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 الجمهورية التونسية      

 وزارة الشؤون المحلية    

 بلديــة تونــس         
 ــــــــــــ   

 الكتابة العامة    

 

 
 

 
 المجلــس البلــدي                                        

 8182 - 8102المّدة النيابيّة                                         

*****   * 

 محضـر اجتماع المجلس البلدي 

 8181لسنة  الثةفي دورته العادية الث

 8181 جويلية 82: جلسة يوم 

 
              

 

  وذلك يوم ، 0202لسنة  الثالثةدورته العادية جتماع المجلس البلدي في اإنعقد بقصر البلدية بالقصبة 

 حيم، رئيسةسعاد بن عبد الر   ةبرئاسة السيد التاسعة صباحاعلى الساعة  8181 جويلية 82 األربعاء

رة  الكاتبة العامة للبلدية ،مديمغ ، وبحضور السيدة حفيظة بلخيربلدية تونس شيخة المدينة بصفتها مقر 

وكذلك ممثلين عن  اإلداري ين والفني ين، المسؤولينمن  وعدديوان ، رئيس الد  والسيد حاتم بن قديم، الجلسة

ك بناء على البالغات الصادرة بالصحف اليومية وبوسائل اإلعالم المسموعة والتي وسائل اإلعــالم، وذل

بناء على الد عوة اإلسمية الموجهة لكافة أعضاء   ات التابعة للبلدية، وكذلكوقع تعليقها بجميع المقر  

ها ،8181 جويلية 01  بتاريخ 2468 ددــة تحت عــال القانونيـس البلدي في اآلجـالمجل  : هذا نص 

 

ف رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة " جتماع المجلس البلدي في دورته ابدعوتكم لحضور  ،تتشر 

ر عقده يوم ، 8181لسنة  الثالثةالعادية  علــى الساعــة التاسعة  8181 جويلية 82 األربعاءالذي تقر 

   " بقصر بلدية تونس بالقصبة صباحا

 

 :الي وذلك للن ظر في جدول األعمال الت  

I/-  ّـة ـــمسائــل ماليـ. 

II/- ة ــيـّ إدارل مسائ. 

III/-  قانونيّة وعقاريّة مسائل. 

IV/-  لإلعالممسائل . 

 اإلدارة الفرعية لشؤون المجلس البلدي

 واإلنتخابات واإلحاطة بالدوائر البلدية    



 0 

 

 مواضيع للّتداول
 

 

I /-  ّةمسائل مالي : 
 

ل من ميزانية بلدية تونس لسنة  وع مداولةمشر -0  . 0202حول مقترح تحويل إعتمادات داخل العنوان األو 

واجحول إمكان مشروع مداولة -8 ادة المستشارين من مجانية استغالل القاعات البلدية إلبرام عقود الز    .ية تمكين الس 

 

II -  ةيّ إدارمسائل : 
 

 

حول المصادقة على نتائج لزمة السوق األسبوعية لبيع الخضر والغالل والمواد  المختلفة والمالبس  مشروع مداولة -2

 . 0القديمة بالمروج

المعووواليم المسوووتوجبة باألسوووواق الظرفيوووة  السوووتلزامعلوووى نتوووائج البت وووة العموميوووة حوووول المصوووادقة  مشرررروع مداولرررة -6

 ( .فضاءات) 0202لبيع األضاحي لسنة 

اجات والطيور والحيوانات  مشروع مداولة -5 حول اإلعفاء من دفع المعاليم المستوجبة بالسوق األسبوعية لبيع الدر 

    .األليفة بالمنصف باي

موووون دفووووع المعوووواليم المسووووتوجبة بالسوووووق األسووووبوعية لبيووووع المووووواد  المختلفووووة حووووول اإلعفوووواء  مشررررروع مداولررررة -4

 .بالمالسين 

" مهندسررري ومصرررّممي الفضررراءات"حوووول المصوووادقة علوووى إبووورام إتفاقيوووة شوووراكة موووع جمعيوووة  مشرررروع مداولرررة -1

 .والمناطق الخضراء 

عاية الخضراء  مشروع مداولة -2  .حول طلب تبن ي بعض المساحات الخضراء في نطاق الر 

 .حول مشروع اتفاقية شراكة بين بلدية تونس والجمعية الثقافية لمدينة تونس  مشروع مداولة   -2

        .حول طرح مبالغ مثقلة بعنوان المعلوم على العقارات غير المبنية  مشروع مداولة -01

 .حول إجراء بت ة في المنقوالت والمواد  التي زال اإلنتفاع بها والمزمع طرحها  مشروع مداولة  -00

         

III   -  قانونيّة وعقاريّةمسائل : 

 

 .تونس  -11عدد " البرنيطة"حول وضعية العقار البلدي الكائن بنهج  مشروع مداولة  -08

 

تووووونس  9حووووول الموافقووووة علووووى كووووراء محوووول  تجوووواري كووووائن بوووونهج جووووامع الزيتونووووة عوووودد  مشررررروع مداولررررة -02

 .بالمراضاة 

غيها موووون  حووووول الموافقوووة علوووى مشرررروع مداولرررة -06 طلووووب الت فويوووت فوووي بعووووض المسووواكن البلديوووة لفائوووودة متسوووو 

 .األعوان البلدي ين 

 

 

 :لإلعالم مسائل

 

 ( . التقرير السداسي)  8181مذكرة تفسيرية حول إنجاز البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة  -05

 

 .تقييم ومتابعة للوضع المالي لبلدية تونس  -04

 .جان البلدية تقييم ومتابعة ألعمال اللّ  -01
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 :وحضر الجلسة كل من السّيدات والّسادة 

 الصفة بالمجلس اإلسم واللقب ر/ع

 المساعد الثاني لرئيسة البلدية رانية الكريمي 10

 المساعد الثالث لرئيسة البلدية عبد الرزاق البوزيري 10
 لرئيسة البلدية الرابعالمساعد  األسعد خضر 10
 الوردية رئيس دائرة لسعد بوعّزة 16
 رئيس دائرة العمران عماد العيادي 15
 رئيس دائرة جبل الجلود صالح مباركي 14
 رئيسة دائرة الكبارية هادية ناجي مرواني 11
 رئيس دائرة باب سويقة سيف الّدين بالعابد 12
 الخضراءدائرة  ةرئيس سامية اللباسي 12
 رئيسة دائرة المدينة أمال المؤّدب 01
 رئيس دائرة باب البحر يلفتحي دخ 00
 رئيسة دائرة العمران األعلى عواطف الزاير 08
 سيدي البشيردائرة  ةرئيس هندة عباس 02
 رئيسة لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين ورئيسة لجنة تسمية األنهج هندة بالحاج علي 06
 رئيس لجنة الطاقة مجدي المازني 05
 األشغال والتهيئة العمرانيةرئيس لجنة  خالد األزعر 04
 رئيسة لجنة الشؤون المالّية واإلقتصاديّة ومتابعة التصّرف بثينة الشابي 01
 رئيسة لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم بالّنيابة  حكيمة الكعبي 02
 رئيسة لجنة الّديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة منجية الجندوبي 02
 رئيسة لجنة اإلعالم والّتواصل والّتقييم زواغيصبرين ال 81
 اإلجتماعية وفاقدي السند وحاملي اإلعاقةلجنة الشؤون  ةرئيس محرزية البرايكي 80
 رئيس لجنة التفكير أحمد الصغّير بوعزي 88
 النظافة والبيئة وحماية المحيطلجنة  ةرئيس سناء التليلي 82
 المعاليم البلديةرئيسة لجنة مراجعة  هناء بن سعيد 86
 رئيسة لجنة شؤون المرأة واألسرة والمسّنين وداد الدايخي 85
 رئيسة لجنة التكوين والشغل والتنمية المحلية آمال بوزيان 84
 رئيسة لجنة التبتيت نزيهة العكاري 81
 مستشار بلدي عبير الطالبي 82
 مستشار بلدي مروى خلفت 82
 مستشار بلدي منجية خميلي 21
 مستشار بلدي صالح الّدغري 20
 مستشار بلدي محمد نعمان بن معاوية 28
 مستشار بلدي وداد األزرق 22
 مستشار بلدي رجاء قمير 26
 مستشار بلدي عبد الّرؤوف األغواتي 25
  مستشار بلدي كمال الدين إيدير 24
  مستشار بلدي لطفي بن عيسى 21
  مستشار بلدي محمد منير بن ميالد 22
  مستشار بلدي محمد رؤوف الهاني 22
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 :وتغّيب عن الجلسة دون عذر كل من السّيدات والّسادة 

 الصفة بالمجلس اإلسم واللقب ر/ع
 

61 
 

 منير الصرارفي
 

 

 لرئيسة البلدية األّولالمساعد 

 رئيس دائرة التحرير الحبيب دلهوم 60
 رئيس دائرة الزهور فوزي العزابي 68

 رئيس دائرة المنزه بيعماد الدبا 62

 رئيس دائرة الحرايرية كمال البلدي 66

 رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات نادية العويتي 65

 رئيسة لجنة الطفولة والشباب غفران القناوي 64

 الشؤون القانونية والعقارية وأمالك البلديةرئيس لجنة  عماد الرياحي 61

 بلديمستشار  طارق السالمي 62

 مستشار بلدي خليل بن حسين 94

 مستشار بلدي محمد علي الورهاني 01

 مستشار بلدي أنيس الوسالتي 00

 مستشار بلدي مهدي الرباعي 00

 مستشار بلدي رانية اليحمدي 00

 مستشار بلدي عفاف حمدي 56

 مستشار بلدي مليكة الباطيني 55

 مستشار بلدي نزيهة الغيزاوي 54

 مستشار بلدي سي البوثوريمحمد سا 51

 مستشار بلدي راضية العياشي 52

 مستشار بلدي أسماء العكايشي 52

 

وعرررردد  رررراّم مررررل ة المرررردير العررررام للمصررررال  المشررررتركة وحضررررر الجلسررررة عررررل اإلدارة البلديرررر

 .المديريل العاميل والمديريل وكوا ي المديريل ورؤساء المصال  ومتصّرفي الّدوائر البلدية

 

 .دد  اّم مل المواطنيل والبعض مل مكّونات  ياكل المجتمع المدني كما حضر ع

 
 

يتولى الكاتب "من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية   802عمال بمقتضيات الفصل و

يمكل لرئيس  للبلديةأو عدم وجود كاتب عام بة المجلس البلدي وفي صورة غياب العام للبلدية كتا

 ." البلدية،ويقوم بمساعدته أحد موظفي  ة أن يعيّل أحد أعضائه ليقوم بالكتابةالمجلس في بداية كل جلس
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رة  للبلديةى السيدة حفيظة بلخير مديمغ الكاتبة العامة وتبعا لذلك، تتول   كتابة المحضر بصفتها مقر 

 .الجلسة 

، رئيسة حيمالر   سعاد بن عبدالسي دة  افتتحت الجلسة، النطالقالنّصاب القانوني  استكمالوفي انتظار 

بة  بلدية تونس    . بالحضورشيخة المدينة، الجلسة مرح 

حيم الكلمة وقبل الش   روع في عرض المسائل المضبوطة في جدول األعمال، أحالت السيدة سعاد بن عبد الر 

 :للحاضرين من أعضاء المجلس البلدي 

 

 :تدخل السيد منير بل ميالد *   

دعا إلى ضرورة البحث عن حلول رة إحترام توقيت إنطالق الجلسة وضروبالسيد منير بن ميالد  طالب

 . لتجنب هذا التأخير

 

 : تدخل السيدة رئيسة البلدية *  

لدراسة الحلول الممكنة لتنقيح  االنعقاددعت السيدة رئيسة البلدية اللجنة المكلفة بالنظام الداخلي إلى      

 انطالقأشغال المجلس البلدي مقترحة أن ال يتجاوز  انطالقير في النظام الداخلي للمجلس البلدي تفاديا للتأخ

النصاب ،و أشارت السيدة  اكتمالو نصف من التاريخ المحدد في صورة عدم    و الساعة أالجلسة الساعة 

النصاب مضيفة أنه من  اكتمالرئيسة المجلس البلدي إلى أنه تم في السابق تأجيل جلسة المجلس البلدي لعدم 

أن بعض المسائل المتداول فيها  باعتبارري توفر العدد الكافي من أعضاء المجلس البلدي و ذلك الضرو

 .تتطلب مصادقة األغلبية المطلقة ألعضاء المجلس البلدي 

 

 :تدخل السيدة  ناء بل سعيد ، رئيسة لجنة مراجعة المعاليم البلدية *   

بالمناسبة  استيائهان ملعب حي الخضراء كما عبرت عن تقدمت السيدة هناء بن سعيد بالتهنئة بمناسبة تدشي

 .أشغاله استكمالاآلن و بطء  من عدم تدشين ملعب الحرايرية  إلى حد  

 

 : تدخل السيدة رئيسة البلدية *  

أشغال ملعب الحرايرية  استكمالعديد المرات للتسريع في  في التدخل ت السيدة رئيسة البلدية أنه قد تم  فادأ

 السيدة رئيسة البلدية عب رتو . دة إشكاليات على مستوى التنوير و التطهير و عدة أشغال أخرى لكن توجد ع

 .أشغال ملعب الحرايرية و تدشينه في اقرب اآلجال استكمالحرصها على  عن

 

 : تدخل السيدة نزيهة العكاري، رئيسة لجنة التبتيت*      

كتمال النصاب مرده عدم توفر وسيلة نقل بالنسبة عدم إو لى أن غياب أعضاء المجلس البلدي أشارت إ

 .أعضاء المجلس البلدي  و دعت إلى تفادي هذا اإلشكال لبعض 
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 : تدخل السيدة رئيسة البلدية *      

لكن يمكن نقل على ذمة أعضاء المجلس البلدي، والسيدة رئيسة البلدية أنه قد يصعب وضع وسيلة  وض حت

حيث يقع تجميعهم أعضاء المجلس البلدي بالجلسة  التحاقلتسهيل  بيومينالبلدي  التنسيق قبل تاريخ المجلس

 .  بالمجلس لاللتحاقفي نقطة معينة 

 

I /-  مسائــل ماليـّـــة: 

 

 : 8181مشروع مداولة حول مقترح تحويل اعتمادات داخل العنوان األول مل ميزانية بلدية تونس لسنة  -0

عرضت السيدة رئيسة البلدية شيخة المدينة نقاط  ،قانوني للمجلس البلدي اثر استكمال النصاب ال ىو عل

 . للمصادقةقصد الموافقة عليها قبل الشروع في عرضها الجلسة  جدول أعمال 

 واالقتصاديةالشؤون المالية لجنة  ة، رئيسبثينة الشابي ةدللسي  أعطت السيدة رئيسة الجلسة الكلمة ثم  

ف تحويل  حول مداولة بمشروعوالمتعلقة  مل جدول أعمال الجلسة ولىاألالنقطة لتقديم ، ومتابعة التصر 

  .8181إعتمادات داخل العنوان األول مل ميزانية بلدية تونس لسنة 

ها   :هذا نص 

تحويل إعتمادات من فصول إلى فصول  أخرى داخل على أنظار المجلس البلدي التداول في  مقترح فال وبعد

ـة مليـون وستمـائـــة وسبعيـــن ألــف دره أربعـي قـلغ جملـبمب 0202ة ــس لسنــة تونــة بلديـانيالعنوان األول من ميز

وذلك لتوفير إعتمادات إضافية لفائدة بعض النفقات الوجوبية والمتأكدة وسيخصص ( د  6.411.1117111)   دينــارا

ديدا إكساء العملة وكذلك لتغطية اإلنعكاس المالي القسط األكبر منها للتأجير العمومي ولنفقات تسيير المصالح وتح

لمحضر إتفاق سابق ممضى بين البلدية والطرف النقابي بعنوان المنح اإلجتماعية المستوجبة لفائدة أعوان بلدية تونس 

 .والتي يتم صرفها عن طريق التعاونية

 :الالزمة بشأن مقترحات التحويل المزمع إنجازها يلي التوضيحاتوفيما  

 

 بلغت النفقات المنجزة بعنوان تأجير األعوان القارين إلى حد اآلن ما قدره   :بالنسبة لألجور

حيث بلغت قيمة أجور هذا الشهر " 10010"شهر جويلية كمرجع بالنسبة للفصل  اتخذناوإذا ( .  د  61.281.1217152)

بعد األخذ بعين ( د  2.446.4557142)دود فإن النقص المتوقع تسجيله مبدئيا سيكون في حــــــ( د 4.420.5127648)

 .اإلعتبار لإلعتمادات المتبقية على مستوى الفصل المذكور

 

  تمت المصادقة عليها في  0219نظرا لكون الصفقة المبرمة بعنوان اإلكساء لسنة  األعوانبالنسبة إلكساء

 ص بعض مزودي الصفقة المذكورة مما يعني خال 0202وترتب عن ذلك تنفيذ بعض أقساطها خالل  0219شهر نوفمبر 

 .أن اإلنجاز والفوترة تحققا فعليا في مستهل هذا العام باعتبارعلى حساب الميزانية الحالية 
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وذلك في حدود المبلغ الذي تم  0202إضافي بعنوان اإلكساء لسنة  اعتماداإلدارة  البلدية إلى تحويل  اضطرتلذلك 

من مجلة  90الفصل ) 0202والمنجزة جزئيا خالل  0219إطار صفقة  صرفه لخال ص المزودين المتعامل معهم في

 (. المحاسبة العمومية

 

 جانفي  07بمقتضى محضر اإلتفاق الممضى بتاريخ  :بالنسبة للتدخل اإلجتماعي لفائدة التعاونية

أخرى حيث تقرر  بين اإلدارة البلدية ممثلة في رئيسة البلدية شيخة المدينة من جهة والطرف النقابي من جهة 0202

العودة المدرسية  وفي منحة( د 11)بموجبه الترفيع في مقدار كل من منحتي عيد الفطر وعيد اإلضحى بسبعين دينار 

خاصة بالعملة البلديين وغالبيتهم من العاملين في مجال  االجتماعيةوذلك لمزيد اإلحاطة ( د 21)بثالثين دينار  

 . من جهة أخرىالنظافة من جهة ولتحسين مناخ العمل 

 

بما قدره  " 12218"إضافي لفائدة الفصل   اعتمادالمذكور يستوجب تحويل  االتفاقوعليه فإن تفعيل محضر   

لتعهداتها تجاه أعوانها مع التأكيد أن هذا  واحتراماوذلك حفاظا على مصداقية اإلدارة البلدية (  د 121.1117111)

 ملية توزيعها على مستحقي المنحع المبلغ يقع صرفه للتعاونية التي تتولى

 

 تندرج في إطار العمل بمقتضيات المذكرة  األخرىالنسبة لعمليات التنقيص المقترحة على حساب الفصول ب

 وحسن النفقات ترشيد مزيد حول البلدية المصالح كافة إلى الموجهة 0202 مارس 19 في المؤرخة 0229 عددالداخلية 

 للنفقات المطلقة األولوية إعطاء إلى دعوتهم خالل من كوروناإثر تداعيات جائحة  على المتاحة الموارد في التصرف

 بضمان المتعلقة المصالح وسائل ونفقات العمومي بالتأجير المتعلقة النفقات مقدمتها وفي والمتأكدة والضرورية الوجوبية

 للمواطنين الخدمات وإسداء بالبيئة العنايةو النظافة مجال في خاصة الحيوية البلدية للمرافق العادي السير إستمرارية

  أو لإلرجاء القابلة  والنشاطات بالشراءات المرتبطة والمصاريف العمومي بالتدخل المتعلقة النفقات في التقليص مقابل

 مراجعتها عقب معها وبالتشاور المعنية المصالح إلى بالرجوع تمت التنقيص مقترحات بذلك .كليا أو حزئيا اإللغاء

 تربطها التي التعاقدية لإللتزامات اإلعتبار بعين األخذ مع المتبقية للفترة تدخالتها مخطط بتحيين والقيام عملها برامجل

 .معها بالمتعاملين

 

 على (  د 841.1117111)المقترح تنقيص مبلغ قــــدره  ":15510"النسبة للتنقيص على مستوى الفصل ب

جوان  14وذلك على ضوء المراسلة المؤرخة في " القروض الخارجية الموظفة فوائد"حساب اإلعتماد المرسم بعنوان 

والمتعلقة  بقرار الصندوق تأجيل " FADES"والصادرة عن الصندوق العربي لإلنماء اإلقتصادي واإلجتماعي  0202

ه الرامية وذلك في إطار مبادرت 0201جوان  32إلى  0202جوان  21سداد أقساط القروض المستحقة لفائدته خالل 

 .  لتخفيف اآلثار اإلقتصادية والمالية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا

 .  وعلى هذا األساس تم التنقيص في اإلعتمادات في حدود مبلغ القسط الذي حَل أجل سداده لفائدة الصندوق لتلك الفترة

  

الفصول  على أن يتم إعادة توظيف ويتمثل مقترح التحويل في القيام بعمليات تنقيص على مستوى إعتمادت بعض   

 :تلك المبالغ بالترفيع على مستوى الفصول موضوع طلب الزيادة وذلك حسب بيانات الجدول أدناه
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 مبلغ اإلعتماد (بحساب الدينار)مبلغ التحويل  المبرمج في    

 فصل

 
 فقرة

 ف

 ف
 النهائي بالنقصان بالزيادة 8181ميزانية  بيان النفقات

     أجير األعوان القاريلت   01.101

 000 181 44  000 693 3 000 488 40 (الثابتة)المنح الخصوصية القارة  000 0002 

     3 693 000   

     نفقات تسيير المصال  العمومية   02.201

     إكســــاء األعـــــوان  0023 

 000 197 1  000 247 000 950 إكســــاء العمـلـــة وأعوان اإلستقبال 002  

     247 000   

     تدّخـالت فـي الميـدان اإلجتمـاعـي   03.302

 0008 000 
منـ  للجمعيات والمنظمات ذات الصبغة 

 000 730 3  000 730 000 000 3 اإلجتماعية

     730 000   

02.202   
مصاريف إستغالل وصيانة التجهيزات 

     العمومية

     ـات المباشــــرة لتنظيف المدينـةالنفقـــــــــ  0030 

 0 000 40  000 40 شراء العقاقير 001  

 0 000 80  000 80 كراء المعدات 003  

     تنظيف المدينـة عل طريق المناولـــــــــة  0031 

 000 300 4 000 200  000 500 4 المناولـة العاديـة 001  

 000 440 000 90  000 530 اإلعتناء بالتوير العمومي 000 0032 

     اإلعتناء بالطرقات واألرصفة  0034 

 000 510 000 20  000 530 اإلعتناء 001  

 000 25 000 25  000 50 شراء معدات صغيرة و صيانتها 002  

 0 000 50  000 50 كراء المعدات 003  

     نفقات اإلعتناء بحركة المرور وتنظيمها  0036 

 000 250 000 50  000 300 تناء بحركة المرور وتنظيمهااإلع 001  

 000 5 000 5  000 10 شراء معدات صغيرة 002  

     اإلعتناء بتجهيزات خصوصية  0040 

 000 60 000 30  000 90 اإلعتناء بالنافورات 001  

     حديقة الحيوانات  0042 

 000 100 000 50  000 150 شراء الحيوانات 001  

 0044  
اإلعتناء بالحدائق والنباتـات وشراء معدأت 

     صغيـرة

 000 110 000 40  000 150 نفقات اإلعتناء المباشرة 001  

 000 100 000 400  000 500 اإلعتناء عن طريق المناولة 002  

 000 170 000 30  000 200 صيانة المنشآت و التجهيزات الرياضية 000 0046 

      1 110 000  

03.304 0001 000 

المساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر 

 000 050 2 000 100  000 150 2 األكل

      100 000  

03.305   
تدّخـالت في مياديــل الثقافـة والشبــاب 

     والطفولـة

 0 000 10  000 10 تدخالت في مجال الكتاب والمطالعة 000 0002 

 000 90 000 70  000 160 في مجال المسرح تدخالت 000 0003 

     تظا ــرات ثقافية ومهرجانات  0006 

 000 30 000 30  000 60 تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية 002  

 000 15 000 35  000 50 شراء عروض 003  

 000 10 000 30  000 40 تدّخالت لفائدة الشباب 000 0010 

 000 105 000 25  000 130 لفائدة الطفولة تدّخالت 000 0011 

      200 000  

04.401   
نفقــات التصـــّرف الطـارئـــــــة وغير 

     الموّزعـــــــة

عـــــــة 000 0001  ف غير الموز   0 000 000 3  000 000 3 نفقـــــات التصــر 

      3 000 000  

     ـــديل الخـــــارجيفــــــــــوائد الـــــــــ   05.501

 670 240 000 260  670 500 فوائد القروض الخارجيــة الموظ فـة 000 0004 

      260 000  

        

     4 670 000 4 670 000  
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حيث تم عرض الموضوع على أنظار لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومراقبة التصرف في جلستها   

    .وأبدت موافقتها على المقترح 8181جويلية  01 المنعقدة يوم الجمعة 

جويلية  82كما تمت إحالة مقترح التحويل إلى السيد أمين المال الجهوي لإلعالم وإبداء الرأي وذلك يوم 

 .من مجلة الجماعات المحلية 178عمال بأحكام الفصل  8181

 :لتدخالت ا      

 

 :تدخل السيدة رئيسة البلدية * 

و أعوان  ، بأن الجمعية التعاونية لعمل السيدة سعاد بن عبد الرحيم، رئيسة بلدية تونس شيخة المدينةأفادت       

و التي   بلدية تونس قد قامت باستشارة قانونية لإلدارة العامة للجمعيات و االحزاب السياسية لدى رئاسة الحكومة

و المتعلق بتنظيم الجمعيات ال  0211بتمبر س 04المؤرخ في  0211ة لسن 88بدورها أفادت بأن  المرسوم عدد 

ينطبق على تسيير الجمعية التعاونية لبلدية تونس و متابعة نشاطها و مسار منظوريها و ذلك استنادا لألمر العلي 

كما أفادت السيدة رئيسة . و بالتالي ال يخضع تمويل التعاونية للجنة تمويل الجمعيات 1954فيفري  18المؤرخ في 

والمتعلق      أبدى موافقته على المقترح المعروض  1ي نفس السياق بأن  السيد أمين المال الجهوي بتونس البلدية ف

 .0202بتحويل إعتمادات داخل العنوان األول من ميزانية بلدية تونس لسنة 

جوان  00المؤرخ في  13كما أشارت السيدة رئيسة البلدية إلى فحوى منشور السيد وزير الشؤون المحلية عدد 

للحد من التداعيات المالية لوباء الكورونا على الميزانية البلدية  0202حول مراجعة ميزانية البلديات لسنة  0202

نتيجة التدابير المعتمدة للتوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد و الذي يمك ن البلديات من تحويل إعتمادات من 

 .رة التقليص و الضغط على النفقاتفصل إلى آخر حسب ما تقتضيه الحاجة مع ضرو

 :تدخل السيد خالد لزعر*  

افر كل الجهود إليجاد السبل الناجعة ظدعا السيد خالد لزعر ، رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية ، إلى ت

 .لتنمية الموارد البلدية و تنشيط استخالصها

 :تدخل السيدة رئيسة البلدية * 

خالد لزعر أشارت السيدة رئيسة البلدية إلى أنه توجد لجنة بلدية تعنى بمتابعة و تنمية تعقيبا على مداخلة السيد 

إستخالصات الموارد البلدية وهي تتبع إستراتيجية معينة من بين عناصرها تكثيف الحمالت لتوعية المواطنين 

 .االستخال صها في عملية و مرافقت بخال ص ما تخلد بذمتهم و دعت أعضاء المجلس إلى مواكبة أعمال هذه اللجنة

 :تدخل السيد احمد الصغير بوعزي* 

تساءل السيد أحمد الصغير بوعزي عن التأخير الحاصل في إرسال اإلعالنات للمطالبين باألداء البلدي على 

 .العقارات المبنية و غير المبنية
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 :تدخل السيدة الكاتبة العامة * 

العامة لبلدية تونس، إجابة على تساؤل السيد أحمد الصغير بوعزي أنه وضحت السيدة حفيظة بلخير مديمغ، الكاتبة 

للمطالبين باألداء البلدي و المتضمنة لمبالغ مالية هامة مباشرة من قبل البلدية غير أنه بالنسبة  اتماإلعالتم إرسال 

دتها للمطبعة على بعض األخطاء فوقعت إعا احتوتبدون مصاريف الموجهة من طرف البريد التونسي  ملإلعال

و ستنطلق إجراءات إرسال اإلعالمات قريبا حيث سيقوم .الرسمية لمزيد التثبت وهو ما تسبب في تأخر إرسالها

 .البريد التونسي بإرسال قرابة عشرون ألف  إعالم بلدي خالل أسبوع و ذلك بعد إصالح الخطأ الحاصل 

 :تدخل السيدة نزيهة العكاري* 

بعض األسواق البلدية كسوق العمران االعلى بمزيد العناية ، رئيسة لجنة التبتيت، إلى دعت السيدة نزيهة العكاري

 .استلزامهاو سوق جبل الجلود لتنمية الموارد البلدية عن طريق 

 :تدخل السيدة منجية الجندوبي* 

كيفية التوفيق بين  تساءلت السيدة منجية الجندوبي ، رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المفتوحة ، عن

و دعت إلى ضرورة مد  رؤساء الدوائر بكل الوثائق . ة من جهة أخرى حالبلدية من جهة و الموارد الشحي التزامات

 .الضرورية و الالزمة من قبل اإلدارات البلدية المعنية لمزيد التثبت قصد الرقي بالعمل البلدي

 :تدخل السيدة رئيسة البلدية * 

ية يمكن لكل رئيس دائرة أن يطلب العقود و الرخص البلدية الخاصة بأمالك البلد بأنهسة البلدية أفادت السيدة رئي

كما شددت على ضرورة إعداد قائمة في األسواق البلدية و إسنادها عن طريق بتات . الراجعة بالنظر ترابيا لدائرته

 .عمومية

 :تدخل السيد عبد الرزاق البوزيري * 

اق البوزيري، المساعد الثالث لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة، تكوين لجنة تتولى مراجعة أقترح السيد عبد الرز

الطريق العام  جميع المعاليم البلدية كمعاليم األسواق و المعلوم على العقارات و المعاليم الكرائية و معاليم استغالل

 .قصد تحيينها و الترفيع فيهاو معاليم اإلشهار 

 :د لزعر تدخل السيد خال* 

تساءل السيد خالد لزعر ، رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية ، عن الفلسفة المتبعة من قبل لجنة الشؤون 

التقليص من إعتمادات صيانة التجهيزات العمومية و تغييب  ارتأتالمالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف التي 

 .النفقات الطارئة
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 :لعامة تدخل السيدة الكاتبة ا* 

 لالعتناءأوضحت السيدة الكاتبة العامة بخصو ص تحويل اإلعتمادات و التقليص من الموارد المخصصة          

يتعلق :  بالطرقات و األرصفة و كذلك التنوير العمومي و حركة المرور أن ذلك كان نتيجة عاملين أساسيين 

 : باالقتضاءالعامل األول 

ار مذكرة من قبل السيدة رئيسة بلدية تونس إلى كافة المديرين العامين و خالل مرحلة الحجر الصحي إصد -

أو للقيام  االستشاراتالمديرين و رؤساء المصالح حول بإعادة النظر في اإلعتمادات خاصة المتعلقة بإنجاز 

لثاني بمدة الحجر و يتعلق العامل ا. بصفقات الصيانة و التعويل على الصيانة الذاتية بالوسائل المتاحة و المتوفرة

غير أن البلدية ال تزال حريصة على . ثقل كاهل البلدية بأعمال الصيانةالصحي و التي دامت قرابة شهرين و لم ت

 .الصيانة اليومية دون اللجوء إلى الشركات الخاصة لدعم المجهود البلدي

 :تدخل السيدة رئيسة البلدية * 

الذي أجل خال ص  FADESق العربي لإلنماء االقتصادي و االجتماعيتقدمت السيدة رئيسة البلدية بالشكر للصندو

 . سنة قرض البلدية لمدة

 :تدخل السيدة بثينة الشابي * 

         على مقترحات السيد عبد الرزاق البوزيري ، أفادت السيدة بثينة الشابي، رئيسة لجنة الشؤون المالية  إجابة

ت مراجعة العديد من المعاليم البلدية حيث وقع الترفيع في معاليم عقود و متابعة التصرف أنه قد تم االقتصاديةو 

و قد بلغت . كما تمت االستعانة بخبير من وزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية لتحيين معاليم الكراء . الزواج 

امت لجنة الشؤون المالية كما ق. مليون دينار و تم  رفع عدة قضايا في هذا الصدد 5األكرية التجارية قرابة  مخلدات

تهيئتها و كرائها إلبرام عقود  مداخيل جديدة  كقاعة اليابان التي ستتم   اعتمادو اإلقتصادية و متابعة التصرف ب

 .الزواج عالوة على إعادة تنظيم المجال اإلشهاري و الرخص المسندة مع تكثيف حمالت المراقبة

 :تدخل السيدة رئيسة البلدية * 

ة رئيسة البلدية أنه قد تم  على رفع قضايا ضد كل مستغل لملك بلدي يفوق دينه العشرة آالف دينار كما أفادت السيد

أشادت باالقتراح المتمثل  في استبدال الرخص المسندة من قبل وزارة التجهيز بقرارات بلدية حتى يتسنى 

 .إصالح المساحات المرخص فيها معمباشرة  االستخال ص

 

   ، قّرر أعضاء المجلس البلدي المصادقة بأغلبية الحاضريل  لموضوع وإبداء الرأي فيهوبعد التداول في ا

على تحويل إعتمادات داخل العنوان األول مل ميزانية بلدية تونس لسنة ( صوت مقابل صوت واحد محتفظ  28) 

8181. 
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ومتابعة التصرف لتقديم النقطة الثانية  أعطت الكلمة للسيدة بثينة الشابي رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ثم

من جدول أعمال الجلسة والمتمثلة في اقتراح تمكين السادة المستشارين من مجانية استغالل القاعات البلدية إلبرام 

 .عقود الزواج 

 

 : الزواج مشروع مداولة حول امكانية تمكيل السادة المستشاريل مل مجانية استغالل القاعات البلدية إلبرام عقود -8

 

ادة المستشارين وتحفيزهم على البذل والعطاء خدمة للعمل ، وبعد         في إطار مزيد العناية والمساندة للس 

 البلدي ، 

ه للسي دة رئيسة بلدية تونس شيخة           وعلى إثر تقد م المستشارة البلدية اآلنسة عبير الطالبي بطلب موج 

فة التفاضلية التي يتمت ع بها أعوان بلدية تونس عند استغالل القاعات المعد ة المدينة قصد تمكينها من الت عري

 إلبرام عقود الزواج ،  

ف يوم  انعقدت ق إلى طلب  0202جوان  09لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصر  ، حيث تم  التطر 

تي يتمت ع بها أعوان بلدية تونس عند استغالل المستشارة البلدية في اقتراح تمكينها من الت عريفة التفاضلية ال

واج ادة المستشارين من دفع  معلوم استغالل   القاعات المعد ة إلبرام عقود الز  ، تم  اقتراح اإلعفاء الكل ي للس 

 . القاعات المعد ة إلبرام عقود الزواج 

معلوم استغالل القاعات المعد ة إلبرام  الن ظر في إمكانية اإلعفاء الكل ي ألعضاء المجلس البلدي من دفع والمقترح

واج الت ابعة لبلدية تونس، وات خاذ القرار المناسب في الغرض   .  عقود الز 

       

 :التدخالت 

 
 :تدخل السيدة رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصّرف * 

ف أن  أعضاء اللجنة  اقترحوا تمكين السادة أفادت السيدة رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتاب - عة التصر 

واج مجانا عوضا عن الحط الجزئي وذلك اعترافا بما يبذله  واج بالقاعات البلدية للز  المستشارين من إبرام عقود الز 

 .السادة المستشارون من جهد لالرتقاء بالعمل البلدي من جهة و تطوعهم لذلك من جهة أخرى 

 :يسة البلدية تدخل السيدة رئ* 

أفادت السيدة سعاد بن عبد الرحيم، رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة، أنه قد سبق تقديم هذا الطلب منذ السنة  -

الفارطة من قبل السيدة نادية العويتي و لم يحض مطلبها بالقبول حيث أعربت السيدة رئيسة البلدية عن تحفظها 

المناسبة قد مت السيدة رئيسة المجلس البلدي اعتذارها إلى السيدة المستشارة وبهذه  . لتقديم المداولة المعنية آنذاك

 .في هذا الشأن 

 :تدخل السيد لطفي بل عيسى* 

اعتبر السيد لطفي بن عيسى أن عدد المستشارين غير المتزوجين ليس مرتفعا مقارنة بالعدد الجملي ألعضاء  -

 .المجاني ليشمل أبناء المستشارينالمجلس البلدي و اقترح توسيع دائرة االستغالل 
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 : تدخل السيدة رئيسة البلدية * 

تعقيبا على مداخلة السيد لطفي بن عيسى أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه يمكن اعتماد التسعيرة التفاضلية للقاعات  -

المقترح صلب مداولة و دعت إلى تقديم هذا . البلدية إلبرام عقود الزواج ألبناء المستشارين على غرار البلديين

 .للنظر فيها من قبل المجلس البلدي

 :تدخل السيد لسعد خضر * 

استحسن السيد لسعد خضر، المساعد الرابع لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة ، فكرة تمت ع أبناء المستشارين من  -

 .لمتمتعين سنويا مجانية إبرام عقود الزواج بالقاعات البلدية ودعا إلى التنصيص على عدد معين من ا

 :تدخل السيدة رئيسة البلدية * 

إقترحت السيدة رئيسة البلدية المصادقة على مضمون هذه المداولة مع إمكانية مزيد تدارس بعض مقترحات  -

السادة المستشارين والمتعلقة بإمكانية تمتع أبناء المستشارين بالمجانية أو االكتفاء بالتعريفة التفاضلية كما هو 

به مع أبناء البلدي ين أو تحديد عدد معي ن من األشخا ص لكل  مستشار بلدي، داعية إلى ضرورة برمجة  معمول

ف للغرض   .انعقاد لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصر 

 

وبعد التّداول في الموضوع وإبداء الّرأي فيه، صادق أعضاء المجلس البلدي باألغلبية المطلقة 

على إمكانية تمكيل الّسادة المستشاريل مل مجانية استغالل ( صوت مع متحفّظ واحد 82 ) للحاضريل

 .القاعات البلدية إلبرام عقود الّزواج 

أما فيما يتعلق بمقترح السادة المستشاريل في تمكيل أبنائهم مل التمتع بمجانية استغالل 

جلس البلدي بمزيد دراسته ومناقشته القاعات البلدية إلبرام عقود الزواج ، أذنت السيدة رئيسة الم

صلب لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف حتى يتسنى عرضه على أنظار المجلس 

 .البلدي واتخاذ القرار المناسب في شأنه

 

وأعطت الكلمة للسيدة نزيهة العكاري للشروع في المسائل االدارية انطالقا من مشروع مداولة حول 

نتائج لزمة السوق األسبوعية لبيع الخضر والغالل والمواد المختلفة والمالبس القديمة  المصادقة على

 . 0بالمروج 

 

II/- مسائــل إدارية: 

السوق األسبوعية لبيع الخضر والغالل والمواد المختلفة  استلزاممشروع مداولة حول  -2

 : والمالبس القديمة بالمروج

 

 :جنة التبتيت مشروع المداولة وفيما يلي نّصها عرضت السيدة نزيهة العكاري رئيسة ل
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لت النظر في  0202جويلية  26انعقاد لجنة التبتيت بتاريخ  وعلى اثر وبعد،  استلزامتو 

وذلك  0 السوق األسبوعية لبيع الخضر والغالل والمواد المختلفة والمالبس القديمة بالمروج

عارضين تمت دعوتهم لحضور  3ب عدد بواسطة التفاوض المباشر مع عارضين فقط بعد أن تغي

 .هذه الجلسة
 

وقد أفرزت عملية التفاوض المباشر على قبول العرض الذي تقدم به السيد أحمد بن صالح 

ألف  42للخدمات والبالغ " م ج س"عرضاوي بتوكيل من السيد مروان الحرابي وكيل شركة 

 . دينار
 

ة على أعمال لجنة التبتيت طبقا لمقتضيات واستنادا لما سبق بيانه، فالمقترح الموافق     

المتعلق بضبط  0219فيفري  00المؤرخ في  24منشور السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة عدد 

 .اإلطار المرجعي لألسواق والمسالخ البلدية حتى نتمكن من مواصلة اإلجراءات االدارية الالزمة

 

 : التدخالت

 :ة لجنة التبتيت تدخل السيدة نزيهة العكاري، رئيس* 

 .ألف دينار 00للبتة هو  االفتتاحيأفادت السيدة رئيسة لجنة التبتيت أن السعر 

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

تائج أفاد السيد خالد لزعر، رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية أن المداولة تتعلق بالمصادقة على ن

إلى ضرورة إرفاق المداولة بمحضر لجنة التبتيت المنعقدة  المتدخل  و أشار لزمة و ليس أعمال اللجنة ،ال

 .في الموضوع حتى يكون أعضاء المجلس البلدي على بينة قبل المصادقة و لضمان أكثر شفافية

 :تدخل السيدة الكاتبة العامة * 

المصطلحات الواردة بمجلة الجماعات المحلية و منشور  استعمالأفادت السيدة الكاتبة العامة أنه قد وقع 

 .السيد وزير الشؤون المحلية و البيئة

ر أعضاء المجلس البلدي المصادقة بأغلبية  وبعد التداول في الموضوع وإبداء الرأي فيه، قر 

على إسناد لزمة السوق األسبوعية لبيع الخضر و ( صوت واحد احتفاظصوت مع  32)الحاضرين 

بالتفاوض المباشر للسيد أحمد بن صالح  0و المواد المختلفة و المالبس القديمة بالمروج  الغالل

ألف  42 للخدمات بمبلغ قدره" م ج س "عرضاوي بتوكيل من السيد مروان الحرابي وكيل شركة 

 .دينار

من  ثم أعطت السيدة رئيسة المجلس البلدي الكلمة للسيدة نزيهة العكاري لتقديم النقطة الرابعة

ها   :جدول أعمال الجلسة ، فيما يلي نص 
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مشروع مداولة حول استلزام المعاليم المستوجبة باألسواق الظرفية لبيع  -6

 ( :فضاءات) 8181األضاحي لسنة 

تولت فتح الظروف المتعلقة بإستلزام  0202جويلية  29وبمناسبة انعقاد لجنة التبتيت بتاريخ  وبعد،      

وقد أسفرت عملية فتح الظروف على . 0202األسواق الظرفية لبيع األضاحي لسنة المعاليم المستوجبة ب

 :النتائج التالية 

 

 العرض المالي المقدم السعر اإلفتتاحي الدائرة العارض العرض

 د 511 د 452 الحرائرية  فوزي السماعلي 0العرض 

 د 0111 د 822 الوردية فوزي السماعلي 8العرض 

 د 0111 د 822 جبل الجلود عليفوزي السما 2العرض 

 د 4451 د 6522  الكبارية ربيع بوثوري 6العرض 

 د 0111 د 822 الوردية ربيع بوثوري 5العرض 

   

وحيث أن  الملفات الثالث التي تقدم بها العارض السيد فوزي السماعلي لم تستوفي جميع          

رت، الوثائق المطلوبة والمنصو ص عيها بطلب إعالن العروض على العروض  عدم الموافقةاللجنة  قر 

 .المالية التي تقد م بها

جميع الوثائق المطلوبة  استوفتما بهما السيد ربيع بوثوري وحيث أن الملفين الذين تقد          

والمنصو ص عيها بطلب إعالن العروض عالوة على أن العرضين الماليين المقدمين أرفع من السعر 

على العرضين الماليين الذين تقدم بهما السيد ربيع بوثوري  الموافقةاللجنة  ارتأتالمقترح،  االفتتاحي

 : وذلك على النحو التالي 

 

السعر  الدائرة العارض

 االفتتاحي

السعر الذي تقدم 

 به العارض

 د 4451 د 6522 الكبارية ربيع بوثوري

 د 0111 د 822 الوردية ربيع بوثوري

 

على أعمال لجنة التبتيت طبقا لمقتضيات منشور السيد  فالمقترح الموافقة،  يانهواستنادا لما سبق ب      

المتعلق بضبط اإلطار المرجعي لألسواق  0219فيفري  00المؤرخ في  24وزير الشؤون المحلية والبيئة عدد 

 . اتمن مواصلة اإلجراء االقتصاديةوالمسالخ البلدية حتى تتمكن اإلدارة الفرعية لألسواق والشؤون 
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 :التدخالت *

 :تدخل السيدة نزيهة العكاري* 

 5          أفادت السيدة نزيهة العكاري ،رئيسة لجنة التبتيت،  أن عملية فتح الظروف قد أسفرت عن

 . عروض

 :تدخل السيد سامي الوصيّف * 

ح السيد سامي الوصيف ، كاهية مدير االسواق البلدية أنه قد تم ت مراسلة السيد فوزي  السماعلي وض 

و ذلك بناءا   الستكمال الملف المتعلق باستلزام كل من  فضاء  الحرايرية  و جبل الجلود لبيع األضاحي 

على قراري لجنة التبتيت و لجنة الشؤون المالية و االقتصادية و متابعة التصرف غير ان  المستلزم لم 

 .الل الفضاءات المذكورةيلتزم باآلجال القانونية عالوة على وجود بعض الصعوبات الستغ

 :تدخل السيدة نزيهة العكاري* 

بي نت السيدة نزيهة العكاري، رئيسة لجنة التبتيت، أن  االتفاق مع المستلزم فوزي السماعلي تم إثر 

 .جلسة خاصة و عن طريق المراكنة، وهو بدوره أبدى موافقته و تعهد باستكمال ملفه

 :تدخل السيدة رئيسة البلدية * 

السيدة سعاد بن عبد الرحيم ، رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة ، عن المستغل الفعلي  تساءلت

هذا النوع من الممارسات ضرب السيدة رئيسة البلدية أن   اعتبرتو . لفضاءي الحرايرية و جبل الجلود 

بدورهم  لى ضرورة قيام رؤساء الدوائر البلديةدعت إو على هذا األساس . التالعب بالقانون  من ضروب

 .الرقابي بالتنسيق مع  مصلحة األسواق

 :تدخل السيد خالد لزعر * 

أفاد السيد خالد لزعر ، رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية ، أن  هذه المداولة هي على سبيل 

كما أكد على ضرورة تهيئة هذه الفضاءات بما يتماشى مع .على األبواب  األضحىالتسوية بما أن  عيد 

 .بلدية تونس صورة

 :تدخل السيدة رئيسة البلدية * 

إلى رئيس  استلزامهط الفضاء المزمع وأكدت السيدة رئيسة البلدية على ضرورة إرسال كراس شر

 .المنطقة المعنية حتى تكون السلط األمنية على بينة من األمر

 

صادقة بأغلبية وبعد التداول في الموضوع وإبداء الرأي فيه، قّرر أعضاء المجلس البلدي الم

المعاليم المستوجبة  استلزامعلى (  أصوات 2صوت مع إحتفاظ  82) الحاضريل على سبيل التسوية 

 (.فضاءات )  8181باألسواق الظرفية لبيع األضاحي لسنة 

ثم  فسحت السيدة رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة المجال للسيدة بثينة الشابي رئيسة لجنة        

حول ة واالقتصادية ومتابعة التصرف  لتقديم النقطة الخامسة والمتمثلة في مشروع مداولة الشؤون المالي
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اجات والطيور والحيوانات األليفة  اإلعفاء من دفع المعاليم المستوجبة بالسوق األسبوعية لبيع الدر 

ها      :بالمنصف باي، فيما يلي نص 

 

جبة بالسوق األسبوعية لبيع مشروع مداولة حول اإلعفاء مل دفع المعاليم المستو -5

    :الدّراجات والطيور والحيوانات األليفة بالمنصف باي

السيد عماد بن علي بن فرج بن الحاج سالم مستلزم السوق األسبوعية لبيع المواد  تقد م على إثر

بسبب  المختلفة بالمالسين بمطلب يرغب بمقتضاه إعفائه من دفع المعاليم المستوجبة لفائدته بهذه السوق

 .الصحي باإلضافة إلى يوم عيد الفطر المبارك خالل فترة الحجر انتصابهاعدم 

ف في جلستها المنعقدة يوم اإلثنين  اتفقتوقد      لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصر 

          ابيع أس 29الموافقة على إعفاء مستلزم هذه السوق من دفع المعاليم المستوجبة لمد ة  0202جوان  09

 0202ماي  04باإلضافة إلى يوم  0202ماي  12وإلى غاية  0202مارس  00بداية من ( كل يوم أحد) 

 .الموافق لعيد الفطر المبارك

، فالمعروض على أنظار مجلسكم الموق ر التفضل بالت داول والموافقة  واستنادا لما سبق بيانه        

توجبة بالسوق األسبوعية لبيع المواد المختلفة بالمالسين، وذلك طبقا على اإلعفاء من دفع المعاليم المس

المتعلق  0219فيفري  00المؤرخ في  24لمقتضيات منشور السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة عدد 

وطرح المبالغ  بضبط اإلطار المرجعي لألسواق والمسالخ البلدية حتى نتمكن من مواصلة اإلجراءات

 . هذه المد ة  المثقلة بعنوان

 : التدخالت

 :تدخل السيدة رئيسة البلدية * 

  ة، بأنه في حالة وجود قوة قاهرةنأفادت السيدة سعاد بن عبد الرحيم، رئيسة بلدية تونس شيخة المدي

 .و يتعلق األمر هنا بفيروس الكورونا ،يمكن للمستلزم أن يسترجع نسبة من المعاليم 

 :تدخل السيدة منجية الجندوبي * 

تساءلت السيدة منجية الجندوبي، رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المفتوحة عن كيفية 

 .إحتساب المعلوم المزمع إرجاعه للمستلزم

 

وبعد التداول في الموضوع وإبداء الرأي فيه، قّرر أعضاء المجلس البلدي المصادقة بأغلبية 

ى إعفاء مستلزم السوق األسبوعية لبيع عل( صوت مع إحتفاظ صوت واحد 80) الحاضريل 

 08الدراجات والطيور و الحيوانات األليفة بالمنصف باي مل دفع المعاليم المستوجبة لمدة 

باإلضافة إلى يوم  8181ماي  01إلى غاية  8181مارس  88بداية مل ( كل يوم أحد ) أسبوع 
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أسابيع أخرى بسبب منع التنقل  12الموافق لعيد الفطر المبارك ، باإلضافة إلى  8181ماي  86

 .بيل الواليات

 

حول اإلعفاء مل دفع المعاليم المستوجبة بالسوق األسبوعية  مشروع مداولة   -4

 : لبيع المواد المختلفة بالمالسيل

السيد عماد بن علي بن فرج بن الحاج سالم مستلزم السوق األسبوعية لبيع المواد  تبعا لتقد م وبعد،

ن بمطلب يرغب بمقتضاه إعفائه من دفع المعاليم المستوجبة لفائدته بهذه السوق بسبب المختلفة بالمالسي

 .الصحي باإلضافة إلى يوم عيد الفطر المبارك خالل فترة الحجر انتصابهاعدم 

ف في جلستها المنعقدة يوم  واالقتصاديةلجنة الشؤون المالية  اتفقتوقد   09  االثنينومتابعة التصر 

كل ) أسابيع  29افقة على إعفاء مستلزم هذه السوق من دفع المعاليم المستوجبة لمد ة المو 0202جوان 

 0202ماي  04باإلضافة إلى يوم  0202ماي  12وإلى غاية  0202مارس  00بداية من ( يوم أحد

 .الموافق لعيد الفطر المبارك

بالت داول والموافقة على واستنادا لما سبق بيانه، فالمعروض على أنظار مجلسكم الموق ر التفضل   

اإلعفاء من دفع المعاليم المستوجبة بالسوق األسبوعية لبيع المواد المختلفة بالمالسين، وذلك طبقا 

المتعلق  0219فيفري  00المؤرخ في  24لمقتضيات منشور السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة عدد 

مكن من مواصلة اإلجراءات وطرح المبالغ بضبط اإلطار المرجعي لألسواق والمسالخ البلدية حتى نت

 . المثقلة بعنوان هذه المد ة 

 

 :التدخالت *

  :تدخل السيد سامي الوصيف * 

ح السيد سامي الوصي ف، كاهية مدير األسواق البلدية ، كيفية اإلعفاء من المعلوم و مراجعة  وض 

وم بدورها بإعالم أمين المال الجهوي بالتنسيق مع اإلدارة العامة للمصالح المشتركة و التي تق احتسابه

 .بمبلغ الطرح 1تونس 

                                                                                               االتفاقأفادت السيدة حفيظة بلخير مديمغ، الكاتبة العامة لبلدية تونس، بأن  طرح هذه المبالغ وقع 

 .لزم و بلدية تونس مسبقا ،و وقع تضمينها بكراس الشروطعليه بين المست

 

وبعد التداول في الموضوع وإبداء الرأي فيه، قّرر أعضاء المجلس البلدي المصادقة بأغلبية 

إعفاء مستلزم السوق األسبوعية لبيع المواد المختلفة بالمالسيل مل دفع المعاليم الحاضريل 

 8181ماي  01و إلى غاية  8181مارس  88بداية مل ( أحد كل يوم ) أسابيع  12المستوجبة لمدة 

 . الموافق لعيد الفطر المبارك 8181ماي  86باإلضافة إلى يوم 
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مشررررروع مداولررررة حررررول المصررررادقة علررررى إبرررررام إتفاقيررررة شررررراكة مررررع جمعيررررة        -1

 :والمناطق الخضراء " مهندسي ومصّممي الفضاءات"

 

ها  قد مت السيدة هندة عباس               :مشروع المداولة وفيما يلي نص 

نطاق حسن التصرف في المساحات الخضراء والحدائق العمومية وتطوير هذا القطاع لما يوفر في 

في  0214لمختلف المواطنين من خدمات متنوعة ومتطورة وسعيا لتطبيق أحكام الدستور التونسي لسنة 

 : الذي ينص  على 136بابه السابع، الفصل 

ماعات المحلي ة آليات الديمقراطية التشاركية ، ومبادئ الحوكمة المفتوحة ، لضمان أسهام تعتمد الج"

أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما 

 " يضبطه القانون 

المتعلق بمجلة الجماعات  0218ماي  9المؤرخ في  0218لسنة  09وعمال بالقانون األساسي عدد 

، المتعلقين بآليات الديمقراطية  039،  119،111،109،  022،   010في فصوله عدد المحلية 

 .التشاركية والحوكمة المفتوحة ودعم العمل الجمعياتي

في المسائل المتعلقة بالمحافظة على البيئة والمحيط وجمالية وبناء على أهمية دور المجلس البلدي 

لعمران وتهيئة الحدائق والمواقع والمساحات الخضراء وكل األعمال التي ترمي إلى تنشيط مناطق ا

الحياة االجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية في المنطقة عن طريق المصالح البلدية بالشراكة مع 

 0211اسنة  88المنتظمات والجمعيات التي تعمل في المجاالت المعنية وطبقا لما يضبطه المرسوم عدد 

 .المتعلق بتنظيم الجمعيات  0211سبتمبر  04مؤرخ في 

التونسية لمهندسي ومصممي طلب من الجمعية  07/28/0219ورد على بلدية تونس بتاريخ 

 ( TALAE) الفضاءا

 : إلبرام اتفاقية شراكة تهدف على 

 .هالمواطنيالعمل على تحسين نوعية المساحة الحضرية التونسية والبيئة المعيشية  -

وع مجال تنظيم دورات تكوينية ورسكلة لفائدة إطارات وأعوان وعمال البلدية ذات العالقة بموض -

 .تخصيص الجمعية قصد توحيد المفاهيم الجديدة  لتهيئة الفضاءات 

حها وحرصا على احترام المراحل امرافقة البلدية في دراسة كافة مراحل المشاريع ضمانا لنج -

 .نجازها حسب المعايير الفنية وحسن االترابية للمشروع 

 تهيئة وصيانة المساحات الخضراء مرافقة البلدية في إحداث مدرسة للتكوين والرسكلة في مجال  -

طق الخضراء والديمقراطية التشاركية وقد تم التداول في هذه االتفاقية خالل اجتماع لجنتي المنا

موافقتها المبدئية عليه مع إدخال بعض حيث أبدت اللجنة  05/20/0202والحوكمة المفتوحة بتاريخ 

 .التغييرات والمقترحات 
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جويلية  21لذلك تم  عرضها على أنظار المجلس البلدي خالل جلسته االستثنائية المنعقدة بتاريخ 

حيث أبدى رأيه بإرجائها لحين عرضها على إدارة الشؤون القانونية التي قامت بدراستها وأبدت  0202

والتي أخذت بعين االعتبار مع مالحظة االدارة العامة للمصالح المشتركة وعليه  بعض المالحظات فيها

 .نمد كم بمقترح اتفاقية محين في الغرض

 :التدخالت *

 :تدخل السيدة  ندة بلحاج علي * 

تعرضت السيدة هندة بلحاج علي ، رئيسة لجنة تسمية األنهج و لجنة المساواة و تكافؤ الفر ص بين 

دأ التصرف في المساحات الخضراء و أكدت أن الملك العمومي هو ملك هذا الجيل و ملك الجنسين إلى مب

األجيال القادمة و لذلك يجب المحافظة عليه و طلبت جرد المساحات الخضراء في كل الدوائر البلدية قبل 

دت و أك   .لإلطالع على مخزون البلدية من المناطق الخضراء في كل دائرة االتفاقياتالشروع في إبرام 

أهم وسيلة  باعتبارعلى ضرورة المحافظة على حد أقصى من المناطق الخضراء بكل دائرة المتدخلة 

و لذلك البد من المحافظة على حد أقصى . لتفادي التلوث البيئي و عنصر هام من عناصر التوازن البيئي

المباشر إال  االتفاق اعتمادمن المساحات الخضراء في كل منطقة تتم إداراته من طرف البلدية و ال يمكن 

 .استثنائيةفي حاالت 

 :تدخل السيدة رئيسة البلدية * 

ال يتعلق  االتفاقيةالسيدة سعاد بن عبد الرحيم، رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة أن  موضوع بي نت 

 الفضاءات الخضراء بل بمساعدة البلدية في تكوين  إطارات و اعوان إدارة  المناطق الخضراء باستغالل

  .في هذا المجال

 :تدخل السيدة  ندة عباس * 

هو مساندة  االتفاقيةالمناطق الخضراء، أن  الهدف من إبرام أفادت السيدة هندة عباس، رئيسة لجنة 

أن  الجمعية التونسية  باعتباراإلدارة البلدية في تكوين أعوان و إطارات إدارة المناطق الخضراء 

 .لمهندسي و مصممي الفضاءات تضم  مختصين في صيانة و تصميم المناطق الخضراء

 :تدخل السيدة رئيسة البلدية * 

و سيقع برمجة عرض . يدة رئيسة البلدية أنه يوجد جرد للمناطق الخضراء ببلدية تونس أكدت الس

حول المناطق الخضراء يقدمه السيد المدير العام للطرقات و المناطق الخضراء و المنتزهات خالل 

 .  إحدى الجلسات القادمة للمجلس البلدي

 : تدخل السيد لسعد بوعزة * 

نقص الموارد البشرية في بلدية تونس  باعتبارئيس دائرة الوردية ، و السيد لسعد بوعزة، ر اقترح

 .المناطق الخضراء خاصة الكبرى عن طريق كراس شروط دقيق و تكتفي البلدية بدور المراقبة استغالل
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 :تدخل السيدة رئيسة البلدية * 

مناطق الخضراء وهي محل ال استغاللة مطالب في ت عد  السيدة رئيسة البلدية أن البلدية قد تلق   أفادت

أعضاء المجلس البلدي بمواكبة أشغال  السيدة رئيسة الجلسة و طالبت .المختصةدراسة من طرف اللجان 

مع بقاء المجلس البلدي الوحيد صاحب الصالحية في  اقتراحاتهمو المساهمة فيها بآرائهم و  هذه اللجان

 .و عدم الموافقة على هذه المطالبأ الموافقة  

 :ل السيد خالد لزعر تدخ* 

و غيرها  االتفاقيةالعمرانية ، إبرام مثل هذه  عر، رئيس لجنة األشغال و التهيئةساند السيد خالد لز

التي تهدف إلى مساعدة بلدية تونس في عملها مؤكدا أنه البد من تشريك القطاع الخا ص في  االتفاقياتمن 

نجاز إلبلدية على دورها الرقابي لضمان حسن المناطق الخضراء بمدينة تونس مع محافظة ا استغالل

 :  االتفاقيةكما أبدى بعض المالحظات الشكلية التي تهم . المشروع طبقا للمعايير الفنية

أن  الجمعية ليست طرف  باعتبار" طرف مهني " الحذف من الفصل األول من اإلتفاقية عبارة  -1

 .اختصا صمهني بل هي جمعية ذات 

مرافقة البلدية في دراسة كافة " عبارة (  المطة الثالثة )  االتفاقيةالثاني من الحذف من الفصل  -0

 " مرافقة البلدية في دراسة مشاريعها" و تعويضها بعبارة ..." مراحل المشاريع 

و دعا السيد خالد لزعر إلى إعتماد الصيغة الواردة في رأي إدارة الشؤون القانونية و النزاعات و 

 .األرشيف

أي فضاء مجاور  استغالليمنع على الجمعية " ذف من الفصل الثالث الجملة التالية الح -3

 " .و موضوع تدخلها دون ان يبرم في شأنها إتفاقية خاصة مع البلدية  للفضاءات 

 : تدخل السيد لطفي بل عيسى * 

نص أبدى السيد لطفي بن عيسى بعض المالحظات بخصو ص الفصل الرابع من اإلتفاقية و الذي ي

لة على ترخيص مسبق من البلدية" على  "   و يبقى فضاء البلفدير مفتوحا لكل الجمعيات المدنية المتحص 

دعا إلى تجنب هذا التخصيص و تطبيق هذا الفصل على مختلف المناطق الخضراء في كل الدوائر  كما

 .البلدية

 :تدخل السيدة رئيسة البلدية * 

          لجنة المناطق الخضراء إلى تنقيح اإلتفاقية وفقا لمالحظات   دعت السيدة رئيسة  البلدية  رئيسة 

 .و مقترحات أعضاء المجلس البلدي

 :تدخل السيدة  ندة عباس * 

أفادت السيدة هندة عباس ، رئيسة دائرة سيدي البشير و رئيسة لجنة المناطق الخضراء، أنه سيقع تعديل 

كما أكدت انه قد تمت مراسلة السادة رؤساء . لمجلس البلدياالتفاقية وفقا لمالحظات السادة أعضاء ا

و سيتم . الدوائر البلدية لتقديم مقترحاتهم حول الفضاءات الخضراء الراغبين في استلزامها بدوائرهم 
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عرضها على اللجنة و على أساسها تقع دراسة كراسات شروط إما كراسات شروط مجمعة لهذه 

 . بكل فضاء حسب خصوصية المكانالفضاءات أو كراسات شروط خاصة 

 :تدخل السيدة رئيسة البلدية * 

دعت السيدة رئيسة البلدية السادة أعضاء المجلس البلدي إلى مواكبة أشغال اللجنة المعنية و أكدت على 

 .ضرورة دعوة كل أعضاء مجلس الدائرة المعنية بالفضاء مشروع االستلزام

 :تدخل السيد خالد لزعر * 

الد لزعر، رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية ، دعوة ممثل عن إدارة التهيئة في طلب السيد خ

 .لجنة المناطق الخضراء

 :تدخل السيدة رئيسة البلدية * 

   ضرورة اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن  دعت السيدة رئيسة البلدية أعضاء المجلس البلدي إلى

      .اقتراحات وإضافات وإصالحات أعضاء المجلس البلديومالحظات مع األخذ بعين االعتبار لمختلف ال

                                                                                                                                                                                                                         

وبعد التداول في الموضوع وإبداء الرأي فيه، قّرر أعضاء المجلس البلدي المصادقة بأغلبية 

إبرام اتفاقية شراكة مع الجمعية التونسية لمهندسي و مصّممي الفضاءات مع األخذ الحاضريل على 

 .نقي  االتفاقيةبعيل االعتبار لالقتراحات المقدمة مل قبل اعضاء المجلس البلدي لت

 

لتقديم النقطة ثم أعطت السيدة رئيسة البلدية الكلمة للسيدة هندة عباس رئيسة لجنة المناطق الخضراء 

 من جدول أعمال الجلسة الموالية 

 

شروع مداولة حول طلب تبنّي بعض المساحات الخضراء في نطاق الّرعاية م -2

   : الخضراء

 
حول طلب تبني المساحات الخضراء في نطاق  عرضت  السيدة  ندة عباس مشروع مداولة

 : وفيما يلي نّصها " .   MECENAT"الرعاية الخضراء 

وبعد على إثر طلب تبن ي بعض الساحات الخضراء في نطاق الرعاية الخضراء ، حيث أنه في نطاق 

ير هذا وتطوالعناية بالبيئة وجمالية المحيط وحسن استغالل المساحات الخضراء والحدائق العمومية 

القطاع إضافة إلى تخفيف عبئ تكلفة تعهد المساحات الخضراء ورد على البلدية مقترح مشروعي تبني 

 : لمساحات الخضراء في نطاق الرعاية الخضراء كما يلي 

 

 مطلب من الشركة القابضة للمساهمة والتصرف والتمويل(PGI HOLDING ) لتبني حديقة

 .ستتكفل هذه األخيرة بإعادة تهيئتها وإنارتها وصيانتهاوالطيب المهيري حيث بشارع الحرية 
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  مطلب شركةDIGIT-S   لتبن ي الحديقة العمومية الكائنة بشارع الحبيب بورقيبة قبالة وزارة

م 00مع اقتراح إعادة تهيئتها وتركيز لوحة إشهارية رقمية مساحتها السياحة 
0 

. 

 21/0202/ 07ة المناطق الخضراء المنعقد بتاريخ تم  التداول في هذا الموضوع خالل اجتماع لجن

 : بقصر البلدية بالقصبة وبعد النقاش تم االتفاق على

 

لوالتموي الشركة القابضة للمساهمة والتصرف الموافقة على مطلب(PGI HOLDING ) 

األشغال ، على أن يقع مد البلدية باألمثلة الفنية لمختلف لتبني حديقة بشارع الحرية والطيب المهيري

 .للدرس والمصادقة 

   الموافقة على مطلب شركةS -DIGIT لتبن ي الحديقة العمومية الكائنة بشارع الحبيب بورقيبة 

وأن يقع مد   0م  12على أن يقع تحديد موقع ومساحة اللوحة اإلشهارية التي ال تتجاوز مساحتها 

 . البلدية باألمثلة الفنية لمختلف األشغال للدرس والمصادقة

 21وتم  عرض هذا الموضوع على أنظار المجلس البلدي خالل جلسته االستثنائية المنعقدة بتاريخ 

حيث أبدى موافقته على الطلب األول في حين أرجى النظر للطلب الثاني لحين عرض  0202جويلية 

ن طرف شركة مقترح عقد تبن ي والنصو ص القانونية لهذه العملية وأشغال التهيئة المزمع القيام بها م

DIGIT-S  حيث نمدكم بمقترح عقد تبن ي في الغرض ودليل الرعاية الخضراء الصادر عن وزارة البيئة

 .ومثال التهيئة 

 

 : التدخالت

 :تدخل السيدة  ندة عباس * 

قدمت السيدة هندة عباس، رئيسة دائرة سيدي البشير و رئيسة لجنة المناطق الخضراء، ما جاء بنص 

ك دليل الرعاية الخضراء حول تبني بعض المساحات الخضراء في نطاق الرعاية المداولة و كذل

الخضراء فضال عن مشروع إتفاقية التبني المزمع إنجازها بين بلدية تونس و الشركة التونسية                  

 "DIGITS" 

 :تدخل السيدة أمال المؤدب * 

تونس العربي الدولي حيث منح هذا األخير هبة إستدلت السيدة آمال المؤدب بالمسرح البلدي و بنك 

للبلدية للقيام بترميم المسرح البلدي معرفا بنفسه كطرف راع للمشروع و ذلك بتركيز عالمة تجارية وفق 

 .حجم معين بعد موافقة البلدية

 

 : تدخل السيدة منجية الجندوبي * 

اركية و الحوكمة المفتوحة عن مفهوم  تساءلت السيدة منجية الجندوبي، رئيسة لجنة الديمقراطية التش

 .و سنده من الناحية القانونية " التبني" 
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 :تدخل السيدة  ندة عباس * 

أفادت السيدة هندة عباس، رئيسة دائرة سيدي البشير و رئيسة لجنة المناطق الخضراء،بأن  لفظ         

 .0218ورد بقانون المالية لسنة " التبني" 

 :ر تدخل السيد خالد لزع* 

الحظ السيد خالد لزعر، رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية ، غياب مراقبة تنفيذ اإلتفاقية من 

 .ي وقتأقبل البلدية ، و إقترح إضافة فصل يخول للبلدية مراقبة هذا اإلستغالل في 

 :تدخل السيدة  ندة عباس * 

جنة المناطق الخضراء، أن  وضحت السيدة هندة عباس، رئيسة دائرة سيدي البشير و رئيسة ل

 التزامهاللوقوف على مدى  باألشغالالشركة الراعية ستكون مصحوبة بمراقبة البلدية عند القيام 

 .بوعودها

 :تدخل السيدة رئيسة البلدية * 

أكدت السيدة سعاد بن عبد الرحيم، رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة، أن  المجلس البلدي طلب في 

 .MECENAT هذا التبني ر القانوني لجلسة سابقة اإلطا

 :تدخل السيدة  ندة عباس * 

هذا أجابت السيدة هندة عباس بأن  دليل الرعاية الخضراء لوزارة الشؤون المحلية و البيئة تطرق ل

 .0218و كذلك قانون المالية لسنة  MECENAT التبني

 :تدخل السيدة  ندة بلحاج علي * 

رئيسة لجنة تسمية األنهج و لجنة المساواة و تكافؤ الفر ص بين تطرقت السيدة هندة بلحاج علي، 

 .الجنسين، إلى ضرورة جرد المناطق الخضراء ببلدية تونس و إعداد إستراتيجية واضحة في هذا المجال

 :تدخل السيد لطفي بل عيسى* 

و بالتالي  إستنتج السيد لطفي بن عيسى، أن  الفصل الرابع من إتفاقية التبني يعتريه بعض الغموض 

 .و تعويضها بعبارة أخرى غير تجارية و إشهارية" عالمة تجارية " البد  من حذف عبارة 

 :تدخل السيدة رئيسة البلدية * 

بمداخلة السيد لطفي بن عيسى و إعتبرت انه يمكن للراعي أو المستغل أشادت السيدة رئيسة البلدية 

 .ا الجانب اإلشهاريتركيز لوحة تحتوي على بياناته دون ان يطغى عليه

 

وبعد التداول في الموضوع وإبداء الرأي فيه، قّرر أعضاء المجلس البلدي المصادقة بأغلبية 

شريطة تعديل   DIGITSالحاضريل على إتفاقية التبني بيل بلدية تونس و الشركة التونسية 

 .نص اإلتفاقية و حذف كل ما يتعلق بالجانب التجاري و اإلشهاري 
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السيدة سعاد بن عبد الرحيم ،رئيسة بلدية تونس شيخة  تعرضت ع في النقطة الموالية وقبل الشرو

ب المصالح التي أثارها سابقا المدينة على إثر ورود رد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  ، إلى مسألة تضار

ضت على المجلس البلدي أحمد بوعزي  خاصة فيما يتعلق بتمويل جمعية صيانة المدينة ،حيث عرعضو 

   و حيث أن  جمعية صيانة المدينة تتمتع باالستقاللية المالية و اإلدارية " السادة الحاضرين  تقرير الهيئة 

ل لها . لها امتداداو الشخصية القانونية مما يجعلها هيكال مستقال عن بلدية تونس و ليست  و حيث خو 

الجمعيات ضمانا لحسن تسييرها و طبقا  القانون المنظم للجمعيات الحق في التمويل العمومي كسائر

    . من مجلة الجماعات المحلية  111لقواعد الشفافية و المنافسة و تكافؤ الفر ص وفقا لموجبات الفصل 

و حيث أن  مبدأ استقاللية الجمعية إضافة إلى التزام المديرة العامة لجمعية صيانة المدينة  بعدم المشاركة 

البلدية للنظر في مطالب التمويل العمومي للجمعيات الناشطة بالجهة في جلسات العمل المخصصة ب

و حيث لم تشر الهيئة إلى وجود فساد و إنما أشارت . يضفي المشروعية على انتفاع الجمعية بالتمويل 

إلى وجود تضارب مصالح محتملة يتعين معها عدم المشاركة في مداوالت المجلس البلدي التي تهم 

وقائي تفاديا لكل وضعية تضارب مصالح و خرقا لواجب الحيادية و لم يتم  على أساسه الجمعية كإجراء 

 ."تقدير عدم صرف المنحة السنوية لجمعية صيانة المدينة

     . و أكدت السيدة رئيسة البلدية أن أغلب المستشارين كانوا قد تساؤلوا عن وضعية المديرة التنفيذية 

جلسة المجلس البلدي عند تعرضه لتمويل مع انسحابها من  الجمعيةتسيير لتقرير الهيئة يمكنها  و طبقا 

 .للجمعيةمن المنحة صرف القسط الثاني على اساس ذلك و يمكن الجمعية  

 : التدخالت

 :تدخل السيد منير بل ميالد * 

السيد منير بن ميالد، أنه ال دخل لألعوان في هذه الوضعية حتى و إن كان هناك تضارب اعتبر 

 .صالحم

 :تدخل السيدة رئيسة البلدية * 

وضحت السيدة رئيسة البلدية أن  المنحة ال تصرف لخال ص الجرايات و يعتبر ربط المنحة 

بالجرايات خرقا للقانون فالبلدية ليست مسؤولة عن جرايات األعوان في الجمعية بل تصرف المنحة 

و ينص القانون على أن المنحة ال تمنح للتسيير . يةلتعزيز إمكانيات الجمعية في القيام بأشغال لفائدة البلد

 .بل لخلق مشاريع في المدينة

 :تدخل السيدة  ندة بلجاج علي * 

السيدة هندة بلحاج علي، رئيسة لجنة تسمية األنهج و لجنة المساواة و تكافؤ الفر ص بين أشارت 

نة التمويل العمومي بل المبدأ هو الجنسين أنه ال يجب مناقشة كيفية التصرف في المنحة المسندة صلب لج

لكن يقع ربط المنحة . و الجمعية حرة في كيفية استعمال هذه المنحة. أن تسند البلدية منحة تسيير للجمعية 

 .باألجور باعتبار أن األعوان هم الذين سينفذون المشاريع
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 :تدخل السيدة رئيسة البلدية * 

دت السيدة رئيسة البلدية أنه يتم إسناد المنحة بناءا على افتعقيبا على تدخل السيدة هندة بلحاج علي ،أ

 .لهاالتقرير األدبي و المالي نشاط الجمعية وتقديم 

 :تدخل السيد فتحي دخيل * 

سراع في حل اإلشكال اإل في ما يخص   عن استحسناه السيد فتحي دخيل، رئيس دائرة باب بحر عب ر

  . ع بمنحة مقابل خدمات تقدمها للبلديةعية صيانة المدينة تتمت  المتعلق بجمعية صيانة المدينة مؤكدا أن جم

      .و تمثل هذه المنحة جزءا كبيرا من ميزانية الجمعية وهو ما قد يؤثر بصفة آلية على خال ص األجور

 .ملف فساد أيطرح  المؤيدات قبلي و توفير على ضرورة التحر  شد د المتدخل و 

 :تدخل السيد خالد لزعر * 

الهيئة الوطنية لمكافحة  السيد خالد لزعر، رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية ، أن  تقرير راعتب

فهي جزء من بلدية . الفساد كان مناسبة إلبراز العالقة الوطيدة بين بلدية تونس و جمعية صيانة المدينة 

في  استشارتهاو تقع  .العتيقةينة المد من النسيج العمراني لمدينة تونس تحديداتونس باعتبارها تهتم بجزء 

م خدمات جليلة لبلدية ومن المفروض تطوير هذه الجمعية التي تقد  . تراخيص البناء في المدينة العتيقة

و لذلك يجب إيجاد إطار قانوني . ت و الطرقات للمحافظة على تراثناتونس في صيانة المعالم و البنايا

 . معيةأوسع و أشمل في ضبط عالقة البلدية بالج

 :تدخل السيدة الكاتبة العامة * 

وضحت السيدة حفيظة بلخير مديمغ، الكاتبة العامة لبلدية تونس ، أنه قد تم إقرار وجود جمعية 

      وهو األمر المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لمدينة تونس . صيانة المدينة بمقتضى أمر

المدينة في ملفات رخص البناء في عدة مساحات و يعتبر ذلك من و الذي فرض توفر رأي جمعية صيانة 

 . الحاالت النادرة

 

لتقديم النقطة الموالية  رئيسة لجنة الثقافة  الكلمة للسيدة حكيمة الكعبي السيدة رئيسة الجلسة ثم أعطت  

نس والجمعية من جدول أعمال الجلسة والمتمثلة في التداول حول مشروع  اتفاقية  شراكة بين بلدية تو

 .                   الثقافية لبلدية تونس 

 

مشرررروع مداولرررة حرررول مشرررروع اتفاقيرررة شرررراكة بررريل بلديرررة ترررونس والجمعيرررة  - 2

 :الثقافية لمدينة تونس

ها       :قد مت السيدة حكيمة الكعبي مشروع المداولة وفيما يلي نص 

تهدف إلوى دعوم النشواط الجمعيواتي وإثوراء  إطار سعي بلدية تونس إلى إقامة شراكة فاعلةفي  وبعد، 

النشاط الثقافي البلدي وتوسيع مجال إشعاعه ودعموا لمبودأ التشواركية بوين البلديوة ومختلوف الهياكول العاموة 
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ضطلعت به الجمعية الثقافية في دعوم مختلوف التظواهرات الثقافيوة الكبورى اور الذي للد   واعتباراوالخاصة 

ثراء الخطة البلدية لتنمية النشاط الثقافي البلدي التي تسعى الجمعية للمسواهمة  لبلدية تونس والمساهمة في إ

فيه من خالل إحداث برامج ثقافية بالودوائر البلديوة و السواحات والعمول علوى التشوجيع لبعوث نووادي ثقافيوة 

قوة الثقافيوة البلديوة وفوق برنوامج يعود فوي الغورض وتكوون موضووع مواف المنشوآتحسب ما يمكن  وتنشيط 

ع علوى مسبقة من اإلدارة البلدية المعنية وتكريس الالمركزية الثقافية من خالل إحداث أقطاب ثقافيوة تتووز  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .كاموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووراب البلوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودي

 ، 0202جوان  11التعليم المنعقدة بتاريخ والثقافة والتربية ورأى لجنة الفنون  علىو

 

 الحوكمة المفتوحة ن لجنتي الديمقراطية التشاركية والمشترك بي االجتماعوفقا لما تم تداوله أثناء و 

 ، 0202جويلية  7ف المنعقدة بتاريخ متابعة التصر  و واالقتصاديةة الشؤون المالية لجنوننننن

 ، دارة الشؤون القانونية ببلدية تونسوعمال بمقترحات إ

ة لجنوالحوكمة المفتوحة ن لجنتي الديمقراطية التشاركية والمشترك بي االجتماعووفقا لما تم تداوله أثناء   

 ، 0202جويلية  7ف المنعقدة بتاريخ متابعة التصر  و واالقتصاديةالشؤون المالية 

 ، ية تونسوعمال بمقترحات إدارة الشؤون القانونية ببلد 

 .الجمعية الثقافية لمدينة تونس إتفاقية شراكة بين بلدية تونس و مشروععلى المجلس البلدي ، فالمقترح  

 : التدخالت

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

يم منحة سنوية إلى الجمعية أفادت السيدة رئيسة البلدية أنه على غرار عدة جمعيات تقوم بلدية تونس بتقد

غير أن  وضعيتها الحالية غير قانونية منذ عدة سنوات حيث لم تقم الجمعية بتقديم . الثقافية لمدينة تونس 

و على هذا األساس تمت .تقاريرها األدبية و المالية فضال عن عدم إجراء إنتخابات أو تنظيم جلسات عامة

سة الحكومة للتشاور في هذا الشأن حيث أفادت هذه الهيئة أنه ال يمكن مراسلة الهيئة المكلفة بالجمعيات برئا

و بلدية تونس دون المصادقة على التقريرين المالي و األدبي لغياب  إجراء جلسة عامة بين الجمعية الثقافية

ض يرية في الظروف الحالية لفيأعضاء الجمعية المزاولون لنشاطهم كهيئة تس اعتبارالمعطيات الكافية و 

 .اإلشكاليات القانونية المطروحة

      االجتماعيةتدخل السيدة محرزية البرايكي، رئيسة الجمعية الثقافية لمدينة تونس و رئيسة لجنة الشؤون *

 : و فاقدي السند و حاملي اإلعاقة

بقى عائق ي نهأشارت السيدة محرزية البرايكي أنه قد تم  استكمال اإلجراءات القانونية لتصحيح مسار الجمعية لك

 .وحيد هو خال ص ما تخلد بذمة الجمعية لدى القباضة المالية نظرا لعدم توفر رصيد مالي بحساب الجمعية

 : تدخل خالد األزعر، رئيس لجنة األشغال و التهيئة العمرانية *
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ية على أبدى السيد خالد األزعر معاضدته لمبدأ تسوية وضعية أعوان الجمعية الثقافية شريطة عرض اإلتفاق

 .الجهات القانونية المختصة إلجراء التعديالت الالزمة

 : تدخل السيدة بثينة الشابي، رئيسة لجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف*

أقرت السيدة بثينة الشابي التمشي المعتمد إليجاد حل جذري إلنقاذ الجمعية الثقافية لمدينة تونس مع ضرورة تعديل 

 .اقية نص اإلتف

 :تدخل السيدة نزيهة العكاري، رئيسة لجنة التبتيت * 

 .أشارت السيدة نزيهة العكاري إلى أن  الشبهات الزالت تحوم حول الجمعية بما في ذلك ديونها المتراكمة 

 :تدخل السيدة منجية الجندوبي، رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المفتوحة *  

ية الجندوبي إعادة النظر في بنود اإلتفاقية و خاصة فيما يتعلق بالصيغة المعتمدة بالفصل األول إقترحت السيدة منج

لإلتفاقية فيما يتعلق بوضع األعوان العاملين بالجمعية الثقافية لمدينة تونس على ذمة البلدية حيث صدر أمر 

 "حراك األعوان و الوضع على الذمة " حكومي جديد تضمن بطياته لفظ 

 :دخل السيدة سعاد بل عبد الرحيم، رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة ت* 

رئيسة البلدية أن  الصيغة المعتمدة بالفصل األول من اإلتفاقية يضع البلدية في مأزق من ناحية اعتبرت السيدة 

 .كما تم  منع الوضع على الذمة قانونيا. االلتزامات المالية و القانونية 

 :لخير مديمغ، الكاتبة العامة لبلدية تونس تدخل السيدة حفيظة ب*

وضحت السيدة الكاتبة العامة عالقة الشراكة المزمع إبرامها مع الجمعية الثقافية  من خالل تمويل نشاطها بناء 

و على هذا األساس تعمل هذه اإلتفاقية . 0213على ملفات أو عقود شراكة حسب ما جاء به األمر الحكومي لسنة 

 .القة بين البلدية و الجمعية على المستوى اإلداري و التقنيعلى تأطير الع

 :تدخل السيدة  ندة بلحاج، رئيسة لجنة تسمية األنهج و لجنة المساواة و تكافؤ الفرص بيل الجنسيل * 

تعرضت السيدة هندة بلحاج علي إلى الجانب اإلنساني و االجتماعي الذي يمثله هذا الموضوع، وضرورة إيجاد 

 .قدية مع بلدية تونس  لمساعدة الجمعية على تخطي هذه األزمة، دون المساس من مصلحة البلدية صيغة تعا

 

 :تدخل السيد لطفي بل عيسى * 

االتفاقية المزمع إبرامها عبارة عن إعادة تأسيس للجمعية الثقافية على أطر قانونية  أن اعتبر السيد لطفي بن عيسى

 .اغتهاصحيحة و بالتالي البد  من إعادة صي

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

يمكن للسادة المستشارين أن يكونوا أعضاء  القانون األساسي للجمعية أفادت السيدة رئيسة البلدية انه بناء على

رقت السيدة رئيسة البلدية إلى كما تط .بالهيئة المديرة للجمعية غير أنها كانت تحبذ أن يتقدم غيرهم إلدارة الجمعية

 .عبء مسؤولية تسيير الجمعية نظرا لظروفها الصعبة 
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تدخل السيدة محرزية البرايكي، رئيسة الجمعية الثقافية لمدينة تونس و رئيسة لجنة الشؤون االجتماعية و * 

 :فاقدي السند و حاملي اإلعاقة

التنفيذية أجرا اعتبرت السيدة محرزية البرايكي رئيسة جمعية صيانة المدينة و التي تتقاضى مديرتها على خالف 

الجمعية الثقافية لمدينة تونس حضورها مداوالت المجلس البلدي إلبرام اتفاقية الشراكة ال يعتبر تضاربا بين 

 . المصالح

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

الف دينار من حساب  42تصرف بعض أعضاء الجمعية حيث تم سحب مبلغ  السيدة رئيسة البلديةاستنكرت 

الجمعية قبل إجراء االنتخابات و دون وجود أمين مال للجمعية لخال ص أجور األعوان و قد تم  فتح بحث قضائي 

 .في الموضوع

حت السيدة رئيسة البلدية أنه قد سبق لوزير الشؤون الثقافية أن عرض على أعوان ال جمعية الثقافية إبرام و قد وض 

 .، إال أنهم  رفضوا هذا العرضلب الوكاالت الثقافية عقود إسداء خدمات ص

أن  حل الجمعية من عدمه يعود للقضاء وحده حيث ال يمكن للبلدية أن تحل  الجمعية رئيسة الجلسة  فادت السيدةكما أ

فعلى البلدية مراسلة الجهات المختصة في هذا  أما فيما يتعلق بالمديونية. المعنية أو أن تستبدلها بجمعية اخرى

ودعت  يسير عمل فرقة مدينة تونس للمسرح،و قد تم  تأسيس الجمعية الثقافية لمدينة تونس لت. الشأن و إبالغها

 .السيدة رئيسة البلدية إدارة الشؤون القانونية لصياغة مشروع اتفاقية يعرض الحقا على مصادقة المجلس البلدي 

 :لسيدة حفيظة بلخير مديمغ، الكاتبة العامة لبلدية تونس تدخل ا * 

أفادت السيدة الكاتبة العامة أن إدارة الشؤون الثقافية قدمت مشروع االتفاقية و تم  عرضها على إدارة الشؤون  

 .القانونية

 :الجنسيل  تدخل السيدة  ندة بلحاج علي، رئيسة لجنة تسمية األنهج و لجنة المساواة و تكافؤ الفرص بيل* 

 .أكدت السيدة هندة بلحاج علي على ضرورة إعادة هيكلة فرقة مدينة تونس للمسرح لتحديد مهام الجمعية الثقافية

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

كما تساءلت . س للمسرح باألساسدعت السيدة رئيسة البلدية الجمعية الثقافية إلى تقديم برنامج عمل فرقة مدينة تون

 .عن سبب عزوف فرقة مدينة تونس للمسرح عن اإلنتاج المسرحي

 :تدخل السيدة  ندة عباس، رئيسة دائرة سيدي البشير و رئيسة لجنة المناطق الخضراء * 

ورية لخال ص أفادت السيدة هندة عباس أنه على الجمعية الثقافية إيجاد حلول بديلة لتوفير الموارد المالية الضر

 .أجور األعوان لتخفيف العبء عن البلدية

 :تدخل السيد حاتم بل قديم، رئيس ديوان السيدة رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة* 

أشار السيد رئيس الديوان إلى اللبس الموجود بأذهان أعوان الجمعية الثقافية لمدينة تونس إعتبره إرث عقود من 

 .لول و دعم إستقاللية الجمعية مع إبرام عالقة شراكة مع البلديةالزمن و من الضروري إيجاد الح
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وبعد التداول في الموضوع وإبداء الرأي فيه، قّرر أعضاء المجلس البلدي المصادقة بأغلبية       

الحاضريل على مبدأ إبرام اتفاقية شراكة بيل بلدية تونس  الجمعية الثقافية لمدينة تونس ، مع إحالتها 

 .شؤون القانونية إلجراء التعديالت الالزمة قبل عرضها على مصادقة المجلس البلديإلدارة ال

 

 

مشروع مداولة حول طرح مبالغ مثقلة بعنوان المعلوم على العقارات غير   -01

    المبنية

   
  أحال السيد لسعد خضر، المساعد الرابع لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة الكلمة إلى السيدة هناء بن سعيد،

رئيسة لجنة مراجعة المعاليم البلدية لتقديم النقطة العاشرة من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمضمون مداولة 

طرح مبالغ مثقلة بعنوان المعلوم على العقارات غير المبنية قصد تحيين جداول تحصيل المعلوم على حول 

طرف المطالبين باألداء البلدي لتصحيح وضعياتهم  العقارات غير المبنية تبعا لمطالب الطرح التي تم  إيداعها من

ها .الجبائية    :فيما يلي نص 

 

في إطار تطهير و تحيين جداول تحصيل المعلوم على العقارات المبنية و غير المبنية من ناحية  بعد ،      

ضرورة مراجعتها و تبعا لمطالب طرح تم إيداعها من طرف المطالبين بالمعلوم نتيجة لتسرب أخطاء مادية أو ل

 .في إطار العفو الجبائي من ناحية أخرى 

تم جرد عدة وضعيات وجب تصحيحها و المضبوطة بالجدول المصاحب و التي تستجيب للنصو ص 

و المتعلق  1997فيفري  3و المؤرخ في  1997لسنة  11التشريعية الجاري بها العمل و خاصة القانون عدد 

المتعلق بقانون  0218ديسمبر  07المؤرخ في  0218لسنة  56لقانون عدد بإصدار مجلة الجباية المحلية و ا

الجبائي على المطالبين بالمعلوم على العقارات المبنية و خاصة الفصل  العبءحول تخفيف  0219المالية لسنة 

 ربين وزير الشؤون المحلية و البيئة و وزي 0219جوان  17بتاريخ  8منه و على المنشور المشترك عدد  70

الجبائي و تيسير االنخراط فيه و التوسيع في مجال االنتفاع به  العبءالمالية و المتعلق بتوضيح اجراءات تخفيف 

. 

 0202جوان  8جلسة ) عرض مطالب الطرح على لجنة مراجعة المعاليم في ثالثة مناسبات  و قد تم  

 ( .0202جويلية  13و جلسة  0202جويلية  3وجلسة 

مبالغ المقترح طرحها بعنوان المعلوم على األراضي غير المبنية بما قدره و قد حددت قيمة ال

 د  427754,044

لذا ، فالمرغوب من مجلسكم الموقر التداول في الموضوع قصد تصحيح هذه الوضعيات و طرح المبالغ 

 (وفقا للقائمات المصاحبة ) .المثقلة بحسابات القابض البلدي ليتسنى اتمام بقية اإلجراءات 
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وبعد التداول في الموضوع وإبداء الرأي فيه، قّرر أعضاء المجلس البلدي المصادقة بأغلبية 

 .الحاضريل على طرح المبالغ المثقلة على وجه الخطأ بعنوان المعلوم على العقارات غير المبنية 

 

مزمع مشروع مداولة حول إجراء بتّة في المنقوالت والمواّد التي زال اإلنتفاع بها وال - 00

 : طرحها

 

أحال السيد لسعد خضر ، المساعد الرابع لرئيسة بلدية شيخة المدينة ، الكلمة إلى السيدة نزيهة العكاري، رئيسة 

لجنة التبتيت لتقديم النقطة الحادية عشر من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمضمون مداولة حول إجراء بت ة في 

ها . بها و المزمع طرحها المنقوالت و المواد التي زال االنتفاع  : فيما يلي نص 

 

وبعد ، فالمعروض على المجلس البلدي ، مشروع مداولة تخص  إجراء بت ة في المنقوالت والمواد التي زال         

،  0219أفريل  20التبتيت بتاريخ  بها والمزمع طرحها ، علما أنه تم  عرض الملف على لجنة الطرح  و  االنتفاع

 . فقة وحضي بالموا

المتبعة في الغرض وتبعا لتوصيات اللجنة تم ت عمليات المعاينة من قبل أعوان الوكالة الفنية  باإلجراءات وعمال

لطلب (اإلدارة العامة لالختبارات )الملف لوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية  وتمت إحالة للفحص الفني 

المعنية لتحديد األثمان االفتتاحية بعنوان األقساط المزمع التفويت ر عن طريق البوابة االلكترونية للوزارة االختبا

 . 0202جانفي  02ظروف مغلقة وكان ذلك يوم    فيها بالبيع عن طريق بتة عمومية بواسطة 

وتجدر االشارة في هذا المجال أن أعوان االدارة العامة لالختبارات لوزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية 

   .اآلن بصدد إعداد الملف من جانب تحديد األثمان االفتتاحية لألقساط المعنية معاينات الميدانية وهم استكملوا ال

 .وإجراءات التفويت ورفع المبيع علما وأنه تم إعداد كراس شروط للغرض تحدد فيه حيثيات المشاركة في البتة 

                                                                                                                                                                                                                                             .               والمصادقة على هذه المداولة فالمرغوب من المجلس البلدي التداول في اتمام إجراءات التبتيت

 

 : التدخالت

 :تدخل السيدة آمال بوزيان* 

، رئيسة لجنة التكوين و الشغل و التنمية المحلية ، عن إمكانية بيع تساءلت السيدة آمال بوزيان

 .عربات و سيارات عن طريق بتة بدون بطاقات رمادية

 :تدخل السيد محمد الهادي العمري * 

عمري، كاهية مدير الورشات و المعدات،أن  أعوان الوكالة الفنية للفحص الفني ذكر السيد محمد الهادي ال

 .مخولون لتحديد بيع العربات بالبطاقة الرمادية من دونها

 :تدخل السيدة آمال المؤدب * 
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 عن طريق القيام طلبت السيدة آمال المؤدب، رئيسة دائرة المدينة إضفاء مزيد من الشفافية 

 .ة للمنقوالت و المواد المراد التفويت فيهاالمعاينة الميدانيب

 :تدخل السيد محمد الهادي العمري * 

المعدات وبي ن السيد محمد الهادي العمري ، كاهية مدير الورشات و المعدات ، كيفية إعداد قائمة المنقوالت 

الشؤون العقارية وة التي زال االنتفاع بها ليقع عرضها على لجنة التبتيت و تقع مراسلة وزارة أمالك الدول

و على إثر ذلك يتم إعداد . و كذلك الوكالة الفنية للفحص الفني إلجراء معاينات للتدقيق في المعدات 

 (.محضر المعاينة و محضر اإلتالف ) المحاضر 

 :تدخل السيد عبد الرزاق البوزيري * 

شيخة المدينة ، عن إمكانية دمج السيد عبد الرزاق البوزيري، المساعد الثالث لرئيسة بلدية تونس تساءل 

 .القسط الرابع و القسط الخامس

 :تدخل السيد محمد الهادي العمري * 

إجابة على تساءل السيد عبد الرزاق البوزيري ، وضح السيد محمد الهادي العمري أنه وقع إتباع 

اإلكثار من توصيات وزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية في هذا الشأن و التي تنص على عدم 

المعدات بقسط واحد لفتح المجال ألكبر عدد ممكن من المشاركين إضافة غلى التباعد الجغرافي بين 

 .5و القسط  4المعدات المنصو ص عليها بالقسط 

 :تدخل السيد فتحي دخيل * 

الحظ السيد فتحي دخيل ، رئيس دائرة باب بحر ،عدم إدراج السعر اإلفتتاحي و تاريخ البتة صلب 

 .مداولة حتى يتم التصويت ال

 :تدخل السيدة الكاتبة العامة * 

وضحت السيدة حفيظة بلخير مديمغ ، الكاتبة العامة لبلدية تونس ، أن  هذه المداولة هي عبارة عن 

أعمال تحضيرية في انتظار مد  البلدية من قبل وزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية بكل المعطيات 

 .عملية البتة الالزمة للشروع في

 :تدخل السيد لسعد خضر * 

السيد لسعد خضر ، المساعد الرابع لرئيسة بلدية تونس شيخة المدينة ، أن  اإلجراءات اعتبر 

 .ية باألساس و المصادقة ستتم على مبدأ التفويت من عدمهلشك

 :تدخل السيدة بثينة الشابي * 

الية و االقتصادية و متابعة التصرف ، إدراج طلبت السيدة بثينة الشابي ، رئيسة لجنة الشؤون الم

 .عدد السنوات التي تم فيها االستغالل الفعلي للمنقوالت المزمع طرحها

 :تدخل السيد سهيل ساسي * 



 33 

أفاد السيد سهيل ساسي ، المدير العام للمصالح المشتركة ، أن المتصرف الوحيد هو المجلس 

افقة المجلس البلدي الستكمال اإلجراءات القانونية بعد أخذ رأي البلدي  ال يمكن الطرح أو التفويت إال بمو

 .وزارة امالك الدولة و الشؤون العقارية

 

وبعد التداول في الموضوع وإبداء الرأي فيه، قّرر أعضاء المجلس البلدي المصادقة 

 .بها االنتفاعبإجماع الحاضريل على التفويت في المنقوالت و المواد التي زال 

 

ضمن جدول أعمال الجلسة ، والمتمثلة في عرض مشروع اتفاقية بين بلدية  10إدراج النقطة  تراح اق وتم  

وتول ت السيدة بثينة الشابي ، رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة  تونس وجمعية صيانة المدينة 

 .التصرف تقديم مشروع المداولة بعد أن تم عرضها على اللجان المختصة 

 

لمغادرة القاعة  والمديرة التنفيذية لجمعية صيانة المدينة ، رئيسة دائرة المدينةتم  اإلذن للسيدة أمال المؤدب و

 .وعدم المشاركة في النقاش والتداول في هذا الموضوع تفاديا للوقوع في وضعية تضارب المصالح 

 

 :ينة تونس وجمعية صيانة مدإتفاقية شراكة بيل بلدية تونس مداولة حول  مشروع  -08

 

إطووار سووعي بلديووة تووونس إلووى إقامووة شووراكة فاعلووة تهوودف إلووى دعووم النشوواط الجمعيوواتي فووي  وبعررد،    

و هوإشعاعوتوسيع مجال  عتبوارا او ،ةودعما لمبدأ التشواركية بوين البلديوة ومختلوف الهياكول العاموة والخاص 

لحفوواظ علووى الطووابع الثقووافي العموول البلوودي وافووي دعووم  جمعيووة صوويانة المدينووةضووطلعت بووه اور الووذي للوود  

 والتراثي للمدينة ،

 وسعيا إلى مزيد تفعيل دورها وتنظيم عالقتها ببلدية تونس من خالل تحديد برنامج واضح ،        

وعلى إثر طلب جمعية صيانة مدينة تونس إنجاز برنامج شراكة موع البلديوة إلنجواز مشواريع ذات مصولحة  

ة ،  عام 
 

ياق       ف متابعوة التصور  و واالقتصواديةالشوؤون الماليوة ، تم  عقد جلسة مشتركة بين لجنوة  وفي هذا الس 

التفكيور فوي  اقتوراح، حيث تم   0202جويلية  27الحوكمة المفتوحة بتاريخ يمقراطية التشاركية والد  ولجنة 

ح طبيعة العالقة بين البلدية وجمعية صيانة المدينة للقيام باألعموال المشوا ر إليهوا أعواله صيغة شراكة توض 

ة من طرف المصالح البلدية   .والتي تخضع للمراقبة المستمر 

 

مقترح  البلدي مجلسالفالمعروض على ،  المشترك االجتماعأثناء  الموافقة عليه ووفقا لما تم             

 .بالت داول في الموضوع فضل للت   وجمعية صيانة مدينة تونسشراكة بين بلدية تونس  اتفاقية مشروع

أحالت السيدة سعاد بن عبد الرحيم ، رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة ، الكلمة إلى السيدة بثينة الشابي، رئيسة لجنة 

الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف لتقديم النقطة الثانية عشر من جدول أعمال الجلسة والمتعلقة بمضمون 

 .ية تونس و جمعية صيانة مدينة تونس مداولة حول مشروع إتفاقية شراكة بين بلد
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و قد دعت السيدة رئيسة البلدية السيدة آمال المؤدب ، رئيسة دائرة المدينة والمديرة التنفيذية لجمعية صيانة مدينة تونس  

 .إلى مغادرة قاعة المجلس البلدي لعرض مشروع إتفاقية الشراكة ، و ذلك تالفيا لكل تضارب بين المصالح

 

 : التالتدخ     

 :تدخل السيدة منجية الجندوبي، رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المفتوحة *              

أفادت السيدة منجية الجندوبي، أنه قد تمت إحالة الشكوى المقدمة من قبل أعوان جمعية صيانة مدينة تونس، إلى رئاسة 

أن هذه اللجنة غير مؤهلة للبت  ، معتبرةالتشاركية و الحوكمة المفتوحة  الجمهورية، للنظر فيها من قبل لجنة الديمقراطية

 .أنه ليس من إختصاصها إيجاد الحلول بخصو ص صرف أعوان الجمعية في الموضوع بإعتبار

 :تدخل السيدة بثينة الشابي، رئيسة لجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف * 

بمقترح السيدة رئيسة البلدية المتعلق بإبرام إتفاقية شراكة بين بلدية تونس و جمعية صيانة أشادت السيدة بثينة الشابي 

إلى أن  هذا المقترح قد حضي بالموافقة المبدئية للجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة  المتدخلة  و أشارت. المدينة 

 .التصرف

 :تدخل السيدة رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة * 

قدمت السيدة رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة ، لمحة مقتضبة عن محتوى مشروع إتفاقية الشراكة المزمع إبرامها إذ تتعلق 

و سيتم  وضع أعوان جمعية صيانة المدينة على ذمة  إدارة .هذه اإلتفاقية بإسداء خدمات معينة على غرار ترميم معلم معين 

م ضبط  برنامج عمل مفصل من خالل اإلتفاقية و ذلك إليجاد ركيزة لصرف المنحة و على هذا األساس ت.صيانة المباني

 .ألف دينار و تم تقديمه لمراقبة المصاريف 422.222المقدرة ب

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

و متابعة التصرف و لجنة  االقتصاديةة و أفادت السيدة الكاتبة العامة أنه قد تم ت موافاة لجنة الشؤون المالي

الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المفتوحة بعريضة توجه بها أعوان جمعية صيانة المدينة إلى رئاسة الجمهورية  

و قد أحيل . أن المسألة ليس من مشموالتها ارتأتإال أن لجنة الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المفتوحة 

السيدة  أفادتو . نتين المذكورتين من منطلق البحث عن الحلول نظرا لدقة و حساسية المسألة الموضوع على اللج

و على هذا األساس إرتأت . نه ال يمكن خال ص أعوان الجمعية من طرف البلدية في شكل منحةالكاتبة العامة أ

طير الخدمات التي يمكن أن تقدمها أالبلدية إيجاد حلول بديلة لفض هذا اإلشكال حيث إقترحت إبرام إتفاقية شراكة لت

 .جمعية صيانة المدينة لبلدية تونس كالعناية ببعض المناطق و المباني ذات الخصوصية

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

له في بعض البلدان  أفاد السيد خالد األزعر أن  جمعية صيانة مدينة تونس تشتمل على مكتب دراسات ال نظير

األخرى و بالتالي البد من تقنين العالقة المهم شة بين جمعية صيانة المدينة و بلدية تونس حتى يتسنى للبلدية مزيد 

 .اإلحاطة بالجمعية
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 :تدخل السيدة سعاد بل عبد الرحيم، رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة * 

و سيقع تكليف لجنة الشؤون . تندرج ضمن مبدأ ترشيد المصاريف  اعتبرت السيدة رئيسة البلدية أن  االتفاقية

المالية و االقتصادية و متابعة التصرف الحقا بدراسة الموضوع المقدم من قبل المديرة التنفيذية لجمعية صيانة 

 .المدينة

 

وبعد التداول في الموضوع وإبداء الرأي فيه، قّرر أعضاء المجلس البلدي المصادقة بأغلبية 

        على مبدأ إبرام اتفاقية شراكة بيل بلدية تونس (صوت محتفظ  10صوت مقابل  82) لحاضريل ا

و جمعية صيانة مدينة تونس ، مع إحالة الدراسة المقدمة مل قبل جمعية صيانة المدينة إلى لجنة 

 .الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف التي تتولى استدعاء اللجان المعنية

 

مووذكرة تفسوويرية حووول إنجوواز البرنووامج السوونوي لإلسووتثمار لسوونة ثووم أعطووت الكلمووة للسوويدة بثينووة الشووابي لتقووديم 

 (التقرير السداسي )  0202

 
 

 :مسائل لإلعالم

 

 :( التقرير السداسي)  8181مذكرة تفسيرية حول إنجاز البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة  -05
 
 

ها سة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف مذكرةعرضت السيدة بثينة الشابي رئي  :، فيما يلي نص 

          والذي قدر   8181ة ــار لسنـمـــالبرنــامج السنــوي لالستثعلى  صــادق المجـلس البلدي لبلديــة تونس  

في الدورة العـادية   (د 39.549.897: د ومشاريع متواصلة 19.934.022:مشاريع جديدة) د 52.626.121بـ 

وعلى اتفاقية  0202، كما صادق على البرنامج السنوي لدعم القدرات 0219ديسمبر  07بتـاريخ  0219الرابـعة لسنـة 

 .المبرمة بين بلدية تونس وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية 0202منح المساعدات غير الموظفة لسنة 

على احترام اإلجراءات المنظمة للصفقات العمومية والشراءات بإبرام الصفقات  وتجدر اإلشارة أن بلدية تونس حرصت

(TUNEPS)العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط  وسعت لالنطالق في إجراءات طلب العروض قصد  

التسريع في نسق تنفيذ المشاريع لكن جائحة كورونا أخرت انجاز عدد من المشاريع التنموية والتي بوشر العمل فيها 

وحققت نسب انجاز متفاوتة،  اال ان كافة تلك المشاريع توقفت منذ بدء تطبيق اإلجراءات الحكومية لمواجهة فيروس 

كورونا في منتصف شهر مارس الماضي حيث تم تسخير كل الطاقات البلدية المتاحة بصفة فعالة ضمن الجهود الوطنية 

 التي بذلت للتوقي من فيروس  الكرونا.  

خاصة على  8181التداعيات المالية لألزمة على ميزانية كما تابعت اللجان والمصالح المختصة في مرحلة ثانية   

مستوى النقص في الموارد ودرست إمكانية مراجعتها وفق المتطلبات الجديدة بتنشيط منظومة استخال ص الموارد 

.ألساسية مع السعي للحفاظ على التوازنات العامةالذاتية والتقليص من النفقات بإعطاء األولوية للمصاريف ا  

وقد شرعت بلدية تونس إبان رفع الحجر الصحي في العودة العمل التدريجي لمختلف المشاريع مع العزم على 

انجازها في اآلجال المحددة لها وتفادي التأخير المنجر على الوباء وذلك بالحر ص  على االنتهـاء من الدراسات 

ير المصادر الالزمة وتحصلت بذلك على الموافقة المبدئية على تمويل ثالث مشاريع كبرى من الضرورية وتوف
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التنوير العمومي واقتناء والتي تتمثل في أشغال   0202ماي  13صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بتاريخ 

اريع ذات أهمية كبرى لتحسين وهي مش د 6.801.111بمبلغ جملي قدره  معدات النظافة واقتناء معدات إعالمية

. مردودية العمل البلدي من جهة ولتقريب الخدمات من المواطن وتحسين ظروف عيشه من جهة أخرى  

مراحل إنجاز أهم المشاريع  0202لتقدم تنفيذ البرنامج السنوي لالستثمار السداسي وفي هذا الصدد يبين الكشف 

 :كما يلي

 

 :المشاريع المنجزة -0

 سنة البـرمجة (د)الكـلفـة  بيــان المشروع

 0217 480.452 تهذيب القبة وأبواب البلفيدير وحديقة جان دارك

 0218 1.200.222 اقتناء وتركيز خزائن تحكم بالمفترقات

 0218 422.222 ربط المفترقات بالحاسوب المركزي

 0218 123.592 تطبيق الدهن لممرات المترجلين والعالمات األفقية

كهربائية مسلحة وصيانة المفترقات المجهزة  تغيير أسالك
 باألضواء اآللية المنظمة لحركة المرور

477.222 0219 

  8.625.161 الكلفة الجملية

 
 

 :مشاريع في طور اإلنجاز  -8

 سنة البـرمجة (د)الكـلفـة  بيــان المشروع

 0218 791.214 تهيئة السوق البلدي بالمر 

 0218 477.565 تهيئة السوق البلدي بحي هالل 

 0218 845.772 إعادة بناء السوق البلدي بالجبل األحمر 

 0218 1.157.522 تهيئة سوق الزياتين 

 0218 489.462 تهيئة سوق الشواشية 

 0218 363.680 ( منطقة ابن سينا)تهيئة ثالث مالعب أحياء بالكبارية 

 0218 822.222 تهيئة وتوسيع فضاءات للحيوانات بحديقة البلفيدار 

تجـديد وتهذيب شبكة وتركيب )أشغـال تنوير عمومي بالدوائر البلدية 

     (قناديل وأذرعة بالمدينة 
1.152.594 0219 

تهيئة الطرقات واالرصفة بمختلف الدوائر البلدية وتصريف 
 ( الحرايرية والمالسين والزهور)مياه األمطار

9.909.345 0219 

 0219 403.522 العمودية واألفقية اقتناء وتطبيق عالمات المرور 

 0219 918.222 ربط المفترقات بالحاسوب المركزي لتعديل المرور

 0219 152.222 إحداث مالعب أحياء بالكبارية 

 0219 1.172.222 تهيئة السوق البلدي بجبل الجلود 

 0219 022.222 أشغال توسعة عمودية لسوق الخضر والغالل بالزهور

ةالكلفة الجملي  02.244.621  
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 :و العرض على اللجنة البلدية لمراقبة الصفقاتأالفرز  مشاريع في مرحلة الفتح أو -2

 سنة البـرمجة (د)الكـلفـة  بيــان المشروع

 0219 322.222 إحداث مالعب أحياء بالسيجومي  

 0202 5.892.222 تهيئة الطرقات واألرصفة  بمختلف الدوائر البلدية 

  6.190.000 ليةالكلفة الجم

 

 

 :طلب العروضمشاريع في مرحلة  -4

 

 سنة البـرمجة (د)الكـلفـة  بيــان المشروع

 0218 822.222 (للمرة الثانية(تهيئة السوق البلدي بالزهور الثالث 

 0202 0.522.222 اقتناء معدات النظافة والطرقات

 0202 422.222 اقتناء معدات إعالمية

 0202 1.312.222 ات التنوير العمومي  أشغال تهذيب وتجديد شبك

 0202 422.222 أشغال صيانة خزانات شبكة التنوير العمومي 

 0202 082.222 تهيئة المناطق الخضراء والمنتزهات

  5.690.000 الكلفة الجملية

 

  :اتـمشاريع في طور الدراس -5

 سنة البـرمجة (د)الكـلفـة  بيــان المشروع

 0217 ...5220 تهيئة ساحة باستور

 0219 1.172.222 تهيئة السوق البلدي بجبل الجلود 

 0202 822.222 تهيئة ساحة الجمهورية

 0202 1.560.000 تهيئة فضاء تجاري بالحرايرية

  6.121.111 الكلفة الجملية

       
 

 .تّم ارجاء النظر في المسائل القانونية و العقارية إلى جلسة قادمة  علما وأنه 

 

  .(أنظر الوثيقة المصاحبة ) متابعة للوضع المالي لبلدية تونسييم وتق -04

 (إلى جلسة قادمةتّم إرجاء النظر في  ذه النقطة ) .ومتابعة ألعمال اللّجان البلدية تقييم -01
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تقد مت السيدة سعاد بن عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة بعبارات ، وفي ختام هذه الجلسة 

الذين يقدمون الدعم للعمل البلدي كما تقدمت السيدة رئيسة الجلسة للسادة المستشارين  متنان واال الشكر

إلطارات البلدية داعية الجميع بمزيد البذل والعطاء والعمل على مزيد الرقي بالعمل بعبارات التشجيع ل

 .البلدي 

 .فعت الجلسة على الساعة الثالثة بعد الزوالور                                                              

 

 

    بلدية تونس شيخة المدينةئيسة ر                                         الكاتبة العاّمة لبلدية تونس  

                                                                       

  سعاد بل عبد الرحيم                                                   مديمغ بلخيرحفيظة                  

   

 

                                            

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


