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*** ***

محضـر اجتماع المجلس البلدي

في جلسة إستثنائية
*** *** ***
جلسة يوم  08 :أكتوبر 2021

إنعقد بقصر البلدية بالقصبة اجتماع المجلس البلدي في جلسة إستثنائية ،وذلك يوم الجمعة  08أكتوبر 2021
على الساعة العاشرة 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  2680بتاريخ  27سبتمبر  ،2021هذا نصها :
" تتشرف رئيسة بلدية تونس ،شيخة المدينة ،بدعوتكم لحضور إجتماع الجلسة اإلستثنائية للمجلس البلدي،
الذي تقرر عقده يوم الجمعة  08أكتوبر  2021علــى الساعة العاشرة صباحا بقصر بلدية تونس بالقصبة ".

وذلك للنظر في جدول األعمال التالي :

 -/Iمسائل قانونية وعقارية .
 -/IIمسائـل ماليــــــة .
 -/IIIمسائل عمرانية .
 -/IVمسائل إداريـــة .
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مواضيع للتّداول
 -/Iمسائل قانونية وعقارية :
 -1مشروع مداولة حول إجراءات التسوية العقارية بمناطق التهيئة العمرانية ( منطقة الجبل األحمر ).
 -2مشررررروع مداولررررة حررررول إجررررراءات التسرررروية العقاريررررة بمنرررراطق التهيئررررة العمرانيررررة ( المالسررررين ،حرررري هررررالل
والسيدة المنوبية ) .
 -3مشروع مداولة حول صياغة دليل إجراءات يتعلق بطلبات التفويت في بعض المساكن البلدية لفائدة متسوغيها
من األعوان البلديين والشاغلين لها .
 -4مشروع مداولة حول الموافقة على إبرام عقد البيع النهائي بخصوص المسكن عدد  248الكائن بحي  25جويلية
بسيدي حسين .
 -5مشرررروع مداولرررة حرررول الموافقرررة علرررى إبررررام عقرررد البيرررع النهرررائي بخصررروص المسررركن عررردد  214الكرررائن بحررري
سيدي حسين .
 -6مشرررروع مداولرررة حرررول الموافقرررة علرررى إبررررام عقرررد البيرررع النهرررائي بخصررروص المسررركن عررردد  209الكرررائن بحررري
المشتل بالعقبة .
 -7مشروع مداولة حول الموافقة على إبرام عقد البيع النهائي بخصوص المسكن عدد  166الكائن بحي المشتل
بالعقبة .
 -8مشروع مداولة حول الموافقة على إبرام عقد البيع النهائي بخصوص المسكن عدد  85الكائن بحي المروج . 2

 -/ IIمسائل مالية :
 -9مشروع مداولة حول مقترح ترفيع في ميزانية العنوان األول لسنة .2021
 -10مشروع مداولة حول مقترح تحويل إعتماد داخل العنوان األول من ميزانية بلدية تونس لسنة .2021
 -11مشروع مداولة حول كراس الشروط المتعلق بإستلزام المعاليم الموظفة بالسوق األسبوعية لبيع الخضر
والغالل و المواد المختلفة والمالبس القديمة بالمروج . 2
 -12مشروع مداولة حول التعاقد بالمراضاة مع عدد  12تاجر للدكاكين الكائنة بالسوق البلدي سيدي البحري
( الدائرة البلدية بباب البحر ).

 -/ IIIمسائل عمرانية :
 -13مشروع مداولة حول إصالح الوضعية العقارية لعقار " ستيف " ( السمران  -الزهور ).
 -14مشروع مداولة حول تسوية الوضعية العقارية لمقاسم بالمنطقة الصناعية بالشرقية.

 -/ IVمسائل إدارية :
-15
-16
-17
-18

مشروع مداولة حول مراجعة قانون إطار موظفي وعملة بلدية تونس .
مشروع مداولة مرفق بمشروع إتفاقية شراكة بين بلدية تونس والمنظمة التونسية إلرشاد المستهلك .
مشروع مداولة مرفق بمشروع إتفاقية شراكة بين بلدية تونس واإلتحاد التونسي لإلعالم الجمعياتي .
مشروع مداولة مرفق بمشروع إتفاقية إطارية بين بلدية تونس و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
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سادة :
وحضر الجلسة كل من السيّدات وال ّ
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اإلسم واللقب
عبد الرزاق البوزيري
فوزي العزايب
سيف الدين ابلعابد
سامية اللباسي
هندة عباس
هادية انجي مرواين
عماد العيادي
آمال املؤدب
عواطف الزاير
صاحل املباركي
عماد الدابيب
حممد نعمان بن معاوية
األسعد بوعزة
خالد األزعر
سناء التليلي
نزيهة العكاري
وداد الداخيي
حكيمة الكعيب
حمرزية الربايكي
منجية اجلندويب
صربين الزواغي
عماد الرايحي
بثينة الشايب
هناء بن سعيد
هندة ابحلاج علي
عفاف محدي
آمال بوزاين
حممد علي الورهاين
آسيا هرايب
راضية العياشي
حممد منري بن ميالد
مجال الرزقي
سليم امليساوي
منجية اخلميلي
حممد ساسي البوثوري
صاحل الدغري
وداد األزرق
رجاء قمري
لطفي بن عيسى

الصفة بالمجلس
املساعد الثالث لرئيسة البلدية
رئيس دائرة بلدية
رئيس دائرة بلدية
رئيس دائرة بلدية
رئيس دائرة بلدية
رئيس دائرة بلدية
رئيس دائرة بلدية
رئيس دائرة بلدية
رئيس دائرة بلدية
رئيس دائرة بلدية
رئيس دائرة بلدية
رئيس دائرة بلدية
رئيس دائرة بلدية
رئيس جلنة
رئيسة جلنة
رئيسة جلنة
رئيسة جلنة
رئيسة جلنة
رئيسة جلنة
رئيسة جلنة
رئيسة جلنة
رئيس جلنة
رئيسة جلنة
رئيسة جلنة
رئيسة جلنة
رئيسة جلنة
رئيسة جلنة
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
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سادة :
وتغيّب عن الجلسة كل من السيّدات وال ّ
ع/ر

الصفة بالمجلس

اإلسم واللقب

40

منري الصراريف

املساعد األول لرئيسة البلدية

41

رانية الكرميي

املساعد الثاين لرئيسة البلدية

42

األسعد خضر

املساعد الرابع لرئيسة البلدية

43

فتحي دخيل

رئيس دائرة بلدية

44

كمال البلدي

رئيس دائرة بلدية

45

غفران القناوي

رئيسة جلنة

46

جمدي املازين

رئيس جلنة

47

اندية العوييت

عضو

48

مروى خلفت

عضو

49

أمساء العكايشي

عضو

50

أنيس الوساليت

عضو

51

عبري الطاليب

عضو

52

عبد الرؤوف األغوايت

عضو

53

كمال الدين إيدير

عضو

54

مليكة الباطيين

عضو

55

نزيهة الغيزاوي

عضو

56

خليل بن حسني

عضو

57

حممد رؤوف اهلاين

عضو

58

مهدي الرابعي

عضو

59

رانية اليحمدي

عضو

وحضرررر الجلسرررة عرررن اإلدارة البلديرررة كرررل مرررن السرررادة المتفقرررد ال رررام والمررردير ال رررام للمصرررالة الم رررتركة
وعدد ها ّم من المديرين ال امين والمديرين وكواهي المديرين ورؤساء المصالة .
مكونات هياكل المجتمع المدني .
كما حضر عدد ها ّم من المواطنين والب ض من ّ
وعمرررال بمقتضررريات الفصرررل  218مرررن القرررانون األساسررري لمجلرررة الجماعرررات المحليرررة الرررذي يرررن

علرررى أن :

"يتوووولى الكاتوووم العوووا للبلديوووة كتابوووة المجلوووس البلووودي ويووو صوووورة يوووا أو عووود وجوووود كاتوووم عوووا للبلديوووة،
يمكووور لووورئيس المجلوووس يووو بدايوووة كووول جلسوووة أن يعوووير أحووود أعهوووائم ليقوووو بالكتابوووة ،ويقوووو بمسووواعدتم أحووود
موظف البلدية"
وتبعا لذلك ،تتولى السيدة حفيظة بلخير مديمغ ،الكاتبة العامة للبلدية ،كتابة المحضر بصفتها مقررة الجلسة .
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وباعتبوووار توووووير النصووووا القووووانون  ،افتتحررررت السرررريدة سررررعاد برررن عبررررد الرررررحيم ،رئيسررررة بلديررررة تررررونس
شيخة المدينة ،الجلسة مرحبة في البداية باألعضاء الجدد بالمجلس البلدي وهم :
 السيد جمال الرزق عن حزب النهضة ( عوضا عن السيد طارق السالمي )، السيد سليم الميساوي عن حزب التيار الديمقراطي ( عوضا عن المرحوم أحمد بوعزي )، السووويدة اسووويا الهرابووو عرررن حرررزب نرررداء ترررونس ( عوضرررا عرررن المرحررروم الحبيررر دلهررروم ) ،متمنيرررة لهرررمالتوفيق في مهامهم .
كمررررا رحبررررت السرررريدة رئيسررررة البلديررررة ببقيررررة الحضررررور مررررن أعضرررراء المجلررررس البلرررردي واإلطررررارات البلديررررة
وممثلين عن وسائل اإلعالم و المجتمع المدني .
ثرررم ترحمرررت السررريدة رئيسرررة البلديرررة علرررى روح المغفرررور لررر محمووود علووو بوليموووان ،رئررريس بلديرررة ترررونس
األسررربق ،والرررذي يعتبرررر مرررن العائلرررة البلديرررة الفاعلرررة ،حيرررث تررررأس الفقيرررد بلديرررة ترررونس العاصرررمة لمررردة  12سرررنة :
امتررردت الفتررررة األولرررى مرررن سرررنة  1986إلرررى سرررنة  1988والفتررررة الثانيرررة مرررن سرررنة  1990إلرررى سرررنة  ،2000ثرررم
دعت أعضاء المجلس البلدي إلى قراءة الفاتحة على روح ـــ وإنا هلل وإنا إليم راجعون ـــ .
وقبرررل الشرررروع فررري عررررق نقررراط جررردول أعمرررال الجلسرررة ،أعطرررت السررريدة رئيسرررة البلديرررة الكلمرررة لررربعض
المستشارين لتقديم تدخالتهم خارج إطار جدول أعمال الجلسة .
* تدخل السيدة هندة بلحاج عل  ،رئيسة لجنة تسمية األنهج و لجنة المساواة و تكايؤ الفرص بير الجنسير :
ترحمت السيدة هندة بلحاج علي روح الفقيد والذي يعتبر من مؤسسي بلدية تونس واقترحت المتدخلة تسمية قاعة
الجلسات العامة للمجلس البلدي باسم " محمد عل بوليمان " باعتبار أن قصر البلدية تم تشييده خالل فترة تولي رئاسة
بلدية تونس ولمدة  12سنة .
* تدخل السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة :
ردا عن مقترح كل من السيدة هندة بالحاج علي وكذلك المستشار البلدي السيد محمد منير بن ميالد وهو صديق
المرحوم السيد محمد علي بوليمان حول تسمية قاعة الجلسات العامة للمجلس البلدي باسم ،أذنت السيدة رئيسة البلدية
إلى عرق هذا المقترح على لجنة تسمية األنهج لدراست و التشاور في مع اإلدارة المعنية.
* تدخل السيدة هندة بلحاج عل  ،رئيسة لجنة تسمية األنهج و لجنة المساواة و تكايؤ الفرص بير الجنسير :
عبرت السيدة هندة بلحاج علي عن استيائها مما لحقها من قبل أحد المستشارين حيث تم استدعائها من قبل أحد مراكز
األمن بعد تنديدها و احتجاجها في إطار تأدية مهامها كمستشارة بلدية و تغليبها للمصلحة العامة على المصالح الشخصية.
* تدخل السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة :
عبرت السيدة رئيسة البلدية عن تضامنها مع كل أعضاء المجلس البلدي مشيرة في هذا الشأن إلى استدعاء بعض
المستشارين من قبل مراكز األمن لسماعهم في بعض المواضيع و هذا ال يمس من مصداقية السادة أعضاء المجلس
البلدي و نزاهتهم باعتبار أن القضايا الموجهة ضدهم كيدية .
5

* تدخل السيدة نزيهة العكاري ،رئيسة لجنة التبتيت :
أشارت السيدة رئيسة لجنة التبتيت إلى أن تمت دعوتها من قبل فرقة مكافحة اإلجرام برادس ألخذ أقوالها كشاهدة فيما
يتعلق بلزمة سوق السيارات بالمروج  2حيث اتضح أن نش خالف بين مستلزمي هذا السوق وعددهم ثالثة فقام أحدهم
برفع قضية في الفساد المالي و اإلداري.
* تدخل السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة :
أضافت السيدة رئيسة البلدية أن أحد مستلزمي سوق السيارات بالمروج  2أراد الزج بالسيدة رئيسة لجنة التبتيت في
خالف مع شركائ و اعتبارها كطرف في النزاع القائم بينهم.
* تدخل السيد عماد الرياح  ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية :
أبدى السيد عماد الرياحي مساندت وتعاطف مع السيدة هندة بلحاج علي مفيدا أن المضايقات واإلساءة التي تعرضت
إليها ال تليق بالمجلس البلدي وال بأعضائ المنتخبين إذ ما تعرضت ل هو نتيجة للفت النظر إلى مواضيع في إطار
مهامها كمستشارة بلدية.
إثر ذلك ،عرضت السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة نقاط جدول أعمال الجلسة قصد الموافقة عليها قبل
الشروع في عرضها للمصادقة ،والتي حظيت بالموافقة من قبل أعضاء المجلس البلدي فيما بعد .
ثم أحالت السيدة سعاد بن عبد الرحيم الكلمة إلى السيد عماد الرياحي ،رئيس لجنة الشؤون القانونية والعقارية
وأمالك البلدية ،لتقديم مواضيع المسائل القانونية والعقارية قصد مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها .

 -Iمسائل قانونية وعقارية :
الموضوع عدد  : 1مشروع مداولة حول إجراءات التسوية العقارية بمناطق التهيئة العمرانية ( منطقة
الجبل األحمر) :
شرع السيد عماد الرياحي ،رئيس لجنة الشؤون القانونية والعقارية وأمالك البلدية ،في تقديم النقطة األولى من
جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول إجراءات التسوية العقارية بمناطق التهيئة العمرانية ( منطقة
الجبل األحمر ) ،هذا نصها :
وبعـد ،فالمعروق على أنظار مجلسكم الموقر مقترح في خصوص إجراءات التسوية العقارية بمختلف مناطق
التدخل :
* بالنسبة لمنطقة التدخل بالجبل األحمر من الدائرة البلدية بالعمران :ينطبق التمشي المعروق للمداولة على
المقاسم المعروضة للتسوية التي تستجي للشروط التالية :
* وجود المقسم داخل حدود منطقة التدخل (حس مثال األشغال الخصوصية المختلفة واألمثلة التقسيمية).
* ملك بلدي .
* توفر شهادة اسناد أو اعالم أو عقد بيع أولي .
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وتكون إجراءات التسوية العقارية لكل من انتفع بمقسم بهذه المنطقة أو الورثة الشرعيين وذلك عن طريق الخالص
المباشر ووفقا لعقود بيع نموذجية يتم اعدادها من قبل مصالح إدارة الشؤون القانونية والنزاعات واألرشيف ،مع مواصلة
اعتماد نفس ثمن المتر مربع بيع المعمول ب منذ الثمانينات على النحو التالي :
 11د /م 2أنقاص سكن22د /م 2أنقاق تجارة 35د /م 2أرق بيضاء سكنوذلك لضمان مبدأ المساواة بين جميع المنتفعين بهذه المقاسم رغم فارق المدة الزمنية في إجراءات التسوية وعلى
اعتبار أن المشروع تعلق باألساس بإسناد سكن إجتماعي .
علما وأن في صورة تبين أن مساحة المقسم فحوى طل

التسوية كما هي مدرجة بأمثلة األشغال الخصوصية

المختلفة تفوق نسبة  %5من المساحة المسندة المنصوص عليها بوثيقة اإلسناد أو بعقد البيع األولي ،فإن هذا الفارق في
المساحة يتم تسويت باعتماد مبدأ تحيين ثمن المتر مربع بيع وذلك بالرجوع الى المصالح المختصة بوزارة أمالك الدولة
والشؤون العقارية.
كما أن وفي صورة تغيير صبغة االسناد (من سكن أو تجارة الى سكنى تجارى) فإن يتعين كذلك تحديد ثمن المتر
مربع بيع وذلك بالرجوع الى المصالح المختصة بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية.
وبناء على ما هو مبين أعاله ،فالمعروق على مجلسكم الموقر الموافقة على التسوية العقارية لمختلف المنتفعين
بمقاسم داخل منطقة التدخل بجهة الجبل األحمر المدرجة أسمائهم بدفاتر اإلسناد المرافقة لهذا والذين انتفعوا بمقاسم
تستجي لشروط التسوية كما هي مبينة أعاله .

التدخـــــــالت :
* تدخل السيد رئيس لجنة الشؤون القانونية والعقارية وأمالك البلدية :
فررري بدايرررة تدخلررر  ،وفيمرررا يتعلرررق برررإجراءات التسررروية العقاريرررة بمنررراطق التهيئرررة العمرانيرررة ( منطقرررة الجبرررل
األحمررر) وضررح السررريد عمرراد الريرراحي أنررر ال يمكررن إفررراد كرررل مسرركن أو قطعررة أرق بمداولرررة منفررردة  ،مضرريفا أنررر
سيتم النظر في المقاسم المعروضة للتسوية والتي تستوج للشروط المنصوص عليها بمشروع المداولة ،
كمرررا أفررراد رئررريس اللجنرررة أن البلديرررة مررردعوة للتسررروية مرررع مالكيهرررا لفرررض اإلشررركاليات العقاريرررة العالقرررة منرررذ عشررررات
السنين .
وفررري هرررذا السرررياق  ،اقتررررح السررريد عمررراد الريررراحي أن يقرررع إعرررداد أنمررروذج شررربي بكرررراس الشرررروط أو دليرررل
إجرررراءات يحتررروي علرررى الشرررروط الضررررورية والواجررر توفرهرررا فررري عمليرررة التسررروية حترررى يتسرررنى للمعنررري بررراألمر
الحصول على العقد النهائي للعقار.
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كمرررا اعتبرررر السررريد رئررريس اللجنرررة أن المرحلرررة المبدئيرررة تتمثرررل أوال فررري المصرررادقة مرررن قبرررل المجلرررس البلررردي
علررى بيررع لعرردة مقاسررم مررن أراضرري بيضرراء وعقررارات مبنيررة مررن طرررف البلديررة إلررى الغيررر والترري تسررتجي للشررروط
المضمنة بمشروع المداولة .

* تدخل السيدة حفيظة بالخير مديمغ الكاتبة العامة لبلدية تونس:
وضرررحت السررريدة الكاتبرررة العامرررة أنررر ترررم إرفررراق المداولرررة المتعلقرررة بالتسررروية بمنطقرررة الجبرررل األحمرررر بالقائمرررات
االسرررمية القديمرررة للمنتفعرررين بالعقرررارات  ،مضررريفة أنررر قرررد ترررم توجيررر نسرررخ منهرررا للسرررادة المستشرررارين الكترونيرررا  ،كمرررا
يمكرررن اإلطرررالع والرجررروع إلرررى هرررذه القائمرررات المتواجررردة لررردى اإلدارة الفرعيرررة لشرررؤون المجلرررس البلررردي واالنتخابرررات
واإلحاطة بالدوائر .

* تدخل السيد خالد لزعر رئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية :
اعتبرررر السررريد خالرررد لزعرررر برررأن اعتمررراد نسررربة  %5الفرررارق مرررن المسررراحة المسرررندة المنصررروص عليهرررا بعقرررد
البيررع األولرري والترري سرريتم تسررويتها باعتمرراد مبرردأ تحيررين الررثمن ال يرتكررز علررى أسررس قانونيررة واقترررح المترردخل إعررادة
النظرررر فررري هرررذه النقطرررة .كمرررا شررردد السررريد خالرررد لزعرررر علرررى ضررررورة تحيرررين األثمررران المعتمررردة والتررري هررري زهيررردة
للغايرررة وبالترررالي جعلهرررا تتماشرررى مرررع األثمررران المتداولرررة حاليرررا وذلرررك برررالرجوع إلرررى وزارة أمرررالك الدولرررة والشرررؤون
العقارية .

* تدخل السيد رئيس لجنة الشؤون القانونية والعقارية وأمالك البلدية :
تررردخل السررريد عمررراد الريررراحي رئررريس اللجنرررة حرررول مررردى اعتمررراد نسررربة % 5ليوضرررح أنررر نظررررا لعررردم وجرررود
فصرررل واضرررح فررري هرررذا الشرررأن  ،وبالترررالي فرررإن الحسرررم فررري هرررذا الخرررالف يكرررون باالعتمررراد علرررى االجتهررراد و المنطرررق
والحلول العملية .

* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
 أفرررادت السررريدة رئيسرررة المجلرررس البلررردي أن بلديرررة ترررونس قرررد حرصرررت والتزمرررت علرررى التقررردم فررري عمليرررةالتسرررويات العقاريرررة بعررردة منررراطق كمنطقرررة الجبرررل األحمرررر  ،حيرررث ترررم إنفررراق مبرررالغ هامرررة وذلرررك فررري إطرررار مصررراريف
التهيئة وتحديد المقاسم الراجعة ألصحابها.
 كمررا وضررحت السرريدة سررعاد بررن عبررد الرررحيم أنرر نظرررا لعرردم وجررود شرررط فسررخي بررالعقود األوليررة المبرمررةبرررين بلديرررة ترررونس وأصرررحاب المقاسرررم بمنطقرررة الجبرررل األحمرررر فإنررر مرررن الواجررر التقيرررد باألثمررران القديمرررة لمواصرررلة
إجراءات التفويت.

*تدخل السيد المستشار البلدي محمد منير بر ميالد:
اقترررح السرريد محمررد منيررر بررن مرريالد أنرر نظرررا لعرردم وجررود أراضرري بيضرراء بالمنطقررة  ،أن يررتم التسرروية لهررذه
الوضعيات العقارية بطريقة علمية ضمانا للمساواة بين جميع أصحاب المقاسم .
كما أستنتج السيد منير بن ميالد أن نسبة الفارق  % 5المنصوص عليها ضمن مشروع المداولة يمكن إحتسابها
عند تجاوزها من طرف المالكين طالبي التسوية العقارية مع تحيين السعر .أما في صورة عدم تجاوز هذه النسبة في
المساحة المسندة يمكن الرجوع إلى األثمان القديمة.
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* تدخل السيدة امال المؤد  ،رئيسة دائرة المدينة :
وضحت السيدة آمال المؤدب أن المعمول ب و الجاري ب العرف في مثل هذه التسويات و لضمان مبدأ المساواة بين
جميع المنتفعين بالمقاسم أن مالكي العقارات مطالبين بخالص الفارق في المساحة المسندة دون التقيد بنسبة معينة .

* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
الحظت السيدة رئيسة البلدية أن باعتبار وجود أراضي بيضاء إلى حد هذا اليوم بمنطقة التدخل العقاري بالجبل األحمر
فإن هذا قد يعني أن المنتفع بهذه األرق الصالحة للبناء يمكن أن يكون في غنى عنها بما أن لم يقم بتشييدها لعدة عقود.

* تدخل السيدة هندة عباس  ،رئيسة دائرة سيدي البشير و رئيسة لجنة المناطق الخهراء :
اعتبرت السيدة هندة عباس أن األثمان المزمع اعتمادها زهيدة للغاية و البد من تحيينها و مراجعتها.

* تدخل السيد جمال الرزق  ،عهو بالمجلس البلدي :
طرح السيد جمال الرزقي بعض األسئلة المتعلقة بالحالة االجتماعية للمنتفعين بالمقاسم و التي أصبحت عقارات مبنية
خالفا ألصحاب األراضي البيضاء و من الضروري تحيين سعر هذه األخيرة دون اللجوء إلى نسبة  % 5فارق
المساحة المسندة لتحيين ثمن المتر المربع و ذلك لتفادي التفاضل بين المنتفعين و تحقيق مبدأ المساواة.

* تدخل السيد سليم الميساوي  ،عهو بالمجلس البلدي :
أبدى السيد سليم الميساوي موافقت المبدئية على إجراءات التسوية العقارية بالجبل األحمر دون الترفيع أو تحيين األثمان
القديمة .و استدل في ذلك ببعض المؤسسات الحكومية في مجال الصناعة لفائدة الخواص و بعد عدة سنوات قام القطاع
الخاص بشراء الحص

المتبقية بنفس األثمان القديمة  ،لكن تبقى األراضي البيضاء محل جدال بمنطقة التدخل بالجبل

األحمر.

* تدخل السيد عماد الرياح  ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية :
أفاد السيد عماد الرياحي أن نسبة ال % 5فارق المساحة المسندة لم تأت بصورة اعتباطية بل كانت نتيجة مشاورات
صل

اللجنة المعنية حتى مع اللجان القانونية و العقارية السابقة للوقوف على العرف الجاري ب في هذه الحاالت ،

و بالتالي ال يمكن أن تكتسي هذه العملية صبغة المضاربة إللغاء الجان االجتماعي .
أما بخصوص التجاوزات في المساحة فهي ال تعتبر ذات أهمية كبرى مقارنة بالمقاسم المسندة.

* تدخل السيد خالد األزعر  ،رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية :
أكد السيد خالد األزعر أن خبراء وزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية يأخذون بعين االعتبار الحالة االجتماعية
للعائالت في حال تم اإلتصال بهم لتحيين األثمان القديمة.

* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
تساءلت السيدة رئيسة البلدية حول إمكانية وجود مقاسم ال تزال غير مبنية إلى حد هذا اليوم بمنطقة تدخل بلدية تونس
بالجبل األحمر.
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* تدخل السيدة أنيسة الشرادي  ،كاهية مدير مكلفة بمتابعة الجانم الفن للتسويات العقارية بمناطق التهيئة :
إجابة على تساؤل السيدة رئيسة البلدية بينت السيدة أنيسة الشرادي أن عدد المقاسم بمنطقة " بوحوش " من الجبل
األحمر الغير مبنية ال تتجاوز  16مقسما بما في ذلك بعض المقاسم الشب مبنية و عددها ال يتجاوز  7مقاسم  ،كما تم
إسناد بعض المقاسم من قبل رئيس بلدية سابق لفائدة أعوان األمن الرئاسي.

* تدخل السيد خالد األزعر  ،رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية :
وضح السيد خالد االزعر أن قام بالمعاينة الميدانية للمقاسم الكائنة بالجبل األحمر و تفطن إلى وجود عديد اإلخالالت
على غرار استيالء احد المواطنين على قرابة  3000م 2دون أي وج حق.

* تدخل السيدة عواطف الزاير  ،رئيسة دائرة العمران األعلى :
باعتبارها من متساكني المنطقة أشارت السيدة عواطف الزاير إلى وجود عدة مشاكل من بينها استيالء بعض المواطنين
على عدة مقاسم دون االستظهار بشهائد إسناد أو غيره بما يفيد ملكية المقسم و بالتالي البد من تصحيح المسار و تحيين
أثمان الفارق في المساحة المستغلة.

* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
 اقترحت السيدة رئيسة البلدية اعتماد نفس الثمن القديم للمقاسم المبنية و تحيين أثمان األراضي غير المبنية. فيما يتعلق بتجاوز المساحة المسندة للمنتفعين اقترحت السيدة رئيسة البلدية تحيين األثمان و اإلبقاء على األثمان القديمةفي حدود المساحة القانونية المسموح بها  ،أما المنتفعون بشهائد اإلسناد و لم يقوموا بخالص ثمن المقاسم فسيقع اعتماد
نفس المبدأ في فارق المساحة مع تحيين األثمان.

* تدخل السيدة عواطف الزاير  ،رئيسة دائرة العمران األعلى :
أشارت السيدة عواطف الزاير إلى امتناع القباضات البلدية عن استخالص أثمان المقاسم من طرف المطالبين بها.

* تدخل السيد سام بر هويشات  ،مدير الشؤون الشؤون القانونية و النزاعات و األرشيف :
أفاد السيد سامي بن هويشات أن خالص أثمان المقاسم تعنى ب مصلحة األمالك البلدية غير أن وقع إشكال في فترة ما
تتعلق بوجود بعض المقاسم على ملك وزارة أمالك الدولة فتم إرجاء الخالص إلى وقت الحق للتثبت من المقاسم
الراجعة بالملكية إلى بلدية تونس.

* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس :
أفادت السيدة الكاتبة العامة أن تم إرجاء خالص أثمان المقاسم من قبل المنتفعين بها نظرا لعدم وضوح ملكية بعض
المقاسم ( إما على ملك البلدية أو على ملك وزارة أمالك الدولة ).

* تدخل السيد حاتم بر قديم  ،رئيس ديوان السيدة رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفاد السيد حاتم بن قديم أن يمكن اعتماد الطلبات الكتابية من قبل المنتفعين في التعبير عن رغبتهم و مبادرتهم بالخالص.

* تدخل السيد محمد نعمان بر معاوية  ،رئيس دائرة التحرير :
تساءل السيد محمد نعمان بن معاوية عن إمكانية وجود شرط فسخي عند إبرام شهائد اإلسناد.
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* تدخل السيد صالح الد ري  ،رئيس لجنة متابعة مختلف العمليات العقارية و المالية للمنطقة الصناعية
بالشرقية األولى :1
تساءل السيد صالح الدغري عن مآل المنتفعين بالمقاسم التي اتضح أنها أقل من مساحة اإلسناد الفعلية.
إجابة على تساؤل السيد صالح الدغري أفادت السيدة رئيسة البلدية أن سيتم تعويض أصحاب المقاسم التي تقل
مساحة مقاسمهم عن المساحة المنصوص عليها بشهائد اإلسناد.

* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس :
وضحت السيدة رئيسة البلدية أن شهائد اإلسناد ال تن

على المدة القانونية إلنجاز أعمال البناء و بالتالي ال يوجد شرط

فسخي في هذا الصدد  .كما أضافت السيدة رئيسة المجلس البلدي أن لم يقع التنصي

فيها على مراجعة األثمان األولية.

* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
 أفادت السيدة رئيسة البلدية أن من حيث المبدأ البد من النظر في تحيين ثمن األراضي البيضاء من عدم و ما زادعن المساحة المسندة.
 كما طلبت السيدة رئيسة البلدية مدها بشهادة إسناد هذه المقاسم حتى يتسنى ألعضاء المجلس البلدي اإلطالع عليها. اقترحت السيدة رئيسة البلدية تحيين الثمن لما زاد عن المساحة المسندة ،أما فيما يتعلق باألراضي البيضاء التي لم يتمالبناء عليها إلى غاية اليوم فسيتم تحيين أثمانها.
كما قامت السيدة رئيسة البلدية بقراءة نموذج من شهادة إسناد على مسامع أعضاء المجلس البلدي.
وعلى إثره ،أذنت للمرور إلى التصويت والمصادقة على هذه المداولة .

قرار المجلس البلدي
 -تولى المجلس البلدي التصويت على هذه المداولة كما يلي :

 عدد  33صوت  :موايق حهوريا .وبعوووود التووووداول يوووو الموضوووووع وإبووووداء الوووورأي ييووووم ،صوووواد أعهوووواء المجلووووس البلوووودي باأل لبيووووة
المطلقوووة للحاضووورير علوووى إسوووناد المقاسوووم ألصوووحابها أو ور وووتهم ( كووول شوووخ

أسوووند لوووم مقسوووم مووور قبووول

البلديووة عوور طريووق إسووناد أو إعووال أو عقوود بيووة أولوو ) بمنطقووة التوودخل الجبوول األحموور و احتسووا األ مووان
القديمووة مووة زيووادة الفووائ

المنصوووص عليووم حسووم عوودد السوونوات  .ويوو مووا زاد عوور المسوواحة المسووندة

المنصووووص عليهوووا يقوووة إجوووراء اختبوووار تحيوووير مووور قبووول وزارة أموووالك الدولوووة والشوووؤون العقاريوووة بموووا يووو
ذلك تحيير أ مان األراض البيهاء الت لم يتم بناؤها إلى اية هذا التاريخ .
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الموضوع عدد  : 02مشروع مداولة حول إجراءات التسوية العقارية بمناطق التهيئة العمرانية
( المالسير ،ح هالل والسيدة المنوبية ) :
واصل السيد عماد الرياحي ،رئيس لجنة الشؤون القانونية والعقارية وأمالك البلدية ،عرق النقطة الثانية من
جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول إجراءات التسوية العقارية بمناطق التهيئة العمرانية ( المالسير،
ح هالل والسيدة المنوبية ) هذا نصها :
وبعد ،فالمعروق على أنظار مجلسكم الموقر مقترح في خصوص إجراءات التسوية العقارية بمختلف مناطق
التدخل :
* بالنسبة لمنطقة التدخل بالمالسين وحي هالل من الدائرة البلدية السيجومي ومنطقة التدخل السيدة منوبية من
الدائرة البلدية سيدي البشير  :ينطبق التمشي المعروق للمداولة على المقاسم المعروضة للتسوية التي تستجي
للشروط التـالية :
 وجود المقسم داخل حدود منطقة التدخل حس األمثلة التقسيمية ملك بلدي توفر شهادة اسناد أو إعالموتكون إجراءات التسوية العقارية لكل من انتفع بمقسم بهذه المناطق أو الورثة الشرعيين وذلك عن طريق
الخالص المباشر ووفقا لعقود بيع أولية نموذجية يتم اعدادها من قبل مصالح إدارة الشؤون القانونية والنزاعات
واألرشيف .مع مواصلة اعتماد نفس ثمن المتر مربع بيع المعمول ب منذ الثمانينات على النحو التالي :
 11د /م 2أنقاص سكن22د /م 2أنقاق تجارة 35د /م 2أرق بيضاء سكنوذلك لضمان مبدأ المساواة بين جميع المنتفعين بهذه المقاسم رغم فارق المدة الزمنية في إجراءات التسوية
وعلى اعتبار أن المشروع تعلق باألساس بإسناد سكن إجتماعي.
علما وأن في صورة تبين تغيير صبغة االسناد (من سكن أو تجارة الى سكنى تجارى) فإن يتعين تحديد ثمن
المتر مربع بيع وذلك بالرجوع الى المصالح المختصة بوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية.
وبناء على ما هو مبين أعاله ،فالمعروق على مجلسكم الموقر الموافقة على التسوية العقارية لمختلف
المنتفعين بمقاسم داخل منطقة التدخل بالمالسين وحي هالل والسيدة منوبية المدرجة أسمائهم بدفاتر االسناد المرافقة
لهذا والذين انتفعوا بمقاسم تستجي لشروط التسوية كما هي مبينة أعاله .
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التدخالت :
* تدخل السيدة كاهية مدير مكلفة بمتابعة الجانم الفن للتسويات العقارية بمناطق التهيئة :
 وضحت السيدة أنيسة الشرادي أن تم إنجاز مثال األشغال الخصوصية المختلفة بمنطقة الجبل األحمر وبذلك أصبحباإلمكان تحديد المساحات الفعلية المسندة لفائدة المنتفعين ،ويمكن إبرام عقود نهائية أو عقود تكميلية للعقد األولي بهذه
المنطقة .
كما أضافت المتدخلة أن سيتم اعتماد نفس التمشي بالنسبة ألرق الملوكي وأرق زيتون الجربي من منطقة السيدة
المنوبية ،حيث تم بالتنسيق مع ديوان قيس األراضي والمسح العقاري إنجاز مثال األشغال الخصوصية المختلفة وهو
في طور مراحل اإلستيالم النهائي .
أما بالنسبة لبقية مناطق التهيئة (المالسين وحي هالل وسيدي البشير) سيتم العمل على إبرام العقود األولية في انتظار
إقرار أنجاز أشغال الرفع .
* تدخل السيد رئيس لجنة الشؤون القانونية والعقارية وأمالك البلدية :
 أشار السيد عماد الرياحي إلى أن يمكن إتباع نفس التمشي بالنسبة للفارق في المساحة وذلك بالرجوع إلى وزارةأمالك الدولة والشؤون العقارية.
* تدخل السيد رئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية :
 اقترح السيد خالد األزعر االستعانة باإلطارات الفنية ببلدية تونس لتحديد المساحة الفعلية لكل قطعة مسندة تلبيةلطلبات متساكني المنطقة من المنتفعين بالقطع البلدية .
* تدخل السيدة الكاتبة العامة للبلدية :
 أفادت السيدة حفيظة بلخير مديمغ أن يمكن النظر في مقترح السيد خالد األزعر ،مضيفة أن يمكن إبرام العقداألولي على ضوء المعاينات الفنية ألعوان بلدية تونس وإلحاق ذلك بعقد تكميلي يتضمن الفارق في المساحة المسندة
بعد إعداد األمثلة واألشغال الخصوصية المختلفة بهذه المناطق .

قرار المجلس البلدي
 تولى المجلس البلدي التصويت على هذه المداولة كما يلي : عدد  33صوت  :موايق حهوريا .وبعد التداول ي الموضوع وإبداء الرأي ييم ،صاد أعهاء المجلس البلدي باأل لبية المطلقة
الحهور على إجراء التسويات العقارية بمختلف مناطق التدخل اآلت ذكرها :
* منطقة التدخل المالسير .
* منطقة التدخل ح هالل .
* منطقة التدخل السيدة المنوبية .
مة تحيير األ مان ي ما يتعلق بالفار ي المساحة المسندة وإعداد عقود تكميلية ي هذا الشأن .
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الموضوع عدد  : 03مشروع مداولة حول صيا ة دليل إجراءات يتعلق بطلم التفويت ي بع
المساكر البلدية لفائدة متسو يها مر األعوان البلديير والشا لير لها ،مريقة
بدليل إجراءات :
عرق السيد رئيس لجنة الشؤون القانونية والعقارية وأمالك البلدية النقطة الثالثة من جدول أعمال الجلسة
والمتعلقة بمشروع مداولة حول صيا ة دليل إجراءات يتعلق بطلم التفويت ي

بع

المساكر البلدية لفائدة

متسو يها مر األعوان البلديير و الشا لير لها ،هذا نصها :
وبعد ،فالمعروق على أنظاركم أن المجلس البلدي تداول بجلست المنعقدة بالدورة العادية األولى بتاريخ
 27فيفري  2021حول طل التفويت في بعض المساكن البلدية لفائدة متسوغيها من األعوان البلديين .
وحيث تم االتفاق على إعداد مشروع دليل إجراءات يضبط عددا من اإلجراءات الواج إتباعها عند التفويت في
بعض األمالك العقارية الخاصة لبلدية تونس بما يضمن احترام المبادئ العامة لتسيير المرافق البلدية مع مراعاة
اإلجراءات االستثنائية التي تم تضمينها بدليل إجراءات التفويت بالمساكن البلدية لفائدة األعوان البلديين الشاغلين لها تبعا
لجلسة لجنة الشؤون القانونية والعقارية وأمالك البلدية المنعقدة بتاريخ  05مارس . 2021
وتبعا لما تقدم ،فالمعروق على أنظار مجلسكم الموقر التداول في دليل اإلجراءات المصاح قصد االعتماد .

التدخـــالت :
* تدخل السيد عماد الرياح  ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية :
أفاد السيد عماد الرياحي أن صياغة دليل االجراءات واعتماده من الحتمي أن يساهم في حسن التصرف في الملك
البلدي .كما أشار المتدخل أن الباب األول من الدليل يتعلق بتنظيم العالقة بين العون البلدي و الملك البلدي سواء كان
شاغال ل عن طريق التسويغ أو غير شاغل.
وأضاف السيد رئيس اللجنة أن الهدف من صياغة هذا الدليل هو صياغة مبادئ تعتمدها البلدية حتى يتم التعامل مع
األعوان البلديين وفقا لمبادئ قانونية واضحة تضمن المساواة بين الجميع ،و يعتبر هذا الدليل المرجعية في التعامل بين
العون و الملك البلدي بناءا على معطيات وشروط واضحة.

* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أبدت السيدة رئيسة البلدية تحفظها على كلمة " الشاغلين " باعتبار أن كل األعوان البلديين معنيين بشراء المساكن البلدية
و اقترحت تعويضها بعبارة " األعوان البلديين " ضمانا لمبدأ المساواة و يتم دراسة الملفات حالة بحالة.

* تدخل السيد خالد األزعــر ،رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية:
الحظ السيد خالد األزعر وجود عديد المساكن البلدية التي يستغلها شاغلوها منذ أكثر من  20سنة و بالتالي ال
يمكن إخضاعها للمزاد .و اعتبر أن دراسة الجدوى تبين أن البلدية لم تعد إستراتيجيا بحاجة إلى ترك مساكن
بلدية على ذمتها إذ تثقل كاه ل البلدية من حيث مصاريف الصيانة والترميم وغيرها وخاصة وأن جزء هام من
المساكن في حالة يرثى لها وتتطل التدخل الفوري للترميم واإلصالح ،إال أن البلدية غير قادرة على التعهد بهـا
كليا وفي الوقت الحالي .
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واقترح السيد خالد لزعر التفويت فيها لفائدة األعوان البلديين أوال والمواطنين من قاطني بلدية تونس.
* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أشارت السيدة رئيسة البلدية أن الواج الحرص على حسن التصرف في الملك البلدي ،مضيفة أن البلدية ال ترغ في
التفويت في الرصيد العقاري للبلدية خاصة وأن البلدية بصدد إحداث ديوان للمساكن البلديين  ،حيث سيقع توظيف
المداخيل المتأتية من التفويت في هذه المساكن في إحداث وحدات سكنية جديدة وبالتالي إعادة إثراء الملك البلدي .

* تدخل السيد خالد األزعر ،رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية :
أشار السيد خالد األزعر إلى أن في إذا تم إعداد دراسة مردودية للمساكن البلدية فإن سيتبين أن العائدات المتأتية
ال تتماشى مع الرصيد العقاري للبلدية .واقترح المتدخل أن تتولى البلدية التفويت في هذه المساكن و تعويضها ببناء
مساكن جديدة.

* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفادت السيدة رئيسة البلدية أن قد تم التحدث سابقا عن ذلك و اقترحت أن تعرق في االجتماع المقبل للمجلس البلدي
اتفاقية بين الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية و البلدية تتولى بمقتضاها الشركة تشييد مساكن جديدة لفائدة األعوان
البلديين الذين من حقهم التمتع بمثل هذا االمتياز على غرار بقية موظفي الدولة خاصة و أن العمل البلدي عمل شاق.
واقترحت السيدة رئيسة البلدية تكليف السيد منير بن ميالد بمتابعة هذا الملف.
كما أفادت السيدة رئيسة البلدية أن توجد عديد العقارات البلدية التي ال يتولى شاغليها خالص فواتير الكهرباء والماء
المتعلقة بها فتصبح نقطة سوداء و اقترحت السيدة رئيسة البلدية أن تتكفل البلدية بخالص فواتير الكهرباء والماء
المتخلدة بذمة الحاالت االجتماعية فقط دون األعوان البلديين حتى يمكن صيانتها و استغاللها من جديد.

* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس :
وضحت السيدة الكاتبة العامة أن ال يمكن للبلدية خالص فواتير باسم أشخاص و لذلك البد من موافقة المجلس البلدي
على ذلك.

* تدخل السيد منير بر ميالد  ،عهو بالمجلس البلدي :
أشار السيد منير بن ميالد إلى أن تدخل منذ جويلية  2019كان مبنيا على ثالث نقاط وهي :
 -1أن من الواج على البلدية طالما تملك رصيدا عقاريا أن تقوم بتخصي

إحدى األراضي التي تملكها لبناء مساكن

إجتماعية لفائدة األعوان البلديين بتمويل ذاتي.
 -2أن البلدية غير قادرة على التصرف في أمالكها المعدة للسكن و اقترح التفويت في كل المساكن البلدية لكل البلديين
ما عدا المساكن الوظيفية.
 -3بخصوص الثالث أعوان بلديين الذين تقدموا بمطال

للتفويت في المساكن التي يشغلونها  ،اقترح السيد منير بن

ميالد إعداد وعود بيع لهذه الحاالت خاصة و أن قد تمت دراسة ملفاتهم من مختلف اللجان المعنية .

15

* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
يرغ

أفادت السيدة رئيسة البلدية أن بمقتضى هذه المداولة يمكن تسوية مختلف الوضعيات و النظر في كل مطل
بمقتضاه العون البلدي التابع لبلدية تونس في التفويت لفائدت في مسكن بلدي.

* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس :
وضحت السيدة الكاتبة العامة أن هذه المداولة تضبط التمشي العام الذي تتبع البلدية في كل الملفات وهو ما يضمن
العدالة و المساواة بين كل األعوان البلديين.

* تدخل السيدة امال المؤد  ،رئيسة دائرة المدينة :
تساءلت السيدة آمال المؤدب إن كانت هذه المداولة تنطبق على المتقاعدين من البلدية والشاغلين لمساكن بلدية.

* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
وضحت السيدة رئيسة البلدية أن هذه المداولة تنطبق على كل األعوان البلديين بما فيهم األعوان المتقاعدين و يتم دراسة
الملفات حالة بحالة من طرف اللجان المعنية.

* تدخل السيدة هندة عباس  ،رئيسة دائرة سيدي البشير و رئيسة لجنة المناطق الخهراء:
ثمنت السيدة هندة عباس عمل الكاتبة العامة و عمل مختلف األعوان البلديين .و اقترحت المتدخلة إعداد دراسة جدوى
للمساكن البلدية يتم من خاللها إعطاء األولوية في التفويت للمساكن التي تمثل عبئا على البلدية .كما أكدت على ضرورة
خالص معاليم الكراء المتخلدة بذمة الشاغلين قبل التفويت لهم.

* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
وضحت السيدة رئيسة البلدية أن قد تم االتفاق على خالص معينات الكراء المتخلدة بذمة متسوغي المساكن البلدية عند
إبرام وعود البيع.

* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس :
وضحت السيدة الكاتبة العامة أن عدم خالص معاليم الكراء ال يرجع إلى امتناع المتسوغين عن خالصها بل يرجع ذلك
لعدم توفر سند قانوني يمنحهم صفة لخالص معينات الكراء باعتبار انتهاء مدة العقد.

* تدخل السيدة نزيهة العكاري  ،رئيسة لجنة التبتيت :
أشارت السيدة نزيهة العكاري إلى ضرورة احترام مبدأ التداول في استغالل المساكن البلدية كما اقترحت أن يتم تحديد

المساكن المتداعية للسقوط والتي أصبحت تشكل عبئا على البلدية من طرف لجنةالمجلس البلدي واالنتخابات
واإلحاطة بالدوائر فنية قبل التفويت فيها.

* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
وضحت السيدة رئيسة البلدية أن قد تم إقرار مبدأ التداول سنة  2017و الثالث األعوان الذين تقدموا بمطال

للتفويت

لهم في المساكن البلدية التي يشغلونها تم إسنادهم هذا المساكن قبل إقرار مبدأ التداول.
* تدخل السيدة هندة بلحاج عل  ،رئيسة لجنة تسمية األنهج و لجنة المساواة و تكايؤ الفرص بير الجنسير :
تساءلت السيدة هندة بلحاج علي إن كانت بلدية تونس قادرة على تسيير رصيدها العقاري.
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* تدخل السيد جمال الرزق  ،عهو بالمجلس البلدي :
أشار السيد جمال الرزقي إلى أن األمر يتعلق بالتعاطي مع الرصيد العقاري للبلدية  .و من بين المهام الموكولة بعهدة
المجلس البلدي هي المحافظة على الرصيد العقاري للبلدية و تثمين و تطويره و استثماره  .و تساءل المتدخل على مدى
تقييم نجاعة و مردو دية هذه العقارات قبل التفويت فيها .كما أشار إلى ضرورة تعليل هذا التفويت من طرف اللجنة
البلدية المختصة باعتبار أن العقار أصبح غير قابل لالستفادة من و أصبح بالتالي عبئا على البلدية.

* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
وضحت السيدة رئيسة البلدية أن حفاظا على الرصيد العقاري للبلدية تمت معاينة هذه العقارات و دراسة مردوديتها ،
مبينة أن البلدية أصبحت غير قادرة على خالص فواتير الكهرباء و الغاز كما أصبحت غير قادرة على القيام بالترميمات
الثقيلة خاصة إذ أضحت تستنزف المجهود و اإلمكانيات البلدية مقابل معاليم كراء زهيدة ال تمكن من تغطية المصاريف.
كما أفادت السيدة رئيسة البلدية أن كل المداخيل المتأتية من عمليات التفويت سيقع تخصيصها لتشييد بنايات جديدة.
* تدخل السيدة هندة بلحاج عل  ،رئيسة لجنة تسمية األنهج و لجنة المساواة و تكايؤ الفرص بير الجنسير :
تعقيبا على تدخل السيد جمال الرزقي أشارت السيدة هندة بلحاج علي إلى أن التفويت في المساكن التي أصبحت عبئا
على البلدية ك المباني المتداعية للسقوط لألعوان البلديين أو لمتساكني بلدية تونس ليس مسألة أخالقية بل مسألة أرقام و
يدل على حسن التصرف في الرصيد العقاري بالتفويت في والذي من شأن أن يفسح المجال للتجديد واالستثمار.

* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس :
وضحت السيدة الكاتبة العامة أن بإمكان المجلس أن يتخذ قرارا بشأن العقارات التي أصبحت عبئا على البلدية حتى
يمكن االستثمار في مشروع جديد يقدم اإلضافة للبلدية .
و بهذه المناسبة ترحمت السيدة الكاتبة العامة على روح الرئيس األسبق لبلدية تونس المرحوم محمد علي بوليمان حيث
تم خالل فترة تولي رئاسة البلدية التفويت في عقار بلدي ( مدينة ثقافة ) حتى يمكن من إنجاز القصر الحالي لبلدية تونس
الذي يعتبر تحفة معمارية.

* تدخل السيد سيف الدير بلعابد  ،رئيس دائرة با سويقة :
أفاد السيد سيف الدين بلعابد أن قد تم االتفاق سابقا على التفويت في العقارات التي زال االنتفاع بها و أشار إلى ضرورة
التنصي

على االستثناءات كالمساكن الوظيفية مثال .

* تدخل السيدة نزيهة العكاري  ،رئيسة لجنة التبتيت :
دعت السيدة نزيهة العكاري إلى مزيد الحرص على األمالك البلدية و االستفادة منها  .و أوردت كمثال على ذلك المحل
المتواجد بالسوق البلدي الجديد بالوردية والذي لم يقع تسويغ وأصبح نقطة سوداء بالمنطقة.

* تدخل السيدة ريم بنحسر  ،كاهية مدير األمالك البلدية :
أوضحت السيدة كاهية مدير األمالك البلدية أن األمر يتعلق بمحل تجاري يقع بزاوية سوق الكانيا الوردية وهو يفتح
على نهج  15أكتوبر و تم إعالن للتسويغ عديد المرات  .وقد تم تحديد نشاط كمخبزة من طرف مجلس الدائرة  .و لكن
لم يتم اإلقبال على هذا النشاط  .و لذلك تمت مراسلة وزارة امالك الدولة لتعديل الثمن و تغيير النشاط إلى تجاري
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مفتوح ،و توصلت اإلدارة بإجابة وزارة أمالك الدولة خالل األيام األخيرة وسيتم عرق المحل للتبتيت خالل األيام
القادمة .

* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أكدت السيدة رئيسة البلدية على التمسك بالجان االجتماعي للبلدية ،ثم أذنت للتصويت على هذه المداولة .

قرار المجلس البلدي
تولى المجلس البلدي التصويت على هذه المداولة كما يلي :

 عدد  32صوت  :موايق حهوريا .وبعد التداول ي الموضوع وإبداء الرأي ييم ،صاد أعهاء المجلس البلدي بأ لبية الحاضرير على
دليل إجراءات التفويت ي المساكر البلدية لفائدة األعوان البلديير ،مة :
 حذف عبارة " الشا لير " و تعويهها بــ " األعوان البلديير مر بلدية تونس " تطبيق دليل اإلجراءات على المساكر االجتماعية الت تعتبر عبئا على الموارد البلدية. دراسة الملفات المقدمة حالة بحالة. عرض مقترحات التعاقد على المجلس البلدي.وقبل تقديم لمشاريع المداوالت األربعة التالية من المسائل العقارية والمتعلقة بالموافقة على إبرام عقود البيع
النهائية بخصوص بعض المساكن ببعض المناطق البلدية ،أفاد السيد عماد الرياحي ،رئيس لجنة الشؤون القانونية
والعقارية وأمالك البلدية بأن بلدية تونس قد أبرمت عدة وعود بيع مع أشخاص بعدة أحياء في إطار مشروع الوكايل،
وبالتالي على بلدية تونس تنفيذ إلتزاماتها تجاههم نظرا إليفائهم بكل الشروط المنصوص عليها بوعود البيع ،وتبقى
مصادقة المجلس البلدي على إبرام عقود البيع النهائية هي األساس في إتمام اإلجراءات الالزمة .
* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفادت السيدة رئيسة البلدية أن بلدية تونس قامت بإتخاذ اإلجراءات القانونية ضد كل المخالفين المنتفعين بعقود
" كراء تمليك " نتيجة تخلفهم عن خالص ما تخلد بذمتهم  ،كما بادر بعض المنتفعين بالمساكن البلدية بتسوية وضعيتهم
بعد إعالمهم عن طريق عدول التنفيذ .
وعلى هذا األساس البد من إيجاد تصور لحل هذه اإلشكاليات العالقة وإعتماد مبدأ عام يرتكز على تسوية الوضعيات بعد
إتمام الخالص  ،أما فيما يتعلق بالعقارات التي تم التفويت فيها من قبل أصحابها خالفا للقانون سيقع التعامل معها حالة
بحالة.
* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس :
وضحت السيدة الكاتبة العامة أن وعود البيع و عقود كراء تمليك غير ناقلة للملكية والبد للمجلس البلدي أن ينظر فيها
ويصادق عليها حتى تنتقل ملكية العقارات البلدية إلى الغير و بالتالي يمكن إعتماد قائمات إسمية للمنتفعين بالعقارات
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البلدية ممن قاموا بخالص ما تخلد بذمتهم لعرضها على أنظار المجلس البلدي حتى تتم المصادقة الشكلية على إبرام
العقود النهائية.
* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
إقترحت السيدة رئيسة البلدية إعتماد المبدأ القاضي بالتسويات العقارية بعد التثبت من إيفاء المنتفعين بكل تعهداتهم و
إلتزاماتهم المنصوص عليها ببنود عقود التمليك وعقود كراء تمليك و إعتماد القائمات اإلسمية في هذا الشأن.
* تدخل السيد عماد الرياح  ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية :
أشار السيد عماد الرياحي إلى أن مصادقة المجلس البلدي في هذا الشأن تكتسي صبغة شكلية ال غير.
* تدخل السيد خالد األزعر  ،رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية :
أورد السيد خالد األزعر أن اإلدارة المكلفة باألمالك البلدية يجدر بها إيالء مزيد اإلهتمام بهذه الوضعيات العالقة منذ
عشرات السنين.
* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
وضحت السيدة رئيسة البلدية أن األعوان و الفنيين البلديين يقومون بالمعاينات الميدانية اليومية بناء على مطال

عديد

المنتفعين بالعقارات البلدية التي وجهت لهم التنابي مؤخرا و ذلك للوقوف على كل اإلخالالت القانونية.
* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس :
وضحت السيدة الكاتبة العامة أن حتى في في حالة اإللتزام وخالص المتخلدات البد للمجلس البلدي أن يصادق على
التفويت  .و بذلك تتم التسوية مع المنتفعين الفعليين أو ورثتهم  .وفي حالة عدم اإللتزام من قبل المنتفعين بالتفويت أو
المضاربة فسيقع النظر في هذه الحاالت حالة بحالة من قبل المجلس البلدي ألخذ القرار المناس بشأنها.

وبعوووود التووووداول يوووو الموضوووووع وإبووووداء الوووورأي ييووووم ،صوووواد أعهوووواء المجلووووس البلوووودي باأل لبيووووة
المطلقة للحاضرير على إتما إجراءات التفويت و إبرا عقود البية النهائية لفائدة المنتفعير بها .
كموووا صووواد المجلوووس البلووودي علوووى إتموووا إجوووراءات التعاقووود موووة المنتفعوووير بالعقوووارات البلديوووة يووو
إطوووار عقوووود " التمليوووك " أو عقوووود " كوووراء  -تمليوووك " و ذلوووك بعووود إتموووا كووول الشوووروط وخوووالص موووا تخلووود
بذمتهم واعتماد قائمة إسمية ي ذلك .

الموضوع عدد  : 04مشروع مداولة حول الموايقة على إبرا عقد البية النهائ بخصوص المسكر عدد
 248بح  25جويلية بسيدي حسير :
شرع رئيس لجنة الشؤون القانونية والعقارية وأمالك البلدية في تقديم النقطة الثالثة من جدول أعمال الجلسة
والمتعلقة بمشروع مداولة حول الموايقة على إبرا عقد البية النهائ بخصوص المسكر عدد  248بح  25جويلية
بسيدي حسير ،هذا نصها :
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وبعد ،فالمعروق على أنظار مجلسكم الموقر أن بلدية تونس قامت خالل التسعينات وبداية األلفية الثانية وفي إطار
مشروع الوكايل بتشييد وإسناد حوالي ألفي مسكن بعدة أحياء منها حي  25جويلية بسيدي حسين.
وحيث تم إبرام عقد وعد بيع مع السيدة منيرة بنت عبد السالم القديري قصد التفويت لها في المسكن عدد  248الكائن
بحي  25جويلية بسيدي حسين بمقتضى وعد البيع المؤرخ في  17جانفي  1997والمصادق علي من طرف سلطة
اإلشراف في  19مارس .1997
وحيث عين الثمن الجملي للمسكن بما قدره ثالثة عشرة ألف وأربعمائة وخمسون دينارا (13450,000د) يتم دفع
كما يلي  :تسبقة قدرها ألف وأربعمائة وخمسون دينارا وباقي الثمن يتم دفع بالتقسيط على مدة خمسة وعشرون سنة تبعا
لمقتضيات الفصل الثاني من عقد وعد البيع المذكور أعاله.
وحيث تم خالص كامل ثمن المسكن المذكور بمقتضى آخر وصل عدد  16679المؤرخ في  3جوان .2021
وحيث أن الموعود لها بالبيع السيدة منيرة بنت عبد السالم القديري ترغ في إبرام عقد البيع النهائي.
وتبعا لما تقدم ،فالمعروق على أنظار مجلسكم الموقر الموافقة على إبرام عقد البيع النهائي مع السيدة منيرة بنت
عبد السالم القديري .

 التـدخــــالت :* تدخل السيد عماد الرياح  ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية :
أفاد السيد عماد الرياحي أن بلدية تونس قد أبرمت عدة وعود بيع مع أشخاص بعدة أحياء في إطار مشروع الوكايل ،
و بالتالي على بلدية تونس تنفيذ التزاماتها تجاههم نظرا إليفائهم بكل الشروط المنصوص عليها بوعود البيع  ،و تبقى
مصادقة المجلس البلدي على إبرام عقود البيع النهائية هي األساس في إتمام اإلجراءات الالزمة.

* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفادت السيدة رئيسة البلدية أن بلدية تونس قامت باتخاذ اإلجراءات القانونية ضد كل المخالفين المنتفعين بعقود " كراء
تمليك " نتيجة تخلفهم عن خالص ما تخلد بذمتهم  ،كما بادر بعض المنتفعين بالمساكن البلدية بتسوية وضعيتهم بعد
إعالمهم عن طريق عدول التنفيذ.
و على هذا األساس البد من إيجاد تصور لحل هذه اإلشكاليات العالقة و اعتماد مبدأ عام يرتكز على تسوية
الوضعيات بعد إتمام الخالص  ،أما فيما يتعلق بالعقارات التي تم التفويت فيها من قبل أصحابها خالفا للقانون سيقع
التعامل معها حالة بحالة.

* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس :
أفادت السيدة الكاتبة العامة أن وعود البيع و عقود كراء  -تمليك غير ناقلة للملكية تستوج

عرضها على أنظار

المجلس البلدي للمصادقة حتى تنتقل ملكية العقارات البلدية إلى الغير .و بالتالي يمكن اعتماد قائمات إسمية للمنتفعين
بالعقارات البلدية ممن قاموا بخالص ما تخلد بذمتهم لعرضها على أنظار المجلس البلدي حتى تتم المصادقة الشكلية
على إبرام العقود النهائية.
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* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
اقترحت السيدة رئيسة البلدية اعتماد المبدأ القاضي بالتسويات العقارية بعد التثبت من إيفاء المنتفعين بكل تعهداتهم
والتزاماتهم المنصوص عليها ببنود عقود التمليك و عقود كراء -تمليك و اعتماد القائمات االسمية في هذا الشأن.

* تدخل السيد عماد الرياح  ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية :
أشار السيد عماد الرياحي إلى أن مصادقة المجلس البلدي في هذا الشأن تكتسي صبغة شكلية ال غير.

* تدخل السيد خالد األزعر  ،رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية :
السيد خالد األزعر من اإلدارة المكلفة باألمالك البلدية مزيد االهتمام بهذه الوضعيات العالقة منذ عشرات

طل
السنين.

* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
وضحت السيدة رئيسة البلدية أن األعوان و الفنيين البلديين يقومون بالمعاينات الميدانية اليومية بناء على مطال

عديد

المنتفعين بالعقارات البلدية التي وجهت لهم التنابي مؤخرا و ذلك للوقوف على كل اإلخالالت القانونية.

* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس :
أفادت السيدة الكاتبة العامة أن حتى في حالة االلتزام و خالص المتخلدات البد للمجلس البلدي أن يصادق على التفويت
و على إثره تتم التسوية مع المنتفعين الفعليين أو ورثتهم  .و في حالة عدم االلتزام من قبل المنتفعين بالتفويت أو المضاربة
فسيقع النظر في هذه الحاالت حالة بحالة من قبل المجلس البلدي ألخذ القرار المناس بشأنها.

قرار المجلس البلدي
 -تولى المجلس البلدي التصويت على هذه المداولة كما يلي :

 عدد  31صوت  :موايق حهوريا .وبعوووود التووووداول يوووو الموضوووووع وإبووووداء الوووورأي ييووووم ،كمووووا صوووواد المجلووووس البلوووودي علووووى إتمووووا
إجووووووراءات التعاقوووووود موووووو ة المنتفعووووووير بالعقووووووارات البلديووووووة يوووووو إطووووووار عقووووووود " التمليووووووك " أو عقووووووود
" كوووراء  -تمليوووك " و ذلوووك بعووود إتموووا كووول الشوووروط و خوووالص موووا تخلووود بوووذمتهم و اعتمووواد قائموووة سووومية يووو
ذلك.
وبالتووووال صوووواد أعهوووواء المجلووووس البلوووودي باأل لبيووووة المطلقووووة للحاضوووورير علووووى إتمووووا إجووووراءات
التفويووووت و إبوووورا عقوووود البيووووة النهووووائ بخصوووووص المسووووكر عوووودد 248الكووووائر بحوووو  25جويليووووة بسوووويدي
حسير .
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الموضوع عدد  : 05مشروع مداولة حول الموايقة على إبرا عقد البية النهائ بخصوص المسكر
عدد  214الكائر بح سيدي حسير :
شرع السيد عماد الرياحي ،رئيس لجنة الشؤون القانونية والعقارية وأمالك البلدية ،في تقديم النقطة الخامسة من

جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول الموايقة على إبرا عقد البية النهائ بخصوص المسكر
عدد  214الكائر بح سيدي حسير ،هذا نصها :
وبعد ،فالمعروق على أنظار مجلسكم الموقر أن بلدية تونس قامت خالل التسعينات وبداية األلفية الثانية وفي
إطار مشروع الوكايل بتشييد وإسناد حوالي ألفي مسكن بعدة أحياء منها حي  25جويلية بسيدي حسين.
وحيث تم إبرام عقد وعد بيع مع السيدة الزهرة بنت مسعود فرشيشي قصد التفويت لها في المسكن عدد 214
الكائن بحي  25جويلية بسيدي حسين بمقتضى وعد البيع المؤرخ في  26ديسمبر .2009
وحيث عين الثمن الجملي للمسكن بما قدره ثالثة عشرة ألف وأربعمائة وخمسون دينارا (13450,000د) دفعت
من المشترية تسبقة جملية قدرها ستة آالف وأربعمائة وأربعة وأربعون دينارا وأربعمائة مليما والباقي وقدره سبعة
آالف وخمسة دنانير وستمائة مليما (7005,600د) يتم دفع على مدى عشر سنوات بداية من غرة جانفي  2010إلى
موفى شهر ديسمبر  2019تبعا لمقتضيات الفصل الثاني من عقد وعد البيع المذكور أعاله.
وحيث تم خالص كامل ثمن المسكن المذكور بمقتضى آخر وصل عدد  30247المؤرخ في  6سبتمبر .2019
وحيث أن الموعود لها بالبيع ،الزهرة بنت مسعود فرشيشي توفيت بتونس بتاريخ  5مارس  2010تبعا لحجة
الوفاة عدد  1500/2010المحررة بتونس في  13مارس  2010وأحاط بإرثها أبنائها من زوجها المتوفي قبلها خليفة
بن محمد الربعي وهم جمع والمنصف وسعاد ونعيمة وعز الدين ال غير.
وحيث أن ورثة المرحومة الزهرة بنت مسعود فرشيشي يرغبون في إبرام عقد البيع النهائي.
وتبعا لما تقدم ،فالمعروق على أنظار مجلسكم الموقر الموافقة على إبرام عقد البيع النهائي مع ورثة المرحومة
الزهرة بنت مسعود فرشيشي .

التدخالت :
* تدخل السيد عماد الرياح  ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية :
أفاد السيد عماد الرياحي أن بلدية تونس قد أبرمت عدة وعود بيع مع أشخاص بعدة أحياء في إطار مشروع الوكايل ،
و بالتالي على بلدية تونس تنفيذ التزاما تها تجاههم نظرا إليفائهم بكل الشروط المنصوص عليها بوعود البيع  ،و تبقى
مصادقة المجلس البلدي على إبرام عقود البيع النهائية هي األساس في إتمام اإلجراءات الالزمة.

* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفادت السيدة رئيسة البلدية أن بلدية تونس قامت باتخاذ اإلجراءات القانونية ضد كل المخالفين المنتفعين بعقود " كراء
تمليك " نتيجة تخلفهم عن خالص ما تخلد بذمتهم  ،كما بادر بعض المنتفعين بالمساكن البلدية بتسوية وضعيتهم بعد
إعالمهم عن طريق عدول التنفيذ.
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وعلى هذا األساس البد من إيجاد تصور لحل هذه اإلشكاليات العالقة و اعتماد مبدأ عام يرتكز على تسوية
الوضعيات بعد إتمام الخالص ،أما فيما يتعلق بالعقارات التي تم التفويت فيها من قبل أصحابها خالفا للقانون سيقع
التعامل معها حالة بحالة.

* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس :
أفادت السيدة الكاتبة العامة أن وعود البيع و عقود كراء  -تمليك غير ناقلة للملكية تستوج

عرضها على أنظار

المجلس البلدي للمصادقة حتى تنتقل ملكية العقارات البلدية إلى الغير .و بالتالي يمكن اعتماد قائمات إسمية للمنتفعين
بالعقارات البلدية ممن قاموا بخالص ما تخلد بذمتهم لعرضها على أنظار المجلس البلدي حتى تتم المصادقة الشكلية
على إبرام العقود النهائية.

* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
اقترحت السيدة رئيسة البلدية اعتماد المبدأ القاضي بالتسويات العقارية بعد التثبت من إيفاء المنتفعين بكل تعهداتهم
و التزاماتهم المنصوص عليها ببنود عقود التمليك و عقود كراء-تمليك و اعتماد القائمات االسمية في هذا الشأن.

* تدخل السيد عماد الرياح  ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية :
أشار السيد عماد الرياحي إلى أن مصادقة المجلس البلدي في هذا الشأن تكتسي صبغة شكلية ال غير.
* تدخل السيد خالد األزعر  ،رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية  :طل

السيد خالد األزعر من اإلدارة

المكلفة باألمالك البلدية مزيد االهتمام بهذه الوضعيات العالقة منذ عشرات السنين.

* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
وضحت السيدة رئيسة البلدية أن األعوان و الفنيين البلديين يقومون بالمعاينات الميدانية اليومية بناء على مطال

عديد

المنتفعين بالعقارات البلدية التي وجهت لهم التنابي مؤخرا و ذلك للوقوف على كل اإلخالالت القانونية.

* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس :
أفادت السيدة الكاتبة العامة أن حتى في حالة االلتزام و خالص المتخلدات البد للمجلس البلدي أن يصادق على التفويت
و على إثره تتم التسوية مع المنتفعين الفع ليين أو ورثتهم  .و في حالة عدم االلتزام من قبل المنتفعين بالتفويت أو المضاربة
فسيقع النظر في هذه الحاالت حالة بحالة من قبل المجلس البلدي ألخذ القرار المناس بشأنها.

قرار المجلس البلدي
 -تولى المجلس البلدي التصويت على هذه المداولة كما يلي :

 عدد  31صوت  :موايق حهوريا .وبعووود التوووداول يووو الموضووووع وإبوووداء الووورأي ييوووم ،كموووا صووواد المجلوووس البلووودي علوووى إتموووا
إجووووراءات التعاقوووود مووووة المنتفعووووير بالعقووووارات البلديووووة يوووو إطووووار عقووووود " التمليووووك " أو عقووووود " كووووراء -
تمليك " و ذلك بعد إتما كل الشروط و خالص ما تخلد بذمتهم و اعتماد قائمة سمية ي ذلك.
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وبالتوووووال صووووواد أعهووووواء المجلوووووس البلووووودي باأل لبيوووووة المطلقوووووة للحاضووووورير علوووووى إتـوووووـما
إجـووووـراءات التفويووووت و إبوووورا عـــقووووـد البيووووة النهووووائ بخصوووووص المسووووكر عـووووـدد 214الكائـووووـر بسيـووووـدي
حسير.

الموضوع عدد  : 06مشروع مداولة حول إبرا عقد البية النهائ بخصوص المسكر عدد  209الكائر
بح المشتل بالعقبة :
شرع السيد عماد الرياحي ،رئيس لجنة الشؤون القانونية والعقارية وأمالك البلدية ،في تقديم النقطة السادسة من
جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول الموايقة على إبرا عقد البية النهائ بخصوص المسكر عدد
 209الكائر بح المشتل بالعقبة ،هذا نصها :
وبعد ،فالمعروق على أنظار مجلسكم الموقر أن بلدية تونس قامت خالل 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 جميلة بن يحي الزعيبي قصد التفويت لها في المسكن عدد  209الكائن
بحي المشتل بالعقبة بمقتضى وعد البيع المؤرخ في  15سبتمبر  1994والمصادق علي من طرف سلطة اإلشراف في
 17أكتوبر  1994والمسجل بالقباضة المالية بنهج سيدي البشير بتونس بتاريخ  24أكتوبر  1994دفتر  SSPصحيفة
 90وادي . 453
وحيث عين الثمن الجملي للمسكن بما قدره اثنا عشرة ألف وأربعمائة وخمسون دينارا (12450,000د) يتم دفع
كما يلي  :تسبقة قدرها ألف دينارا وباقي ال ثمن يتم دفع بالتقسيط على مدة خمسة وعشرون سنة تبعا لمقتضيات الفصل
الثاني من عقد وعد البيع المذكور أعاله.
وحيث تم خالص كامل ثمن المسكن المذكور بمقتضى آخر وصل عدد  25112المؤرخ في  29جويلية .2019
وحيث أن الموعود لها بالبيع السيدة جميلة بن يحي الزعيبي ترغ في إبرام عقد البيع النهائي.
وتبعا لما تقد م ،فالمعروق على أنظار مجلسكم الموقر الموافقة على إبرام عقد البيع النهائي مع السيدة جميلة بن
يحي الزعيبي .

التدخالت :
* تدخل السيد عماد الرياح  ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية :
أفاد السيد عماد الرياحي أن بلدية تونس قد أبرمت عدة وعود بيع مع أشخاص بعدة أحياء في إطار مشروع الوكايل ،
و بالتالي على بلدية تونس تنفيذ التزاماتها تجاههم نظرا إليفائهم بكل الشروط المنصوص عليها بوعود البيع  ،و تبقى
مصادقة المجلس البلدي على إبرام عقود البيع النهائية هي األساس في إتمام اإلجراءات الالزمة.
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* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفادت السيدة رئيسة البلدية أن بلدية تونس قامت باتخاذ اإلجراءات القانونية ضد كل المخالفين المنتفعين بعقود
" كرا ء تمليك " نتيجة تخلفهم عن خالص ما تخلد بذمتهم  ،كما بادر بعض المنتفعين بالمساكن البلدية بتسوية وضعيتهم
بعد إعالمهم عن طريق عدول التنفيذ.
وعلى هذا األساس البد من إيجاد تصور لحل هذه اإلشكاليات العالقة و اعتماد مبدأ عام يرتكز على تسوية
الوضعيات بعد إتمام الخالص  ،أما فيما يتعلق بالعقارات التي تم التفويت فيها من قبل أصحابها خالفا للقانون سيقع
التعامل معها حالة بحالة.

* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس :
أفادت السيدة الكاتبة العامة أن وعود البيع و عقود كراء  -تمليك غير ناقلة للملكية تستوج

عرضها على أنظار

المجلس البلدي للمصادقة حتى تنتقل ملكية العقارات البلدية إلى الغير .و بالتالي يمكن اعتماد قائمات إسمية للمنتفعين
بالعقارات البلدية ممن قاموا بخالص ما تخلد بذمتهم لعرضها على أنظار المجلس البلدي حتى تتم المصادقة الشكلية
على إبرام العقود النهائية.

* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
اقترحت السيدة رئيسة البلدية اعتماد المبدأ القاضي بالتسويات العقارية بعد التثبت من إيفاء المنتفعين بكل تعهداتهم و
التزاماتهم المنصوص عليها ببنود عقود التمليك و عقود كراء-تمليك و اعتماد القائمات االسمية في هذا الشأن.

* تدخل السيد عماد الرياح  ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية :
أشار السيد عماد الرياحي إلى أن مصادقة المجلس البلدي في هذا الشأن تكتسي صبغة شكلية ال غير.

* تدخل السيد خالد األزعر  ،رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية :
طل

السيد خالد األزعر من اإلدارة المكلفة باألمالك البلدية مزيد االهتمام بهذه الوضعيات العالقة منذ عشرات

السنين.

* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
وضحت السيدة رئيسة البلدية أن األعوان و الفنيين البلديين يقومون بالمعاينات الميدانية اليومية بناء على مطال

عديد

المنتفعين بالعقارات البلدية التي وجهت لهم التنابي مؤخرا و ذلك للوقوف على كل اإلخالالت القانونية.

* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس :
أفادت السيدة الكاتبة العامة أن حتى في حالة االلتزام و خالص المتخلدات البد للمجلس البلدي أن يصادق على التفويت
و على إثره تتم التسوية مع المنتفعين الفعليين أو ورثتهم  .و في حالة عدم االلتزام من قبل المنتفعين بالتفويت أو المضاربة
فسيقع النظر في هذه الحاالت حالة بحالة من قبل المجلس البلدي ألخذ القرار المناس بشأنها.
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قرار المجلس البلدي
 -تولى المجلس البلدي التصويت على هذه المداولة كما يلي :

 عدد  31صوت  :موايق حهوريا .وبعووود التوووداول يووو الموضووووع وإبوووداء الووورأي ييوووم ،كموووا صووواد المجلوووس البلووودي علوووى إتموووا
إجووووراءات التعاقوووود مووووة المنتفعووووير بالعقووووارات البلديووووة يوووو إطووووار عقووووود " التمليووووك " أو عقووووود " كووووراء -
تمليك " و ذلك بعد إتما كل الشروط و خالص ما تخلد بذمتهم و اعتماد قائمة اسمية ي ذلك.
وبالتوووووال صووووواد أعهووووواء المجلوووووس البلووووودي باأل لبيوووووة المطلقوووووة للحاضووووورير علوووووى إتموووووا
إجووووراءات التفويووووت و إبوووورا عقوووود البيووووة النهووووائ بخصوووووص المسووووكر عوووودد 209الكووووائر بحوووو المشووووتل
بالعقبة.

الموضوع عدد  : 07مشروع مداولة حول إبرا عقد البية النهائ بخصوص المسكر عدد  166الكائر
بح المشتل بالعقبة :
عرق السيد رئيس لجنة الشؤون القانونية والعقارية وأمالك البلدية النقطة السابعة من جدول أعمال الجلسة
والمتعلقة بمشروع مداولة حول الموايقة على إبرا عقد البية النهائ بخصوص المسكر عدد  166الكائر بح
المشتل بالعقبة ،هذا نصها :
وبعد ،فالمعروق على أنظار مجلسكم الموقر أن بلدية تونس قامت خالل 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 كمال السويسي قصد التفويت ل في المسكن عدد  166الكائن 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
 91وادي .481
وحيث عين الثمن الجملي للمسكن بما قدره اثنا عشرة ألف وأربعمائة وخمسون دينارا (12450,000د) يتم دفع
كما يلي :تسبقة قدرها ألف دينارا وباقي الثمن يتم دفع بالتقسيط على مدة خمسة وعشرون سنة تبعا لمقتضيات الفصل
الثاني من عقد وعد البيع المذكور أعاله.
وحيث تم خالص كامل ثمن المسكن المذكور بمقتضى آخر وصل عدد  16668المؤرخ في  16أفريل .2019
وحيث أن الموعود ل بالبيع السيد محمد كمال السويسي يرغ في إبرام عقد البيع النهائي.
وتبعا لما تقدم ،فالمعروق على أنظار مجلسكم الموقر الموافقة على إبرام عقد البيع النهائي مع السيد محمد كمال
السويسي.
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التدخالت :
* تدخل السيد عماد الرياح  ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية :
أفاد السيد عماد الرياحي أن بلدية تونس قد أبرمت عدة وعود بيع مع أشخاص بعدة أحياء في إطار مشروع الوكايل ،
و بالتالي عل ى بلدية تونس تنفيذ التزاماتها تجاههم نظرا إليفائهم بكل الشروط المنصوص عليها بوعود البيع  ،و تبقى
مصادقة المجلس البلدي على إبرام عقود البيع النهائية هي األساس في إتمام اإلجراءات الالزمة.

* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفادت السيدة رئيسة البلدية أن بلدية تونس قامت باتخاذ اإلجراءات القانونية ضد كل المخالفين المنتفعين بعقود " كراء
تمليك " نتيجة تخلفهم عن خالص ما تخلد بذمتهم  ،كما بادر بعض المنتفعين بالمساكن البلدية بتسوية وضعيتهم بعد
إعالمهم عن طريق عدول التنفيذ.
و على هذا األساس البد من إيجاد تصور لحل هذه اإلشكاليات العالقة و اعتماد مبدأ عام يرتكز على تسوية
الوضعيات بعد إتمام الخالص  ،أما فيما يتعلق بالعقارات التي تم التفويت فيها من قبل أصحابها خالفا للقانون سيقع
التعامل معها حالة بحالة.

* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس :
أفادت السيدة الكاتبة العامة أن وعود البيع و عقود كراء  -تمليك غير ناقلة للملكية تستوج

عرضها على أنظار

المجلس البلدي للمصادقة حتى تنتقل ملكية العقارات البلدية إلى الغير .و بالتالي يمكن اعتماد قائمات إسمية للمنتفعين
بالعقارات البلدية ممن قاموا بخالص ما تخلد بذمتهم لعرضها على أنظار المجلس البلدي حتى تتم المصادقة الشكلية
على إبرام العقود النهائية.

* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
اقترحت السيدة رئيسة البلدية اعتماد المبدأ القاضي بالتسويات العقارية بعد التثبت من إيفاء المنتفعين بكل تعهداتهم
والتزاماتهم المنصوص عليها ببنود عقود التمليك و عقود كراء-تمليك و اعتماد القائمات االسمية في هذا الشأن.

* تدخل السيد عماد الرياح  ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية :
أشار السيد عماد الرياحي إلى أن مصادقة المجلس البلدي في هذا الشأن تكتسي صبغة شكلية ال غير.

* تدخل السيد خالد األزعر  ،رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية :
طل

السيد خالد األزعر من اإلدارة المكلفة باألمالك البلدية مزيد االهتمام بهذه الوضعيات العالقة منذ عشرات

السنين.

* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
وضحت السيدة رئيسة البلدية أن األعوان و الفنيين البلديين يقومون بالمعاينات الميدانية اليومية بناء على مطال

عديد

المنتفعين بالعقارات البلدية التي وجهت لهم التنابي مؤخرا و ذلك للوقوف على كل اإلخالالت القانونية.
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* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس :
أفادت السيدة الكاتبة العامة أن حتى في حالة االلتزام و خالص المتخلدات البد للمجلس البلدي أن يصادق على التفويت
و على إثره تتم التسوية مع المنتفعين الفعليين أو ورثتهم  .و في حالة عدم االلتزام من قبل المنتفعين بالتفويت أو المضاربة
فسيقع النظر في هذه الحاالت حالة بحالة من قبل المجلس البلدي ألخذ القرار المناس بشأنها.

قرار المجلس البلدي
 -تولى المجلس البلدي التصويت على هذه المداولة كما يلي :

 عدد  31صوت  :موايق حهوريا .وبعووود التوووداول يووو الموضووووع وإبوووداء الووورأي ييوووم ،كموووا صووواد المجلوووس البلووودي علوووى إتموووا
إجووووراءات التعاقوووود مووووة المنتفعووووير بالعقووووارات البلديووووة يوووو إطووووار عقووووود " التمليووووك " أو عقووووود " كووووراء -
تمليك " و ذلك بعد إتما كل الشروط و خالص ما تخلد بذمتهم و اعتماد قائمة سمية ي ذلك.
وبالتوووووال صووووواد أعهووووواء المجلوووووس البلووووودي باأل لبيوووووة المطلقوووووة للحاضووووورير علوووووى إتموووووا
إجوووراءات التفويوووت و إبووورا عقووود البيوووة النهوووائ بخصووووص المسوووكر عووودد 166الكوووائر بحووو

المشوووتل

بالعقبة.

الموضوع عدد  : 08مشروع مداولة حول الموايقة على إبرا عقد البية النهائ بخصوص المسكر
عدد  85الكائر بح المروج الثان :
ثم أحالت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيد عماد الرياحي ،رئيس لجنة الشؤون القانونية والعقارية وأمالك

البلدية ،لتقديم النقطة الثامنة مر جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول الموايقة على إبرا عقد البية
النهائ بخصوص المسكر عدد  85الكائر بح المروج الثان  ،هذا نصها :
وبعد ،فالمعروق على أنظار مجلسكم الموقر أن بلدية تونس قامت خالل التسعينات وبداية األلفية الثانية وفي إطار
مشروع الوكايل بتشييد وإسناد حوالي ألفي مسكن بعدة أحياء منها حي المروج الثاني.
وتبعا لمداوالت المجلس البلدي بدورت العادية الثانية لسنة  2019بجلست المفتوحة ليوم  31ماي  2019وجلسة
يوم  21جوان  2019حول الموافقة على تسوية وضعية إجراءات تعاقدية لمساكن كائنة بحي النزهة بالمروج الثاني
بتونس والتي تم التفويت فيها بمقتضى وعود بيع.
وحيث تم إبرام عقد وعد بيع مع السيد الطاهر بن علي المحجوب قصد التفويت ل في المسكن عدد  85الكائن بحي
المروج الثاني بمقتضى وعد البيع المؤرخ في  27ديسمبر  2002والمسجل بالقباضة المالية الحبي ثامر – تونس بتاريخ
 11أوت  2021تحت عدد  21101972وصل عدد .M036179
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وحيث عين الثمن الجملي للمسكن بما قدره ستة عشرة ألف وخمسمائة دينارا (16500,000د) يتم دفع كما يلي :تسبقة
قدرها ألف وخمسمائة دينارا وباقي الثمن يتم دفع بالتقسيط على مدة خمسة وعشرون سنة تبعا لمقتضيات الفصل الثاني
من عقد وعد البيع المذكور أعاله.
وحيث تم خالص كامل ثمن المسكن المذكور بمقتضى آخر وصل عدد  23261المؤرخ في  12أوت .2021
وحيث أن الموعود ل بالبيع السيد الطاهر بن علي المحجوب يرغ في إبرام عقد البيع النهائي.
وتبعا لما تقدم ،فالمعروق على أنظار مجلسكم الموقر الموافقة على إبرام عقد البيع النهائي مع السيد الطاهر
بن علي المحجوب.

التدخالت :
* تدخل السيد عماد الرياح  ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية :
أفاد السيد عماد الرياحي أن بلدية تونس قد أبرمت عدة وعود بيع مع أشخاص بعدة أحياء في إطار مشروع الوكايل ،
و بالتالي على بلدية تونس تنفيذ إلتزاماتها تجاههم نظرا إليفائهم بكل الشروط المنصوص عليها بوعود البيع  ،و تبقى
مصادقة المجلس البلدي على إبرام عقود البيع النهائية هي األساس في إتمام اإلجراءات الالزمة.

* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفادت السيدة رئيسة البلدية أن بلدية تونس قامت بإتخاذ اإلجراءات القانونية ضد كل المخالفين المنتفعين بعقود " كراء
تمليك " نتيجة تخلفهم عن خالص م ا تخلد بذمتهم  ،كما بادر بعض المنتفعين بالمساكن البلدية بتسوية وضعيتهم بعد
إعالمهم عن طريق عدول التنفيذ.
و على هذا األساس البد من إيجاد تصور لحل هذه اإلشكاليات العالقة و اعتماد مبدأ عام يرتكز على تسوية
الوضعيات بعد إتمام الخالص  ،أما فيما يتعلق بالعقارات التي تم التفويت فيها من قبل أصحابها خالفا للقانون سيقع
التعامل معها حالة بحالة.

* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس :
وضحت السيدة الكاتبة العامة أن وعود البيع و عقود كراء  -تمليك غير ناقلة للملكية و البد للمجلس البلدي أن ينظرفيها
و يصادق عليها حتى تنتقل ملكية العقارات البلدية إلى الغير و بالتالي يمكن إعتماد قائمات إسمية للمنتفعين بالعقارات
البلدية ممن قاموا بخالص ما تخلد بذمتهم لعرضها على أنظار المجلس البلدي حتى تتم المصادقة الشكلية على إبرام العقود
النهائية.

* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
اقترحت السيدة رئيسة البلدية اعتماد المبدأ القاضي بالتسويات العقارية بعد التثبت من إيفاء المنتفعين بكل تعهداتهم
و التزاماتهم المنصوص عليها ببنود عقود التمليك و عقود كراء-تمليك و اعتماد القائمات االسمية في هذا الشأن.

* تدخل السيد عماد الرياح  ،رئيس لجنة الشؤون القانونية و العقارية و أمالك البلدية :
أشار السيد عماد الرياحي إلى أن مصادقة المجلس البلدي في هذا الشأن تكتسي صبغة شكلية ال غير.
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* تدخل السيد خالد األزعر  ،رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية :
طل السيد خالد األزعر من اإلدارة المكلفة باألمالك البلدية مزيد االهتمام بهذه الوضعيات العالقة منذ عشرات السنين.

* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
وضحت السيدة رئيسة البلدية أن األعوان و الفنيين البلديين يقومون بالمعاينات الميدانية اليومية بناء على مطال

عديد

المنتفعين بالعقارات البلدية التي وجهت لهم التنابي مؤخرا و ذلك للوقوف على كل اإلخالالت القانونية.

* تدخل السيدة حفيظة بلخير مديمغ  ،الكاتبة العامة لبلدية تونس :
وضحت السيدة الكاتبة العامة أن حتى في في حالة االلتزام و خالص المتخلدات البد للمجلس البلدي أن يصادق على
التفويت  .و بذلك تتم التسوية مع المنتفعين الفعليين أو ورثتهم  .و في حالة عدم االلتزام من قبل المنتفعين بالتفويت أو
المضاربة فسيقع النظر في هذه الحاالت حالة بحالة من قبل المجلس البلدي ألخذ القرار المناس بشأنها.

قرار المجلس البلدي
 -تولى المجلس البلدي التصويت على هذه المداولة كما يلي :

 عدد  31صوت  :موايق حهوريا .وبعووود التوووداول يووو الموضووووع وإبوووداء الووورأي ييوووم ،كموووا صووواد المجلوووس البلووودي علوووى إتموووا
إجووووووراءات التعاقوووووود مووووووة المنتفعووووووير بالعقووووووارات البلديووووووة يوووووو إطووووووار عقووووووود " التمليووووووك " أو عقووووووود
" كووووراء  -تمليووووك " وذلووووك بعوووود إتمووووا كوووول الشووووروط و خووووالص مووووا تخلوووود بووووذمتهم واعتموووواد قائمووووة إسوووومية
ي ذلك.
وبالتوووال صووواد أعهووواء المجلوووس البلووودي باأل لبيوووة المطلقوووة للحاضووورير علوووى إتموووا إجوووراءات
التفويت و إبرا عقد البية النهائ بخصوص المسكر عـدد 85الكائر المـــــروج .2
ثم أحالت السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة ،الكلمة إلى السيدة بثينة الشابي ،رئيسة
لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف ،لتقديم مواضيع المسائل المالية قصد مناقشتها واتخاذ القرارات
المناسبة في شأنها .

 -IIمسائل مالية :
الموضوع عدد  : 09مشروع مداولة حول مقترح تريية ي ميزانية العنوان األول لسنة : 2021
شرعت السيدة بثينة الشابي ،رئيسة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف ،في تقديم النقطة التاسعة من
جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول مقترح تريية ي ميزانية العنوان األول لسنة  ،2021هذا نصها :
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وبعد ،أتشرف بإن أعرق على مجلسكم الموقر مقترح ترفيع في ميزانية العنوان األول لسنة  2021بمبلغ جملي قدره
ثالثة مليون وأربعمائة وثالثون ألف دينار ( 3.430.000,000د) وذلك عن طريق الترفيع في بعض فصول موارد
العنوان األول على التالي :
تقديرات
2021

المنجز

الفار ()+

مقترح التريية

ترفيع الميزانية بعنوان الزيادة في الدعم المخص للتسيير 2021
ترفيع الميزانية بعنوان المبالغ المتأتية من صندوق دعم
الالمركزية والتعديل والتسوية والتضامن بين الجماعات المحلية
بعنوان حذف مبلغ الحد األقصى للمعلوم على المؤسسات ذات
الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

24 650 000

26 082 923

1 432 923

1 430 000

7 000 000

11 953 590

4 953 590

2 000 000

المجموع

31 650 000

38 036 513

6 386 513

3 430 000

مصادر التريية ي اإلعتمادات

وبهذا الترفيع تبلغ ميزانية بلدية تونس لسنة  2021ما قدره مائتين وأربعة عشر مليون وتسعمائة وواحد وخمسين
ألف دينار ( 214.951.000د) :
 المـــــوارد  214.951.000 ...........................................د



العنــــوان األول ....................................



 73.000.000د
العنــــوان الثاني....................................
 النفقات  214.951.000 ...........................................د
 141.951.000د
العنــــوان األول....................................
 73.000.000د
العنــــوان الثاني....................................




 141.951.000د

وسيوظف مبلغ الترفيع في الميزانية البالغ مقداره  3.430.000,000د لتوفير إعتمادات إضافية بالنسبة لنفقات
تسيير المصالح منها إستهالك المحروقات ومصاريف اإلعتناء بوسائل النقل وسداد جزء من الديون.
حيث أن بناء على طلبات بعض المصالح البلدية ،سيتم توفير مبالغ تكميلية بعنوان بطاقات تعديلية بالزيادة لكل
من صفقة المحروقات وصفقات التزود بقطع الغيار واإلصالح لمعدات النظافة وكذلك لخالص جزء من المتخلدات
لفائدة الخواص ولفائدة الوكالة " "AMSEإلى جان بعض المصاريف األخرى كما هو مفصل بالجدول الموالي :
فصل

فقرة

فف

بيان النفقات

اإلعتماد

مبلغ

اإلعتماد

المرسم

الزيادة

النهائي

األول
األول :نفقات العنـــوان ّ
العـنــوان ّ
القسم الثاني :وســـــائل المصالــــــــــح
نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية
الوقـــــــــــود

02.201
6
1

نفقات البريد

7
2
10

شراء الوقود لوسائل النقل

3 500 000

650 000

4 150 000

نفقات البريد األخرى

160 000

37 000

197 000

التعهــــــــــد والصيانـــــــــــــــــة
31

تعهد وصيانة وسائل النقل

2 900 000

950 000

3 850 000

18

تعليق اإلعالنــات ونشـــــرها

170 000

130 000

300 000

23

إكســــاء األعـــــوان

2

إكســــاء العمـلـــة وأعوان اإلستقبال

2

830 000

تسديد المتخلدات
متخلدات تجاه الوكالة البلدية للخدمات
البيئية
متخلدات تجاه الخــواص

80
14
21

1 375 000

545 000

00 00

400 000

400 000

1 600 000

698 000

2 298 000

9 160 000

3 410 000

12 570 000

مصاريف إستغالل وصيانة التجهيزات
العمومية

02.202

نفقات اإلعتناء بحركة المرور وتنظيمها
اإلعتناء بحركة المرور وتنظيمها

36
1

المجموع ال ام

300 000

20 000

320 000

300 000

20 000

320 000

9 460 000

3 430 000

12 890 000

وحيث أبدت لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومراقبة التصرف موافقتها على المقترح في جلستها المنعقدة
بتاريخ  06أكتوبر .2021
فالرجاء من مجلسكم الموقر التداول في الموضوع والموافقة على مقترح الترفيع في الميزانية .
التدخـــالت  ( :لم تسجل الجلسة أي مداخلة بشأن مقترح التريية ي الميزانية ) .
وتم المرور مباشرة إلى التصويت على مقترح الترفيع في ميزانية العنوان األول لسنة . 2021

قرار المجلـس البلدي
صادق المجلس البلدي بأ لبية األعهاء الحاضرير على مقترح الترفيع المذكور بالجداول المضمنة بن
المداولة ،طبقا لبيانات الجدول التالي :
نتيجة عملية التصويت على مقترح التريية ي ميزانية العنوان األول
لسنة 2021
عدد
الحاضرون

عدد الموايقون

عدد المحتفظون

عدد
المعترضون

أثناء التصويت
 31عضو

 31عهو

00

00
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الموضوع عدد  : 10مشروع مداولة حول مقترح تحويل إعتماد داخل العنوان األول مر ميزانية بلدية
تونس لسنة : 2021
عرضت السيدة بثينة الشابي ،رئيسة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف ،في تقديم النقطة العاشرة
من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول مقترح تحويل إعتماد داخل العنوان األول مر ميزانية بلدية
تونس لسنة  ،2021هذا نصها :
وبعد ،أتشرف بإن أعرق على مجلسكم الموقر مقترح تحويل إعتمادات من فصول إلى فصول أخرى داخل
العنوان األول من ميزانية بلدية تونس لسنة  2021بمبلغ جملي قدره ثالثة ماليين ومائة وأربعين ألف دينار
( 3.140.000,000د ) وذلك بعنوان إعتمادات إضافية لفائدة التأجير وخالص قسط من الديون الراجعة بالنظر لكل من
شركة " "STEGوالوكالة الوطنية للترددات " "ANFحس تفاصيل الجدول التالي :
اإلعتماد
يصل

يقرة

ف
ف

بيان النفقات

المرسم

مبلغ التحويل
الزيادة

النقصان

اإلعتماد
النهائ

العـنــوان األول :نفقات العنـــوان
األول
الجزء األول :نفقات التصرف
القسم األول :التأجير العموم
تأجير األعوان القارير

01.101

المنح الخصوصية القارة

2

50 800 000

2 000 000

00 00

52 800 000

50 800 000

2 000 000

00 00

52 800 000

القسم الثان  :وســـــائل
المصالــــــــــح
نفقات تسيير المصالح العمومية
المحلية

02.201
2

إستهالك الماء

4

اإلتصاالت
2

تراسل المعطيات

1 000 000
110 000

00 00
00 00

200 000
45 000

800 000
65 000

نفقات البريد

7
1

المراسالت اإلدارية

01 000

00 00

01 000

00 00

مصاريف التأمير

9
3

تأمين البنايات

50 000

00 00

07 000

43 000

التعهــــــــــد والصيانـــــــــــــــــة

10

اإلعتناء بالبنايات

375 000

00 00

40 000

335 000

13

لــــــــواز المكـــــــــاتم

155 000

00 00

20 000

135 000

14

المطــــــــــبوعــــــــات

300 000

00 00

20 000

280 000

15

التو يــــــــــــــــــــــــق

1

2

الوثائــــــــــق األخــــــــــرى

10 000

00 00

07 000

03 000
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مصـــاريف اإلعالميـــــــــــة

19
2

شـراء المنظـــــــــومات

20 000

00 00

10 000

10 000

3

نفقــــــــــــات الصيانة

44 950

00 00

10 000

34 950

نفقـات إستغـــالل المنظـومات
اإلعالميـــــــــــة

20
1

إستغـالل منظــــــــــــومة "أد "

20 000

00 00

10 000

10 000

2

إستغـالل منظــــــــــــومة
"إنصــــاف"

60 000

00 00

03 000

57 000

5

إستغـالل منظــــــــــــومة
"التصرف ي موارد الميزانية"

20 000

00 00

02 000

18 000

مصـــاريف اإلستقباالت واإلقامة

21
1

مصـــاريف اإلستقباالت

60 000

00 00

25 000

35 000

2

مصـــاريف اإلقامــــة

10 000

00 00

05 000

05 000

22

مصاريف المهمات

25 000

00 00

12 500

12 500

23

إكســــاء األعـــــوان
إكســــاء األعـــــوان الخاضعين
للزي المـوحد

50 000

00 00

50 000

00 00

25

إرجــــاع مصاريف نقل األشخاص

05 000

00 00

02 500

02 500

30

نفقــات طبيــة لفائدة األعـوان

1

نفقــات التداوي

70 000

00 00

15 000

55 000

32

عمليات اإلرشاد وإعال العمـــــــو

10 000

00 00

05 000

05 000

36

تظاهـرات دورية وإستثنائية

1

2

اإلنتخابات

01 000

00 00

01 000

00 00

مصاريف النزاعـات والتعــويهات

38

دفـع الخطايا والتعويضات

62 000

00 00

38 000

24 000

39

معاليــــــــــم التسجيـــــــــــل

20 000

00 00

15 000

05 000

40

معاليــــــــــم الجـــــــــــــوالن

2

1

معاليم الجوالن

50 000

00 00

25 000

25 000

خدمات أخرى لفائدة اإلدارة

47
5

إتفاقيات مع أطباء

140 000

00 00

25 000

115 000

تسديد المتخلدات

80
2

متخلدات تجاه الشركة الوطنية
لتوزيع البترول

300 000

3
6

00 00

78 000

222 000

متخلدات تجاه الشركة التونسية
للكهرباء و الغاز

1 000 000

1 000 000

00 00

2 000 000

متخلدات تجاه المطبعة الرسمية
للبالد التونسية

250 000

00 00

04 000

246 000

1 500 000

140 000

00 00

1 640 000

5 718 950

1 140 000

676 000

6 170 450

متخلدات تجاه مؤسسات عمومية
 20أخرى
مصاريف إستغالل وصيانة
التجهيزات العمومية

34

02.202
النفقــــــــــات المباشــــرة لتنظيف
المدينـة

30
3

كراء المعدات

50 000

00 00

39 000

11 000

4

نفقات إستغالل المص المراق و
مراكز التحويل

500 000

00 00

50 000

450 000

32

اإلعتناء بالتوير العموم

429 000

00 00

200 000

229 000

34

اإلعتناء بالطرقات واألرصفة
1

اإلعتناء

850 000

00 00

88 000

762 000

2

شراء معدات صغيرة و صيانتها

20 000

00 00

01 000

19 000

3

كراء المعدات

50 000

00 00

50 000

00 00

اإلعتناء بتجهيزات خصوصية

40
1

اإلعتناء بالنافورات

90 000

00 00

10 000

80 000

حديقة الحيوانات

42
4

اإلعتناء بالتجهيزات و المعدات و
صيانتها

50 000

00 00

05 000

45 000

اإلعتناء بالحدائق والنباتـات وشراء
معدأت صغيـرة

44
1
46

نفقات اإلعتناء المباشرة

130 000

00 00

06 500

123 500

صيانة المنشآت و التجهيزات
الرياضية

140 000

00 00

58 000

82 000

2 309 000

00 00

507 500

1 801 500

مصـاريـف خـاصـة بتسييــر
الوكاالت والمؤسسـات والهياكل
العموميـة البلديـة

02.230

4 135 000
4 135 000

00 00
00 00

360 000
360 000

3 775 000
3 775 000

القسم الثالث :التدخـل العموم
تدخـالت يـ الميـدان اإلجتمـاعـ

03.302

الصحة العمومية

22
1

مقاومة الحشرات والحيوانات
الشاردة

300 000

00 00

23 000

277 000

2

حمالت التطهير والمحافظة على
البيئة

100 000

00 00

10 000

90 000

اإلعتناء بالمحالت الدينية

23
1

نفقات صيانة

25 000

00 00

25 000

00 00

425 000

00 00

58 000

367 000

تدخـالت ي مياديــر الثقايـة
والشبــا والطفولـة

03.305
3

تدخالت ي مجال المسرح

100 000

5

تدخالت ي مجــال الموسيقـى
والفنــون الشعبيــة

03 500

6

تظاهــرات قايية ومهرجانات

00 00
00 00

34 000
03 500

66 000
00 00
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تنظيم المهرجانات والتظاهرات
الثقافية

58 000

00 00

19 000

39 000

شراء عروق

48 000

00 00

47 000

01 000

7

منح لفائدة اللجان والجمعيات
والفر الثقايية

500 000

00 00

100 000

400 000

12

تدخالت لفائدة الجمعيات الرياضية

257 000

00 00

100 000

157 000

99

تدخالت أخرى

10 000

00 00

10 000

00 00

976 500

00 00

313 500

663 000

2
3

المساهمــات يـ المنظمــات

03.307
1

المساهمة ي المنظمات الوطنية

2

المساهمة ي المنظمات العالمية

100 000

00 00

15 000

85 000

100 000

00 00

15 000

85 000

التعــاون مة الجماعـات المحليـة
وهياكـل أخـرى

03.310

التعاون مة منظمات وهياكل أخرى

99
1

التعاون مع منظمات وهياكل تونسية

50 000

00 00

25 000

25 000

2

التعاون مع منظمات وهياكل أجنبية

100 000

00 00

55 000

45 000

150 000

00 00

80 000

70 000

القسم الرابة :نفقات التصرف
الطارئة و ير الموزعة
نفقـــــات التصــرف ير
الموزعـــــــة

04.401

1 000 000

00 00

1 000 000

00 00

1 000 000

00 00

1 000 000

00 00

الجزء الثان  :يــــــــــوائد
الــــــــــــدير
القسم الخامس :يــــــــــوائد
الــــــــــــدير
يــــــــــوائد الــــــــــــدير المحـــل

05.500
4

يوائد القروض المبرمة لدى
مؤسسات أخـرى

1 170 000

00 00

110 000

1 060 000

1 170 000

00 00

110 000

1 060 000

يــــــــــوائد الــــــــــــدير
الخـــــارج

05.501
4

يوائد القروض الخارجيــة الموظفـة
جملــة التحويالت المقترحة داخل
العنـوان األول

275 000

00 00

20 000

255 000

275 000

00 00

20 000

255 000

67 059 450

3 140 000

3 140 000

67 046 950

وحيث أبدت لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومراقبة التصرف موافقتها على المقترح في جلستها المنعقدة
بتاريخ  06أكتوبر .2021
فالرجاء من مجلسكم الموقر التداول في الموضوع والموافقة على إقتراحات تحويل اإلعتمادات حس
التفاصيل اآلنف بيانها .
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التدخـــالت  ( :لم تسجل الجلسة أي مداخلة بشأن مقترح التحويل ) .
وتم المرور إلى التصويت على مقترح تحويل اإلعتمادات داخل العنوان األول من ميزانية بلدية تونس
لسنة . 2021

قرار المجلـس البلدي
صادق المجلس البلدي بأ لبية األعهاء الحاضرير على مقترح التحويل المذكور بالجداول المضمنة بن
المداولة ،طبقا لبيانات الجدول التالي :
نتيجة عملية التصويت على مقترح تحويل اإلعتمادات
عدد الحاضرون
أ ناء التصويت

عدد الموايقون

عدد المحتفظون

عدد المعترضون

 23عهو

 23عهو

00

00

الموضوع عدد  : 11مشروع مداولة حول كراس الشروط المتعلق بإستلزا المعاليم الموظفة بالسو
األسبوعية لبية الخهر والغالل والمواد المختلفة والمالبس القديمة بالمروج2
( الدائرة البلدية بالكبارية ) :
واصلت السيدة بثينة الشابي ،رئيسة لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف ،تقديم النقطة الحادية
عشر مر جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول كراس الشروط المتعلق بإستلزا المعاليم الموظفة
بالسو األسبوعية لبية الخهر والغالل والمواد المختلفة والمالبس القديمة بالمروج ( 2الدائرة البلدية بالكبارية)،
هذا نصها :
وبعد ،فالمعروق على أنظار مجلسكم الموقر أن لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف تولت
بتاريخ  30سبتمبر  2021دراسة كراس الشروط المتعلق بإستلزام المعاليم المستوجبة بالسوق األسبوعية لبيع الخضر
والغالل والمواد المختلفة والمالبس القديمة بالمروج( 2الدائرة البلدية بالكبارية) ،وذلك على النحو التالي :
مدة اللزمة ( سنة واحدة )
مر  01جانف 2022
إلى  31ديسمبر 2022

السعر اإليتتاح

الهمان الوقت

ال ون ألف دينارا
()30.000.000

ال ة االف دينارا
()3.000.000

طريقة طلم العروض
بالظروف المغلقة

وتبعا لما تقدم ،فالمعروق على أنظار مجلسكم الموقر التفضل بالموافقة على كراس الشروط المصاحم حتى
تتمكن اإلدارة البلدية من مواصلة اإلجراءات واإلعالن على طل العروق إلستلزام هذه السوق .
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التدخالت :
* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفرررادت السررريدة رئيسرررة البلديرررة أن هرررذه المداولرررة تنررردرج فررري إطرررار تجديرررد اسرررتلزام المعررراليم الموظفرررة بالسرررروق
األسررربوعية لبيرررع الخضرررر و الغرررالل و المرررواد المختلفرررة و المالبرررس القديمرررة برررالمروج  .2وقرررد ترررم اعتمررراد نفرررس
كراس شروط السنة السابقة مع تحيين الثمن و المدة .

قرار المجلس البلدي
تولى المجلس البلدي التصويت على هذه المداولة كما يلي :
 عدد  21صوت  :موايق حهوريا .وبعووود التوووداول يووو الموضووووع وإبوووداء الووورأي ييوووم ،صووواد أعهووواء المجلوووس البلووودي بأ لبيوووة الحاضووورير علوووى
كووووراس الشوووووروط المتعلوووووق بإسوووووتلزا المعوووواليم الموظفوووووة بالسوووووو األسوووووبوعية لبيووووة الخهووووور والغوووووالل والموووووواد
المختلفة والمالبس القديمة بالمروج  ( 2الدائرة البلدية بالكبارية ) .

 -IIIمسائل عمرانية :
الموضوع عدد  : 14مشروع مداولة حول تسوية الوضعية العقارية لمقاسم بالمنطقة الصناعية
بالشرقية
أحالت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيد صالح الدغري ،رئيس لجنة متابعة مختلف العمليات العقارية والمالية
للمنطقة الصناعية بالشرقية األولى ،لتقديم النقطة الرابعة عشر من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول
تسوية الوضعية العقارية لمقاسم بالمنطقة الصناعية بالشرقية ،هذا نصها :
وبعد ،أتشرف بإعالم المجلس البلدي الموقر أن في إطار تسوية الوضعية العقارية لبعض الرسوم العقارية الراجعة
بالملكية للغير والكائنة بالمنطقة الصناعية بالشرقية األولى التي سبق لبلدية تونس أن تصرفت فيها عن طريق شركة
اإلسكان بمقتضى التفويض المسند لها وذلك بإنجاز تقسيم المنطقة الصناعية بالشرقية األولى المصادق علي بتاريخ
 11فيفري  1999وإسناد مقاسم لفائدة الصناعيين .
وتبعا لوجود قضيتين في القسمة تحت عدد  10344و 10345ال زالتا جاريتين تقدم بهما السيد محسن السالمي الذي
يملك أجزاء جملية قدرها 13208.1364م م في الرسمين العقاريين عدد  46604تونس وعدد  25066تونس المقام
فوقهما مقاسم تم إسنادها لفائدة الصناعيين الذين انتصبوا فوقها ولم يتم تسوية وضعيتها العقارية وإبرام عقود نهائية في
شأنها من طرف البلدية ،واعتبارا لآلثار التي يمكن أن تنجر عنها واألضرار التي يصع

تداركها ،عبر السيد محسن

السالمي عن استعداده لتسوية الوضعية بصفة رضائية عن طريق إجراء عملية معاوضة عقارية في األجزاء الراجعة ل
بالملكية بعقارات راجعة بالملكية لبلدية تونس تضاهي نفس القيمة والتخلي عن القضيتين المذكورتين في القسمة .
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وعلى هذا األساس ،تم عرق الموضوع على لجنة متابعة مختلف العمليات العقارية والمالية للمنطقة الصناعية
بالشرقية األولى التي وافقت في جلستها المنعقدة بتاريخ  05مارس  2020على إجراء معاوضة عقارية بين بلدية تونس
والسيد محسن السالمي في المنابات الراجعة ل بالملكية في الرسمين العقاريين عدد  46604تونس وعدد  25066تونس
والمتمثلة في مساحة قدرها 9855م م مستخرجة من الرسم العقاري عدد  46604تونس ومساحة قدرها 3353.1364م م
مستخرجة من الرسم العقاري عدد  25066تونس وفي المقابل تعويض بعقارات ترجع بالملكية لبلدية تونس بنفس القيمة
الشرائية التي سيتم تقديرها من قبل خبراء وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية .
وفي هذا الصدد ،تمت مراسلة وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية قصد تقدير القيمة الشرائية للمعاوضة العقارية
المذكورة بمقتضى مكتوبنا عدد  2728بتاريخ  15جوان . 2020
لذا ،وحتى يتسنى لبلدية تونس إتمام إجراءات التسوية ،فالمرجو من المجلس البلدي الموقر التداول في الموضوع
والتفضل بالمصادقة على إنجاز عملية المعاوضة العقارية المذكورة بن

المداولة .

التدخالت :
* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفادت السيدة رئيسة البلدية أن منطقة الشرقية تم تصنيفها منذ سنوات كمنطقة صناعية وبقيت بعض اإلشكاليات عالقة
على غرار بعض المتساكنين الذين لهم حوز أو إسناد منذ أكثر من  100سنة وال يمكن تمليكهم باعتبار أن ال يمكن
تم

تمليك إال أصحاب المعامل .ومن بين هؤالء المتساكنين السيد محسن السالمي موضوع هذه المداولة إذ عندما
تصنيف منطقة الشرقية كمنطقة صناعية تم تحويز أرق على ملك لفائدة أصحاب المصانع و طل معاوضة.

* تدخل السيد صالح الد ري ،رئيس لجنة متابعة مختلف العمليات العقارية والمالية للمنطقة الصناعية بالشرقية
األولى :
أفاد السيد صالح الدغري أن البلدية قد تصرفت في األرق التي هي على ملك السيد محسن السالمي إذ قامت بالتفويت
فيها و اقترحت علي الصلح من خالل المعاوضة مقابل طرح القضايا المنشورة ضد بلدية تونس أمام القضاء.
* تدخل السيد خالد األزعر  ،رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية :
أشار السيد خالد األزعر إلى أن منطقة الشرقية  1هي منطقة صناعية و قد أحدثت البلدية لجنة وظيفية فنية برئاسة السيد
صالح الدغري للنظر في مختلف التسويات العقارية  .و قد قامت البلدية سنة  1985من خالل شركة اإلسكان بإنجاز
تقسيم صناعي وأسندت قطعا صناعية إلى عدد كبير من المستثمرين.و يرغ حاليا المستثمرون في تسوية وضعياتهم
العقارية إلضفاء قيمة اكبر على المنطقة و النهوق بها.
و أقترح السيد خالد االزعر توخي الصلح إذا كان ذلك ممكنا من خالل الموافقة على المعاوضة العقارية عوق
التقاضي خاصة و أن قد تم اقتراح في اللجنة تعويض السيد محسن السالمي بتقسيم كائن بالكبارية قبالة المسالخ  .وهو
بنفس قيمة األرق المنتزعة .
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* تدخل السيد صالح الد ري  ،رئيس لجنة متابعة مختلف العمليات العقارية والمالية للمنطقة الصناعية بالشرقية
األولى :
أفاد السيد صالح الدغري أن البلدية قد اتصلت بمراسلة وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية التي تحدد قيمة األرق
المنتزعة والقيمة التي يمكن تعويض المعني بها.

قرار المجلس البلدي
 التصويت  :تولى المجلس البلدي التصويت على هذه المداولة كما يلي : عدد  32صوت  :موايق حهوريا .وبعووود التوووداول يووو الموضووووع وإبوووداء الووورأي ييوووم ،صووواد أعهووواء المجلوووس البلووودي باأل لبيوووة المطلقوووة
للحاضووورير علوووى الموايقوووة علوووى مبووودأ المعاوضوووة العقاريوووة بوووير بلديوووة والسووويد محسووور السوووالم بووونفس
القيموووة موووة التوووزا المعنووو بطووورح القهوووايا المنشوووورة ضووود بلديوووة توووونس ،ويعووورض ملوووف المعاوضوووة بعووود
دراستم على أنظار المجلس البلدي .

 -IVمسائل إدارية :
الموضوع عدد  : 15مشروع مداولة حول مراجعة قانون إطار موظف وعملة بلدية تونس :
أحالت السيدة رئيسة البلدية الكلمة إلى السيدة سامية اللباسي ،رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات ،لتقديم
النقطة الخامسة عشر من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة حول مراجعة قانون إطار موظف وعملة بلدية
تونس ،هذا نصها :
وبعد ،إن انتداب وترقية األعوان بالبلدية يخضع إلى قانون إطار وهو وثيقة رسرمية تحردد العردد الجملري المررخ
في بالنسبة لمختلف الرت الالزمة لحسن سير العمل البلدي وهي قابلة للتعديل بالزيادة أو النقصان حس الحاجيات وكذلك
حس تطور األنظمة األساسية الخاصة لمختلف أسالك الموظفين.
وفي هذا اإلطار ،تجدر اإلشارة إلى أن مجموع موظفي البلدية الحالي لم يعرد متالئمرا مرع بعرض األنظمرة األساسرية
الخاصة التي شهدت إحداث رت جديدة مثل متصرف عام من الصنف األعلى – تقني عام – تقني رئريس أول – متصررف
مساعد  ...أو حذف رت أخرى مثل كات راقن – راقن . ...
باإلضافة إلى ذلك ،فإن إمكانيات فتح آفاق الترقية أمام البعض مرن المروظفين والعملرة أصربحت غيرر ممكنرة حسر
القرارات الحالية وذلك إما لعدم وجود شغور ببعض األصناف بالنسبة للعملة أو بسب انعدام بعض الرت األخرى الالزمة
للترقية بالنسبة للموظفين خاصة إثر صدور القرار الحكرومي المرؤرخ فري  03أوت  2020المتعلرق بضربط مقراييس وكيفيرة
التناظر للترقية االستثنائية إلى مختلف رت السلك اإلداري المشترك لإلدارات واألمر عردد  485لسرنة  2017المرؤرخ فري
 13أفريل  2017المتعلق بإعادة تصنيف بعض عملة الجماعات المحلية وفقا الختصاصاتهم.
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لـذا ،المرجو من مجلسركم المروقر الترداول فري الموضروع والموافقرة علرى هرذا المقتررح حسر مرا تقتضري الجرداول
التالية.
بلدية تونس
مستخرج من قانون إطار موظفي ّ
الرتبـــة

مستشررررررررررار المصررررررررررالح
العمومية
متصررررررررف عرررررررام مرررررررن
الصنف األعلى
متصرف عام
متصرف رئيس
متصرف مستشار
متصرف
متصرف مساعد
(ملحق إدارة سابقا)
كات تصرف

مجموع
الخطط
المرخ
ييها حاليا

عدد األعوان
الموجودير
بالرتبة

الخطط
الشا ر
ة

10

0

10

عدد الخطط
المقترحة
+

-

مجموع
الخطط
المقترح
ة

5

5

مالحظــات

رتبة لإلنتداب

-

0

-

10

-

10

8
36
70
110

1
12
45
42

7
24
25
68

7
14
10
90

-

15
50
80
200

رتبة للترقية (إحداث
جديد)
رتبة للترقية
رتبة للترقية
رتبة لإلنتداب والترقية
رتبة لإلنتداب والترقية

140

98

42

30

-

170

رتبة لإلنتداب والترقية

290

174

116

50

-

340

-

-

-

-

-

-

310

141

169

-

150

-

-

-

-

-

-

80
1
1
1
2
15
25
35
4

18
0
0
0
1
6
14
10
1

62
1
1
1
1
9
11
25
3

-

40
10
3

40
1
1
2
2
20
25
25
1

تقني عام

-

-

-

10

-

10

تقني رئيس أول

-

-

-

10

-

10

45
80
120
80
60
8
12
8

17
50
51
52
22
4
4
2

28
30
69
28
38
4
8
6

10
10
-

20
-

55
90
120
80
40
8
12
8

رتبة لإلنتداب والترقية
(رتبة للدمج مع كات
تصرف)
رتبة لإلنتداب والترقية
رتبة لإلنتداب والترقية
(رتبة للدمج مع مستكت
إدارة)
رتبة لإلنتداب
رتبة للترقية
رتبة للترقية
رتبة للترقية
رتبة لإلنتداب
رتبة للترقية
رتبة للترقية
رتبة لإلنتداب والترقية
رتبة للحذف
رتبة للترقية (إحداث
جديد)
رتبة للترقية (إحداث
جديد)
رتبة للترقية
رتبة لإلنتداب والترقية
رتبة لإلنتداب والترقية
رتبة لإلنتداب والترقية
رتبة لإلنتداب
رتبة للترقية
رتبة للترقية
رتبة لإلنتداب

كات راقن
مستكت إدارة
راقن
عون إستقبال
مستشار صحفي عام
مستشار صحفي رئيس
مستشار صحفي
كات صحفي
مهندس عام
مهندس رئيس
مهندس أول
مهندس أشغال

تقني رئيس
تقني أول
تقني
مساعد تقني
عون تقني
مهندس معماري عام
مهندس معماري رئيس
مهندس معماري أول

1
5
-

160
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الرتبـــة

معماري عام
معماري رئيس
معماري أول

مجموع الخطط
المرخ ييها
حاليا

عدد
األعوان
الموجودير
بالرتبة

الخطط
الشا رة

عدد
الخطط
المقترحة
+

-

مجموع
الخطط
المقترحة

مالحظــات

1
2

0
1

1
1

-

-

1
2

2

0

2

-

-

2

معماري

2

0

2

-

-

2

رتبة للترقية
رتبة للترقية
رتبة لإلنتداب
والترقية
رتبة لإلنتداب

رئيس مخبر عام
رئيس مخبر رئيس

1
1

0
0

1
1

-

-

1
1

رئيس مخبر

1

1

0

-

-

1

رئيس أشغال مخبر

1

1

0

-

-

1

رتبة للترقية
رتبة للترقية
رتبة لإلنتداب
والترقية
رتبة لإلنتداب
والترقية

رئيس أشغال مساعد مخبر

1

0

1

-

-

1

رتبة لإلنتداب

محلل عام
محلل رئيس
محلل مركزي

1
2
2

0
0
0

1
2
2

1
2
4

-

2
4
6

محلل

9

6

3

6

-

15

واضع برامج

16

6

10

-

6

10

تقني مخبر اإلعالمية

20

0

20

-

رتبة للترقية
رتبة للترقية
رتبة للترقية
رتبة لإلنتداب
والترقية
رتبة لإلنتداب
والترقية
رتبة لإلنتداب

أخصائي اجتماعي عام
أخصائي اجتماعي رئيس

1
1

0
0

1
1

-

1
0
-

1
1

أخصائي اجتماعي مستشار

2

1

1

-

-

2

أخصائي اجتماعي أول

4

1

3

-

-

4

أخصائي اجتماعي

2

0

2

-

-

2

أخصائي اجتماعي مساعد

2

0

2

-

-

2

رتبة للترقية
رتبة للترقية
رتبة لإلنتداب
والترقية
رتبة لإلنتداب
والترقية
رتبة لإلنتداب
والترقية
رتبة لإلنتداب

1

0

1

-

-

1

رتبة للترقية

2

1

1

-

-

2

3

1

2

-

-

3

6

1

5

6

0

6

متصررررف عرررام فررري الوثرررائق
واألرشيف
متصررف رئرريس فرري الوثررائق
واألرشيف
متصرررررررف مستشررررررار فرررررري
الوثائق واألرشيف
متصررررررررف فررررررري الوثرررررررائق
واألرشيف
متصرف مساعد فري الوثرائق
واألرشيف

10

6
-

6

رتبة للترقية
رتبة لإلنتداب
والترقية
رتبة لإلنتداب
والترقية
رتبة لإلنتداب
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الرتبـــة

حررررافظ عررررام للمكتبررررات أو
التوثيق
حرررافظ رئررريس للمكتبرررات أو
التوثيق

مجموع
الخطط
المرخ
ييها حاليا

عدد
األعوان
الموجودير
بالرتبة

الخطط
الشا رة

عدد الخطط
المقترحة
+

-

مجموع
الخطط
المقترحة

مالحظــات

1

0

1

-

-

1

رتبة للترقية

1

0

1

-

-

1

رتبة للترقية

1

1

0

-

-

1

رتبة لإلنتداب
والترقية

1

0

1

-

-

1

1
2

0
1

1
1

5

-

1
7

4

4

0

2

-

6

رتبة للترقية

3

1

2

1

-

4

رتبة للترقية

1

0

1

-

-

1

رتبة للترقية

1

0

1

-

-

1

رتبة للترقية

2

0

2

-

-

2

رتبة لإلنتداب

6

0

6

-

-

6

رتبة للترقية

5
4

0
1

5
3

1

-

5
5

رتبة للترقية
رتبة لإلنتداب

1

0

1

-

1

رتبة للترقية

1

0

1

-

1

رتبة للترقية

1

0

1

-

2

رتبة للترقية

4

1

3

-

4

4

0

4

-

4

رتبة للترقية

6

0

6

-

6

رتبة لإلنتداب

2

0

2

2

-

4

رتبة للترقية

5

0

5

5

-

10

رتبة للترقية

30

5

25

-

-

30

رتبة للترقية

الرتبـــة

مجموع
الخطط
المرخ
ييها حاليا

عدد
األعوان
الموجودير
بالرتبة

الخطط
الشا رة

فنررررري سرررررام أول للصرررررحة

35

33

2

حافظ مكتبات أو توثيق
مكتبي أو موثق
مكتبي مساعد
طبي بيطري متفقد عام
طبيرررررر بيطررررررري متفقررررررد
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رتبة لإلنتداب

التدخالت :
* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفادت السيدة رئيسة البلدية أن تتم مراجعة قانون إطار موظفي وعملة بلدية تونس بحكم إحداث الدولة لخطط جديدة
أو إطالق تسميات جديدة على بعض الرت  ،وتعتير هذه المداولة بمثابة التحيين لقانون اإلطار .

قرار المجلس البلدي
تولى المجلس البلدي التصويت على هذه المداولة كما يلي :
 عدد  21صوت  :موايق حهوريا . عــــدد  01صــوت  :معترض .وبعووووود التوووووداول يووووو الموضووووووع وإبوووووداء الووووورأي ييوووووم ،صووووواد أعهووووواء المجلوووووس البلووووودي بأ لبيوووووة
الحاضرير على قانون إطار موظف وعملة بلدية تونس .
ثم أحالت السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة ،الكلمة إلى السيدة منجية الجندوبي ،رئيسة
لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة ،لتقديم مسائل إدارية تتمثل في مشاريع إتفاقيات شراكة مع بلدية تونس
قصد مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها .

الموضوع عدد  : 16مشروع مداولة مريق بمشروع إتفاقية شراكة بير بلدية تونس والمنظمة التونسية
إلرشاد المستهلك :
عرضت السيدة منجية الجندوبي ،رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة ،النقطة السابعة عشر من
جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة مريق بمشروع إتفاقية شراكة بير بلدية تونس والمنظمة التونسية
إلرشاد المستهلك ،هذا نصها :
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وبعوود ،فرري ظررل المتغيرررات اإلقتصررادية و اإلجتماعيررة الترري يعرفهررا العررالم عامررة  ،و نظرررا لمررا لإلقتصرراد التضررامني
واإلجتماعي من أهمية خاصة ،و نظرا لما لجانر تروفير المعلومرة و المعرفرة بحقروق الفررد و واجباتر مرن أهميرة للحرد مرن
مخاطر اإلقتصاد الموازي والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن .
ونظرا للدور الذي تلعب منظمة إرشاد المستهلك في تثقيف المواطن و توعيت .
وبإعتبار أن المجلرس البردي المنعقرد بتراريخ  28مراي  2021أبردى مالحظرات بخصروص اإلتفاقيرة المعروضرة علرى
أنظاره.
وبإعتبررار أن لجنررة الديمقراطيررة التشرراركية و الحوكمررة المفتوحررة قررد إنعقرردت بترراريخ  14جويليررة  2021للنظ رر فرري
التعديالت الممكن إدخالها على هذه اإلتفاقية وفقا لتوصيات المجلس البلدي.
ف المعروق على مجلسكم الموقر التداول في الموضوع والمصادقة على إتفاقية شراكة برين بلديرة ترونس والمنظمرة
التونسية إلرشاد المستهلك بعد إدخال التعديالت عليها .

التدخـــالت :
* تدخل السيدة امال المؤد  ،رئيسة دائرة المدينة :
تساءلت السيدة رئيسة دائرة المدينة عن المقصود بما ورد بالفصل األول من اإلتفاقية تحت عنوان " اإللتزامات
المشتركة " .
* تدخل السيدة هندة عباس ،رئيسة دائرة سيدي البشير :
أشارت السيدة هندة عباس إلى أن ما ورد بالفصل األول من اإلتفاقية والمتعلق "بتركيز فضاء لإلقتصاد اإلجتماعي
والتضامني في إطار مشروع " حومة " لتسويق منتوجات الحرفيين والجمعيات واألسر المنتجة يج

أن يخضع

للمعاليم المستوجبة لإلشغال الوقتي للطريق العام .
* تدخل السيدة هندة بلحاج عل  ،رئيسة لجنة تسمية األنهج :
أشارت السيدة هندة بلحاج علي إلى أن يج أن يتم تحديد بكل دقة ما ستقدم منظمة إرشاد اإلستهالك للبلدية من خالل
هذه اإلتفاقية .
* تدخل السيدة سعاد بر عبد الرحيم  ،رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة :
أفادت السيدة رئيسة البلدية أن من الضروري تحديد تعهدات والتزامات كل من الطرفين والهدف من هذه الشراكة بكل
دقة .

وبعد التداول ي

الموضوع وإبداء الرأي ييم ،قرر أعهاء المجلس البلدي بأ لبية الحاضرير

إرجاء النظر ي مشروع إتفاقية الشراكة بير بلدية تونس والمنظمة التونسية إلرشاد المستهلك حيث أوصى
المجلس البلدي بهرورة مراجعة هذه اإلتفاقية ومزيد التعمق ي إلتزامات كل مر البلدية والمنظمة مة إبراز
األهداف المرجوة مر هذه الشراكة .
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الموضوع عدد  : 17مشروع مداولة مريق بمشروع إتفاقية شراكة بير بلدية تونس واإلتحاد التونس
لإلعال الجمعيات :
قدمت السيدة منجية الجندوبي ،رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة ،النقطة السادسة عشر من
جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمشروع مداولة مريق بمشروع إتفاقية شراكة بير بلدية تونس اإلتحاد التونس لإلعال
الجمعيات  ،هذا نصها :
وبعوود ،تطبيقررا للفصررل  139مررن البرراب السررابع مررن الدسررتور والررذي يررن

علررى " تعتمررد الجماعررات المحلي رة آليررات

الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المفتوحة لضمان إسهام أوسع للمواطنين و المجتمع المدني في إعداد برامج التنمية
والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبط القانون .
وتطبيقرا للفصررل  241مررن مجلرة الجماعررات المحليرة الررذي يرن

علررى تشررريك المنظمررات والجمعيرات فرري دعررم كررل

األعمال التي ترمي إلى تنشيط الحياة اإلجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية في البلدية .
ونظرا للدور الذي يلعب اإلتحاد التونسي لإلعالم الجمعياتي في تدعيم تقنيات اإلتصال والتواصل بالبلدية.
وبعد التداول في مشروع اإلتفاقية مع المعنيين باألمر خالل اجتماع لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة المنعقد
بتاريخ  14جويلية  ،2021وعرق محتوى االتفاقية على ادارة الشؤون القانونية ببلدية تونس،
فالمعروق على مجلسكم الموقر التداول في الموضوع والمصادقة على إتفاقية شراكة بين بلديرة ترونس واإلتحراد
التونسي لإلعالم الجمعياتي .

وبعد التداول ي الموضوع وإبداء الرأي ييم ،قرر أعهاء المجلس البلدي بأ لبية الحاضرير
إرجاء النظر ي مشروع إتفاقية شراكة بير بلدية تونس واإلتحاد التونس لإلعال الجمعيات حيث أوصى
المجلس البلدي بهرورة مراجعة هذه اإلتفاقية ومزيد التعمق ي إلتزامات كل مر البلدية والمنظمة مة إبراز
األهداف المرجوة مر هذه الشراكة .

ونظرا لعد توير النصا

القانون ( -بعد مغادرة العديد مر السادة المستشارير قاعة اإلجتماع ) ،-قررت

السيدة سعاد بر عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة إرجاء التداول والبت ي بقية مواضية جدول األعمال إلى
جلسة قادمة ،وهي كالتالي :

 -/IIمسائــل ماليـــة :
 -12مشروع مداولة حول التعاقد بالمراضاة مع عدد  12تاجر للدكاكين الكائنة بالسوق البلدي سيدي البحري
( الدائرة البلدية بباب البحر ) .

 -/IIIمسائل عمرانية :
 -13مشروع مداولة حول إصالح الوضعية العقارية لعقار " ستيف " ( السمران  -الزهور ) .

 -/IVمسائل إداريـة :
 -18مشروع مداولة مرفق بمشروع إتفاقية إطارية بين بلدية تونس و وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
46

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 الثانية والنّصف بعد الظهر .
ُ
تونس ،في

............................ :

مقررة الجلسـة
ّ

الكاتبة العا ّمة لبلدية تونس
حفيظة بلخير مديمغ

تونس ،في :

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

رئيسة الجلسة

رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة
الرحيم
سعاد بن عبد ّ
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