن راسلت في شأنها األمالك البلدية و وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية قصد تحديد معينات الكراء
حسب نوعية النشاط والمساحة والتي تم تحديدها بمقتضى المراسلة الواردة على البلدية بتاريخ  16أوت .2019
ولهذا الغرض ،تولت اإلدارة الفرعية لألسواق البلدية إعداد إلتزامات وعهد بقبول القيمة الكرائية التي تم
وعرفوا
تحديدها من قبل وزارة أمالك الدولة و لشؤون العقارية تم تسليمها إلى التجار الذين أمضوا عليها
ّ
بإمضائهم بالدائرة البلدية بالمدينة خالل الجلسة المنعقدة لهذا الغرض بتاريخ  22أكتوبر .2019
وحيث ّ
أن تسويغ المحالت التجارية يخضع لمبدأ اإلشهار والتبتيت بما يضمن إقبال أكبر عدد مكن من
المشاركين وحصول البلدية على أفضل األثمان ،والحياد عن هذا المبدأ بإعتماد طريقة الكراء بالمراضاة أو
المراكنة يستوجب العرض على أنظار المجلس البلدي للتداول قصد الخيار الذي سيتم إعتماده بشأن هذه الطلبات .
وتبعا لما تقدّم ،فالمعروض على أنظار مجلسكم الموقّر الموافقة على تسوية وضعية المنتصبين وفقا
للقائمة المصاحبة ،بإسنادهم أولوية التسويغ بالمراضاة وذلك بناء على تقديرات خبراء وزارة أمالك الدولة
والشؤون العقارية ،مع إعتبار التسوية  :إ ّما بمقتضى عقود كراء أصول تجارية للمحالت البلدية المسوغة لفائدتهم
أو بمقتضى عقود كراء محالت تجارية .

التّدخــــــــالت :
تدخل السيدة رئيسة البلدية :
أشارت السيدة رئيسة المجلس البلدي ب ّ
أن البلدية تقدمت بإعداد تقرير إختبار من قبل وزارة أمالك الدولة
والشؤون العقارية بخصوص الدكاكين المراد كراؤها بسوق "سيدي سريدك" بالحفصية .
تدخل السيدة رئيسة لجنة التبتيت :
بنص المداولة ،غير ّ
أن رئيسة البلدية الحظت
قدمت السيدة نزيهة العكاري ،رئيسة لجنة التبتيت ،ما جاء
ّ
تكررت بالجدول التفصيلي المرافق لمضمون المداولة والمتعلقة بالمحالت عدد 12و13
وجود عدد  02ألقاب قد ّ
والمحل عدد  20و 21متوجهة بالسؤال للسيد كاهية مدير األسواق البلدي لتقديم التوضيح .
تدخل السيد كاهية مدير األسواق البلدية :
وضّح السيد سامي لوصيّف ّ
بأن جميع األسماء المدرجة بالجدول التفصيلي جاءت نتيجة عملية القرعة
وبحضور عدل منفذ وبالتالي ت ّمت العملية في كنف القانون والشفافية .
2
كما ت ّم اإلحتراز من قبل أعضاء المجلس البلدي على مساحة المحل عدد 48,18( 16م ) المدرجة بالجدول
وت ّم اإلتفاق على إصالح الخطأ المطبعي لتصبح 18,48م. 2
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تدخل السيدة محرزية البرايكي :
أشارت السيدة محرزية البرايكي ،عضو المجلس البلدي ،إلى ّ
أن لجنة التبتيت قامت بتصنيف الدكاكين
المزمع كراؤها حسب نوعية النشاط وبالتالي يمكن تف ّهم عملية تكرار اللقب .
التصرف :
تدخل السيدة رئيسة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة
ّ
تساءلت السيدة بثينة الشابي عن القيمة الكرائية واألسس المعتمدة من طرف مصالح وزارة أمالك الدولة
والشؤون العقارية .
تدخل السيدة رئيسة الدائرة البلدية بالمدينة :
ردّا على تساؤل السيدة بثينة الشابي ،أفادت السيدة آمال المؤدب رئيسة الدائرة ّ
بأن التقرير وقع إعداده ومدّ
المصالح البلدية المعنية ب من قبل وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية للعمل بمقتضاه غير أن يحتوي على
الخطأ المتعلق بمساحة المحل عدد . 16
تدخل السيدة رئيسة لجنة المناطق الخضراء :
طلبت السيدة هندة عباس من السيدة رئيسة المجلس البلدي مزيد التوضيح حتى يتسنى التصويت من قبل
المسوغة لفائدتهم أو عقود كراء محالت تجارية .
السادة األعضاء على عقود كراء أصول تجارية للمحالت البلدية
ّ
تدخل السيدة رئيسة البلدية :
تساءلت السيدة سعاد بن عبد الرحيم رئيسة المجلس البلدي عن إمكانية كراء أصل تجاري لمحل لم يكن
موجودا من قبل بإعتبار ّ
وأن المحل التجاري ال يكتسب أصال تجاريا إال بعد سنتين من العمل الفعلي والمتواصل
دون انقطاع .
تدخل السيدة الكاتبة العامة :
أفادت السيدة حفيظة بلخير مديمغ الكاتبة العامة للبلدية بأنّ ت ّم التطرق ومناقشة النقطة المتعلقة باألصول
ّ
ولكن البلدية إرتكزت على الفصل  77المتعلق بالنشاط واألكرية التجارية والذي يعتبر
التجارية وهي مسألة خالفية
أن الحريف ال يقصد محال بعين بل يتوج إلى السوق ككل ،مضيفة ّ
األسواق مكتسبة لألصل التجاري بإعتبار ّ
أن
سوق سيدي سريدك متواجد منذ القدم ،وبالتالي ال بدّ من التنصيص في عقود الكراء على األصول التجارية
للمحالت البلدية .
تدخل السيد رئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية :
تساءل السيد خالد لزعر عن اإلجراءات المتبعة لتسجيل األصول التجارية الراجعة إلى بلدية تونس
من عدم .
تدخل السيدة كاهية مدير األمالك البلدية :
ي إجراء بخصوص تسجيل األصول التجارية بإسم بلدية
أفادت السيدة ريم بنحسن بأنّ لم يتم إعتماد أ ّ
تونس .
تدخل السيدة رئيسة البلدية :
عقّبت السيدة رئيسة البلدية على مداخلة السيدة ريم بنحسن مطالبة بضرورة تسجيل األصول التجارية
لجميع المحالت الراجعة بالملكية لبلدية تونس مستقبال والحرص على الشروع في اإلجراءات الالزمة .

* قرار المجلس البلدي :
وبعدددد التدددداول ودددي الموضدددورأ وفبدددداء الدددرأي ويددداأ لدددادق أعضددداء المجلدددس البلددددي باأل لبيدددة علددد
تسددددوية وضددددعية المنتصددددبية ووددددق القائمددددة المصدددداحبةأ ودلدددد بالمراضدددداة بمقتضدددد عقددددود كددددراء ألددددول
تجاريددددددة للمحدددددددالت البلديددددددةأ ودددددددي حددددددية فعترضدددددددت السدددددديدة رانيدددددددة الكريمددددددي علددددددد هددددددذا القدددددددرار .
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خـالصــة مـــوارد ميــزانيــة البلديــة


بحساب الدينار
المبلــغ

بيـــــان المـــــوارد
األول
مــوارد العنــوان ّ
األول :المـــداخيـــل الجبــائيـــة االعتيادية
الجـــزء ّ
األول :المعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة
الصنـف ّ

...............................................

الصنف الثاني :مداخيـل إشغال الملـك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية

فيه.....................

الصنف الثالث :مداخيل الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات ..............

الصنف الرابع :المداخيـل الجبائيـة االعتيادية األخـرى

.....................................................

76.300.000
10.336.000
9.760.000
1.000.000

األول 97.396.000
جملـة الجــزء ّ

الجــزء الثاني :المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية
الصنـف الخامس :مداخيـل الملـك البلـدي االعتيادية
الصنف السـادس :المداخيـــل المــاليـــة االعتيادية

..............................................................

......................................................

6.531.000
29.000.000

جملـة الجـزء الثانـي 35.531.000
األول 132.927.000
جملـة مـوارد العـنـوان ّ

مــوارد العنـوان الثانـي
الجـــزء الثالـث :المــوارد الذاتيــة والمخصّصــة للتنميــة
الصنـف السـابـع :منــــــح التجهـيـــــز

...........................................................

الصنـف الثـامــن :مدّخرات وموارد مختلفـة

8.335.862

......................................................................

49.935.679

جملـة الجــزء الثالـث 58.271.541

الجـــزء الرابــع :مــــــــــوارد االقتراض
الصنـف التـاسـع :مــــوارد االقتراض الداخلــي

..........................................................

الصنـف العاشــر :مــــوارد االقتراض الخارجي

.............................................................

ّ
الموظفـة
الصنـف الحادي عشر :مـوارد االقتراض الخارجي

3.885.556

...................................................

جملـة الجـزء الرابـع 3.885.556

الجـــزء الخـامـس :المـوارد المتأتّيـة من االعتمادات المحالة
الصنـف الثاني عشر :الموارد المتأتّيـة من االعتمادات

المحالة....................................................

1.831.493

جملة الجزء الخـامـس 1.831.493
جملـة مـوارد العنوان الثـاني 63.988.590
مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة 196.915.590
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خـالصــة نفقــات ميــزانيــة البلديــة


بحساب الدينار
المبلــغ

بيـــــان النفقــــات
األول
نفقــات العنــوان ّ
التصــــرف
األول :نفـقــــات
الجـــزء ّ
ّ
األول :التـأجيــر العمـومي
القســـم ّ

...............................................................................

78.550.000

القســم الثاني :وسـائــل المصـالـح

...............................................................................

38.531.500

القســم الثالث :التد ّخـــل العمـومـي

..............................................................................

9.171.500

التصـرف الطارئـة وغير
القســم الرابع :نفقـات
ّ

ّ
الموزعة.....................................................

3.000.000

األول 129.253.000
جملـة الجــزء ّ

الجــزء الثاني :فــوائــد الـديــن
القســم الخامس :فـوائـــد الديـــــن

3.674.000

.......................................................................

جملـة الجـزء الثانـي 3.674.000
األول 132.927.000
جملة نفقـات العنــوان ّ

نفقــات العنـوان الثانـي
الجــزء الثالـث :نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة
القســم السادس :االستثمارات المبـاشــرة
القســم السـابـع :التمـويــــل العمـومـــي

.........................................................................

55.459.387

............................................................

القســم الثـامــن :نفقــات التنميــة الطارئـة وغير

ّ
الموزعة...........................................

ّ
موظفـة
القســم التـاسـع :نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية

.........................

374.710

جملـة الجــزء الثالـث 55.834.097

الجــزء الرابع :تسديـد أصــل الديـــن
القســم العـاشـر :تسديـد أصـل الديـن

...........................................................................

6.323.000

جملـة الجــزء الرابـع 6.323.000

الجــزء الخامـس :النفقــات المســدّدة من االعتمادات المحالـة
القســم الحادي عشـر :النفقـات المســدّدة من االعتمادات المحالـة

.....................................

1.831.493

جملـة الجـزء الخامـس 1.831.493
جملـة نفقــات العنـوان الثـاني 63.988.590
مجمـور نفقــات ميـزانيـة البلديـة

196.915.590

الرحيم رئيسة البلدية شيخة المدينة إلى ّ
أن لجنة
وقبل إختتام أشغال الجلسة ،أشارت السيدة سعاد بن عبد ّ
تسمية األنهج إقترحت تسمية "الدكتور محمود الماطري على أحد شوارع مدينة تونس ،وأعطت الكلمة إلى
السيدة هندة بالحاج علي رئيسة اللجنة لتقديم مضمون مداولة في الغرض .

14

* حول تسمية " الدكتور محمود المداطري –  " DR Mahmoud El Materiعلد أحدد شدوارر
مدينة تونس :
عرضت السيدة هندة بالحاج علي رئيسة لجنة تسمية األنهج مضمون مداولة حول تسمية
" الدكتور محمود الماطري –  " DR Mahmoud El Materiعلى أحد شوارع مدينة تونس وهو شـارع
الفـاتح من سبتمبــر  ( 1969بين شارع محمد البوعزيزي "  " Route Xوالطريق إكس . ) " Route X20 " 20
وبعد التداول وي الموضور وفبداء الرأي وياأ لدادق أعضداء المجلدس البلددي باإلجمدار علد فطدالق
تسددمية " الدددكتور محمددود المدداطري –  " DR Mahmoud El Materiعل د الشددارر المددذكور بددن ّ
المداولة .
الرحيم رئيسة البلدية على المجهود المبذول من قبل كافة
وقبل رفع الجلسة ،أثنت السيدة سعاد بن عبد ّ
أعضاء المجلس البلدي منذ تنصيب لتطوير العمل البلدي وتحسين ظروف عيش متساكني المدينة ،شاكرة كافة
اإلطارات اإلدارية والفنية على حسن تعاونهم ،داعية الجميع من مجلس بلدي وإدارة بلدية ومواطنين ومجتمع
مدني إلى أهمية تضافر جهودهم لما في خير لمدينة تونس .

واختتمت الجلسة أعمالها في حدود الساعة السادسة والنّصف مساءا .

مقررة الجلسة
ّ

الكاتبة العا ّمة لبلدية تونس
حفيظة بلخير مديمغ

رئيسة الجلسة

رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة
الرحيم
سعاد بن عبد ّ
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