الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية
والية ســــوســـــــة

بلدية زاوية سوسة

1026
16

1026

تبعا ألحكام القـــــانون األساسي للـبلديـات عدد  84لسنة  1006المــؤرخ في  21جــويلـية 1006
وخاصـة الفــصل  21المتعلـق بحـل المجـلس البلــدي .
وتنفيذا لألمر عدد  662لسنة  1022المــؤرخ في  1جوان  1022المتعلق بحل بعض المجالس
البلدية بتراب الجمهورية التونسية واألمر عدد  3203لسنة  1022المــــــؤرخ في  11أكتوبر 1022
المتعلق بتسمية نيابات خصوصية  ،وبناءا على اإلسـتدعاء الموجــه إلى أعضاء النيــــابة الخــصوصية
عدد  146بتاريخ  21فيفري  1026والمتضمن النـص التالي:
"وبعد  ،يتشرف رئيس النــيابة الخصوصية ببلدية زاوية سوسة بإستدعائكم لحضور جلسة الدورة
العادية األولى لسنة  1026للمجلس الـبلدي بزاويـة سـوسة يوم الجمعة  16فيفري  1026على الساعة
الثالثــــــة بعد الزوال بمقر قصر البلــدية ".
عقدت النـيابة الخصوصية ببلدية زاوية سوســة الدورة الــــعادية األولــى للمـــجلس البلدي يوم
الجمعـــة  16فيفـــري  1026بقصر البـلدية  ،وقد ترأس الجلسة السيــد فاروق بوعسكر رئيس النيابة
الخصوصية كما حضرها السادة والسيدات :
 :مساعد أول ورئيس لجنة الشــــؤون اإلقتصاديــــــــــــة
 :مساعد ورئيس لجنة الثقافة والشباب والريــــــــــــاضة
 :مساعد ورئيس لجنة األشغال والتهــــيئة العمرانيــــــــــة
 :مساعدة ورئيسة لجنة الشؤون اإلجتماعية واألســـــــرة
:مساعدة ورئيسة لجنة التعاون والعالقات الخارجية ولجنة العمل التطوعي.
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وتغيب بدون عذر كل من السادة  :أنيس خليفة مستشار ورئيس لجنة الصحة والنظافة والعناية
بالبيئـــــة ومجدي قريرة مستشار ورئيس لجنة الشؤون اإلدارية والمالية .
كما حضر الجلسة الســـــيد أحــــــمد الحاج م بارك الكاتــــب العام للبـــلدية ومقرر الجلســــــــة.
وبعد التــــأكد من إكـــــتمال النصاب الــــــــقانوني شــــرع المجــــلس البلــــــدي في مداوالته.

إستهــل السيد فاروق بوعسكـــر رئيــس النــيابة الخصوصية أشـــغال الجلسـة مرحبا بالحاضـرين إثر
ذلك تــــال جدول أعمـال الدورة والتــي تضمـنت المواضـيع التـــــــالية:
 -1مقترحات الجلسة التمهيدية.
 -2متابعة الوضعية المالية لميزانية سنة .2112
 -3متابعة تقدم المشاريع البلدية.
 -4الموافقة على التعديل النهائي لميزانية سنة .2112
 -2الموافقة على توزيع المال اإلحتياطي لميزانية التنمية لسنة .2112
 -2المصادقة على المنح المسندة للجمعيات والمنظمات بعنوان ميزانية سنة .2112
 -7الموافقة على التفويت في قطعتي أرض على ملكية بلدية المكان لفائدة الدولة بالدينار الرمزي لتشييد
مقر الوحدة المحلية للنهوض اإلجتماعي بزاوية سوسة .
 -8الموافقة على مقترح مشروع تنوير حي غرس حبيبة و المحيط الخارجي للمركب الجامعي بزاوية
سوسة بتمويل ذاتي مقدر بــــ  111أ د.
 -9حول النظر في مطلب المواطنة حبيبة بنت الهادي الشويقي تعويض قطعة أرض راجعة لها بالملكية
مساحتها  182م م وقع دمجها بالطرقات البلدية.
 -11الموافقة على طرح قطعة أرض من الملك البلدي العام و اعادة ترتيبها للملك البلدي الخاص قصد
التفويت فيها للسيد محمد اللطيف في حدود  33م م (طريق) للتصرف فيها كمدخل لمقاسمه
 22النظر في المصادقة على  12ملفات تقسيم بإسم السادة شوشان والمنجي بوكمشة:
 -12الموافقة على تنقيح مجموع اعوان و عملة بلدية زاوية سوسة
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-13

حول النظر في مطلب السيد عبد القادر الباجي في إعادة تغيير نشاط المحل البلدي الذي يشغله

على وجه الكراء.

*2

:
تبعا ألحكام القانون األساسي للبلــــديات عدد  84لسنة  1006الــــمؤرخ في  21جويلية 1006

وخاصة الفصل  21المتعلق بحل المجلس البلدي.
وتنفيذا لألمر عدد  662لسنة  1022المؤرخ في  1جوان  1022المتعلق بحل بعض المجالس
البلدية بتراب الجمهورية التونسية واألمر عدد  3203لسنة  1022المؤرخ في  11أكتوبر  1022المتــــعلق
بتسمية نيابات خصوصية  ،وبناءا على اإلستدعاء الموجه إلى كافة أعـضاء النـيابة الخصوصية تحت
عــــدد  68بتاريخ  1026/02/21واإلعـالن الــصادر للعمـــوم عدد  66بتاريخ  1026/02/21تم عقد
الجلسة التمهيدية األولى لسنة  1026يوم السبــت الموافق للثالث والعشرون من جانفي ستة عشرة وألفين
على الساعة الثالثة بعد الزوال بقصر البلدية وقد ترأسها السيد فاروق بوعسكر رئيس الـنيابة الخصوصية
وبحضور كل من السيد رئيس مركز الشرطة بالزاوية-القصيبة والثريات وثلة من المواطنين وممثلي
المجتمع المدني و السادة األعضاء اآلتي ذكرهم :
ـ

عــــــامر عــــــــــبد اهلل

 :مساعد أول ورئيس لجنة الشؤون اإلقتصادية

ـ

سلوى بــــــــــــــــنفرج

 :مساعدة ورئيسة لجنة الشؤون اإلجتماعية واالسرة

ـ

ليــــــــــــــليا بن صالح

 :مساعدة ورئيسة لجنة التعاون والعالقات الخارجية ولجنة العمل التطوعي

وعن اإلدارة البلدية حضر كل من السيد أحمد الحاج مبارك الكاتب العام للبلديــــــــة ومقرر الجلسة.
إفتتح السيد فاروق بوعسكر رئيس النيابة الخصوصية لبلدية زاوية سوسة الجلسة مرحبا بالحضور
ومبرزا أهمية هذه الجلسات في اإلقتراب من المواطن واإلنصات إلى مشاغله مع ضرورة تضافر الجهود
في سبيل دفع نسق التنمية وتحسين ظروف عيش متساكني مدينة زاوية سوسة وفي هذا اإلطار بين السيد
رئيس النيابة الخصوصية بنسق تقدم المشاريـع البلدية حسب الجدول التالي :
بيان المشروع

سنة
اإلنجاز

تاريخ
المصادقة
المبدئية
1028/4/6

تاريخ
المصادقة
النهائية
1028/21/11

الكفة
(أد)

التمويل الذاتي

التنوير العمومي

1028

216 216 ،041

11 216 ،041

1021/21/13

تعبيد الطرقات

1021

118

200

1021/20/1

1021/20/1

مشروع التنوير العمومي

1021

206

33

1021/6/18

نسبة
تقدم
اإلنجاز
% 200

المالحظاات
في إنتظار رفع اإلحترازات من طرف
المقاول
تم إعالم صاحب الصفقة وفي إنتظار
تسجيل كراسي الشروط والضمان.

% 100

في إنتضار تركيز عداد من طرف
المصالح الفنية للشركة التونسية
للكهرباء والغاز بشارع الزهور
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مشروع التنوير العمومي

1021

18

18

ـــ

ـــ

ـــ

مشروع تطهير وتعبيد

1026

100

81

ـــ

ـــ

ـــ

تهيئة وتوسعة مقر قصر

1026

800

800

تم إعالم صاحب الصفقة وفي إنتظار
تسجيل كراسي الشروط والضمان.
في طور الدراسة
في طور الدراسة

البلدية
إقتناء معدات نظافة وطرقات

1021

80

إعادة طلب العروض للمرة الثانية
إعادة صياغـة كراس الشـروط الفــنية

Mnichargeuse

الخاصة

وإثر ذلك أحال السيد رئيس النيابة الخصوصية الكلمة للحضور والتي تمحورت مقترحاتهم ومطالبهم كما
يلي :

تمحورت أغلب التدخالت حول النقاط التالية :
* برمجة المرافق الضرورية بكل من منطقة القنانة وغرس حبيّبة عبر دراسة ملفات طلب التزود
بالماء الصالح للشراب والتيار الكهربائي للمواطنين متساكني هذه المناطق والتي لم يقع البت فيها من طرف
معتمدية المكان مع برمجة اإلعتمادات الضرورية لتعــبيد الطرقات بهذه األحياء.
* اإلسراع في إيجاد حل جذري وسريع إلشكالية فوهات البلوعات لشبكة تصريف المياه المستعملة
بكاملة المنطقة البلدية.

*

ضرورة برمجة ضمن المخطط اإلستثماري الجديد إعتمادات لتعزيز المصلحة بالمعدات

الضرورية خاصة إقتناء ألة جارفة ن الحجم الكبير ومعدات المناطق الخضراء.
* إقتراح تركيز حاويات صغيرة على طول شارع الجمهورية.
* ضرورة التدخل لمعالجة النقص الحاصل في تعهد البلدية بنظافة منطقة القنانة وغرس حبيبة
عبر تكثيف حمالت النظافة بهذه المناطق وتركيز مزيد من الحاويات للغرض .

* ضرورة برمجة حمالت مسترسلة لقنص الكالب السائبة بمنطقة القنانة وغرس حبيبة
* الدعوى إلى برمجة تسمية حي القنانة بتسمية أخرى حسب التراتيب الجاري بها العمل
* تفعيل عملية تسمية األنهج والشوارع وترقيم المنازل بكامل المنطقة البلدية وخاصة منها حي
الحريق.
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أكد السيد رئيس النيابة الخصوصية على أهمية تدخالت الحاضرين ومقترحاتهم وضرورة السعي
لتحقيقها وأشار إلى أنه سيتم األخذ بعين اإلعتبار لمطالب المتدخلين ومقترحاتهم من طرف اللجان .
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*3
بيان المشروع

:
سنة

الكفة

اإلنجاز

(أد)

التمويل الذاتي

تاريخ المصادقة

تاريخ المصادقة

نسبة

المبدئية

النهائية

تقدم

المالحظاات

اإلنجاز
التنوير العمومي

1028

216 216 ،041

11 216 ،041

1028/4/6

1028/21/11

تعبيد الطرقات

1021

118

200

1021/20/1

1021/21/13

مشروع التنوير

1021

206

33

1021/6/18

1021/20/1

200

في إنتظار رفع اإلحترازات من طرف

%

الـــــــمقاول
تم إعالم صاحب الصفقة وفي إنتظار
تسجيل كراسي الشروط والضمان.

العمومي

100

في إنتضار تركيز عداد من طرف

%

المصالح الفنية للشركة التونسية
للكهرباء والغاز بشارع الزهور

مشروع التنوير

1021

18

18

ـــ

ـــ

ـــ

العمومي

تم إعالم صاحب الصفقة وفي إنتظار
تسجيل كراسي الشروط والضمان.

مشروع تطهير وتعبيد

1026

100

81

تهيئة وتوسعة مقر

1026

800

800

ـــ

ـــ

ـــ

في طور الدراسة
في طور الدراسة

قصر البلدية
إقتناء معدات نظافة

1021

إعادة طلب العروض للمرة الثانيــــــــــة

80

وطرقات

إعادة صياغــــــــة كراس الشــــــروط

Mnichargeuse

الفـــــــنية الخاصة

1021

8

عمال بمقتـــضيات القانون األساسي عدد  31لسنة  2611المـــؤرخ في  28ماي  2611المتعــــلق
بمـــيزانية الجماعات المحلية كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة وخاصـة منها القانون عدد  61لســنة 1001
المؤرخ في  24ديسمبر .1001

5
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وعلى القرار المشـترك للـسيدين وزيــر الداخـلية ووزيــر المــــالية الـــمؤرخ فـي  02مارس 1004
والمتعلق بضبط صيغة وتبـــــويب ميزانيـــــة الجماعات المحــــلية.
المعروض على أنظــاركم مشــروع التعديل النهائي لميزانية التنمية لسنـــــة  1021وفقا للجداول
المصاحبة مع العلم وأنه وقع عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي بتاريخ  1026/1/26والذي وافق
على التعديل النهائي لميزانية سنة  1021وفقا للجداول المبينة أعاله وعرض الموضـــوع والقرار
المصاحب في الغرض على أنظار مجلس النيابة الخصوصية قصد المصادقة في دورته المقبلة.

وبعد التداول والنـــــــقاش وافق أعضاء النيابة الخصوصية على المصادقة على التعديل النهائي
لميزانية سنة  1021حسب الجداول المبينــــة أعـــــاله والقــــرار المـــصاحب.
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طبقا للفصل  31من القانون األساسي للبلديات عدد  84لسنة  1006المؤرخ في .1006/01/21
وتطبيقا لمقتضيات القانون األساسي عدد  31لسنة  2611والمؤرخ في  28ماي  2611والمنقح
بالقانون األساسي عدد  61لسنة  1001المؤرخ في  24ديسمبر  1001والمتعــــــلق بتنقـــــيح وإتمام
القانون األساسي لميزانية الجماعات المحلية  ،وبعد اإلطالع على المذكــــــرة العامة عدد  24المؤرخة في
 24جانفي  1004وعلى مقتــــــضيات الفصل  16جديد  ،وحيث يثبت القرار المتعلق بغلق ميزانية
الجماعات المحلية المبلغ النهائي للموارد المستخلصة والنفقات المأذون بدفعها خالل السنة ويلغي
اإلعتمادات الباقية دون إستعمال ،كما يمكن إستعمال هذا المال عند اإلقتضاء لتسوية العجز الحاصل خالل
سنة أو لخالص ديون محمولة على العنوان األول وذلك في الفوائض غير المتأتية من الموارد الموظفة .
ويتم إستعمال الفوائض المودعة بحساب المال اإلنتقال لتمويل النفقات المدرجة بالجزء الخامس
من العنوان الثاني وفقا للتبويب األصلي .
وفي ما يلي جدول ضبط المال اإلحتياطي والمال اإلنتقالي لسنة :1026
ملخــص فواضل ميزانـــــية سنة  1021والتي يتعــين إعادة إدراجها وتوظيفها بميزانية سنة  1026كما
يلي:
 /2نتيجة العنوان األول :

6

المقابيض
()2

المصاريف
()1

1.593.610.971

1.071.322.514

المقابيض المستعملة لتسديد
مصاريف بالجزئين  3و  8من
العنوان الثاني ()3
53.528.644

الفائض
 2ـ ()3 + 1
468.759.813
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 /1نتيجة الجزئين  3و  4من العنوان الثاني :
المقابيض
()2
1.285.871.547

المصاريف
()1
900.822.171

المصاريف المستعملة لتسديد
مصاريف بالجزئين  3و  8من
العنوان الثاني ()3
53.528.644

الفائض
 2ـ ()3 + 1
438.578.020

 /3نتيجة الجزء  5من العنوان الثاني :
المقابيض
()2
ـــ

المصاريف
()1
ـــ

المقابيض المستعملة لتسديد
مصاريف بالجزئين  3و  8من
العنوان الثاني ()3
ـــ

الفائض
 2ـ ()3 + 1
ـــ

وإنطالقا من كافـة هذه المعطيات وبعد خصـم مبلغ قدره  93.751.963والذي يمثل  %20من
فوائض العنوان األول لسنة  ، 1021يكون إحتساب المال اإلحتياطي والمال اإلنتقالي المزمع إدراجهما
بميزانية  1026على النحو التالي:
/8المال اإلحتـــياطي:
 %80من فوائض العنوان األول لسنة 1021

 %20المودعة خارج الميزانية من فوائض العنوان األول لسنة 1028

 %100فواضل الجزئين  3و  8من العنوان الثاني لسنة 1021

جملــــــة المـــــال اإلحـتياطي لسنـة 1026

جملـة المـال اإلحـتياطي الذي تم ترسيمه مسبقا بميزانية سنــة 1026

جملـة المـال اإلحـتياطي غير المرسم المزمع إدراجه بميزانية سنة 1026


 311.001.410د
 203.888.224د
 834.114.010د
 621.016.644د
 881.000.000د
 811.016.644د

/1المال اإلنتقــــالي:
جملة المال اإلنتـــــــقالي لســــــــــــنة 1026

جملة المال اإلنتقالي الذي تم ترسيمه مسبقا بميزانية سنة 1026

جملة المال اإلنتقالي غير المرسم المزمع إدراجه بميزانية سنة 1026


 834.114.010د
100.000.000د
 134.114.010د

وفي هذا اإلطار المعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة على إدراج اإلعتمادات غير
المرسمة بالميزانية وبالتالي تم تنقيح في الميزان البلدي لسنة  1026من  2613.000 ،000دينار إلى
 1 .881.016.644دينار وذلك حسب بيانات الجداول التالية مع العلم وأنه وقع عرض الموضوع على أنظار
المكتب البلدي بتاريخ  1026/1/26والذي وافق على توزيع المال اإلحتياطي لميزانية سنة  1026وفقا
للجداول المبينة أعاله على أن يتم الترفيع في:
7
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 الفصل المتعلق بإقتناء أراضي الفصل المتعلق بإقتناء مبانيمع رصد إعتمادات إضافية مقدرة بــــ  11ألف دينار لتهية جدار الملعب البلدي .
وعرض الموضوع والقرار المصاحب في الغرض على أنظار مجلس النيابة الخصوصية قصد
المصادقة في دورته المقبلة.

وبعد التداول والنقاش وافـــــــق أعضاء النيــــــابة الخصوصية على المصادقة على تـــــــوزيع
الـــــمال اإلحتياطــــــي لميزانية سنة  2016حسب الجداول المبينــــة أعـــــاله والقرار المصاحب.

6

1026
تبعا لمقتضيات كل من المرسوم عدد  44لسنة  1022المؤرخ في  18سبتمبر  1022المتعلق بتنظيم

الجمعيات واالمر عدد  1243لسنة  1023المؤرخ في  24نوفمبر  1023المتعلق بضبط معايير وإجراءات
وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات وفي في إطار إعداد مــــيزانية بلدية زاوية ســـوسة لســـــنة
 1026وتبعا لمداولة مجلس النيابة الخصوصية في دورتها العادية الرابعة حول حول الموافقة على المنح
المسندة للجمعيات والمنظمات بعنوان ميزانية سنة . 1026
والذي وافق على مشروع المنح المسندة للجمعيات والمنظمات بعنوان ميزانية سنة  1026مع
إقتـراح الترفيع في المنحة الخصوصية لوداديــة أعوان وعملـة البلديـــة بإعتمادات قدرت بـ  8 600د.
المعــــروض على أنظاركم الموافقة على ضبط المنح المزمـــــع توزيعــها بعنوان سنة  1026حسب
البيانات التالـية مع العلم وأنه وقع عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي بتاريخ  1026/1/26والذي
وافق على المنح المسندة للجمعيات والمنظمات بعنوان ميزانية سنة  1026حسب المعطيات المبينة بالجدول
أعاله وعرض الموضوع والقرار المصاحب في الغرض على أنظار مجلس النيابة الخصوصية قصد
المصادقة في دورته المقبلة .
اإلعتمادات
الموافق عليها
بميزانية 4104

اإلعتمادات
الموافق عليها
بميزانية 4105

اإلعتمادات المقترحة
بعنوان سنة 4102

1.000.000

1.000.000

1.000.000

جمعية أحباء الطفل

100.000

100.000

100.000

ودادية التربية بالزاوية والقصيبة والثريات

300.000

300.000

300.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

الجمعيات والمنظمات

الفوج الكشفي بزاوية سوسة

الكوكب الرياضي بزاوية سوسة

8
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جمعية الرصيد الثقافي
الجمعية القرآنية
ودادية أعوان وعملة بلدية زاوية سوسة
الجمعية التنموية بمعهد الزاوية القصيبة والثريات

الجملة...............

2.000.000

2.000.000

2.000.000

800.000

800.000

800.000

3.000.000

1.800.000

20.000.000

ال شئ

ال شئ

100.000

16.600.000

16.300.000

38.800.000

وبعد التداول والنقاش وافق أعضاء مجلس النيابة الخصوصية على المنح المسندة للجمعيات
والمنظمــــات بعنوان ميزانية سنة  1026حسب المعطيات المبينة بالجدول أعاله ووفقا للقرار المصاحب
طي مضمــــــون المداولـــــــة.

1
في إطار متابعة تنفيذ المشاريع ذات الصبغة الجهوية من ذلك بناء مقر الوحدة المحلية للنهوض
اإلجتماعي بالزاوية القصيبة والثريات.
وتبعا لمضمون مداولة المجلس البلدي بتاريخ  1001/6/22المصادق عليه بتاريخ  1001/1/21حول
الموافقة على إسناد قطعة أرض لفائدة وزارة الشؤون اإلجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج لبناء مقر
للوحدة المحلية للنهوض اإلجتماعي البالغ مساحتها  884م م .
وتبعا لمكتوب السيد والي سوسة عدد  6822ك/ع  3-6بتاريخ  1023/6/1والقاضي بتخصيص قطعة
االرض المشار إليها أعاله ،وقع الموافقة على عملية التخصيص تبعا لمضمون مداولة مجلس النيابة
الخصوصية في دورتها العادية الثالثة بتاريخ . 1023/1/11
ولغاية إستكمال إجراءات إنجاز المشروع وتبعا لمكتوب السيد المدير العام لإلقتناء والتحديد
عدد 1021/1010/1806بتاريخ  1021/22/20والوارد علينا بتاريخ  .1021/22/26حول مده بنظير من
محضر مداولة المجلس البلدي المتعلق بـــالموافقة على التفوبت في قطعة االرض المتكونة من جزء من
القطعة عدد 111من الرسم العقاري عدد  18610سوسة والبالغة مساحتها  204م م وجزء من اقطعة عدد
 1126من الرسم العقاري عدد  201814سوسة والبالغة مساحتها  380م م راجعة بالملكية لبلدية المكان
لفائدة الدولة بالدينار الرمزي لتشييد مقرالوحدة المحلية للنهوظ اإلجتماعي بزاوية سوسة .

9
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هذا وقد تم عرض الموضوع على التوالي على أنظار المكتب البلدي بتاريخ  1021/22/16والمجلس
البلدي في دورته العادية الرابعة بتاريخ  1021/22/14والذي أجمعا على عدم الموافقة على عملية
التفويت بالدينار الرمزي لمصالح أمالك الدولة في قطعتــــي األرض الراجعة بالملكية لبلدية المكان لتشييد
مقر الوحدة المحلية للنهوض اإلجتماعي بزاوية سوسة مع دعوة مصالح الوزارة إلى إعتماد تقرير
إخـــــتبار من طرف مصالحها المختصة قصد تحديد قيــــــمة عادلة لعملية التفويت لقطعتـــــي األرض
المـــــتكونة من جزء من القطعة عدد  111من الرسم العقاري  18610والبالغة مساحتها  204م م وجزء
من القطعة  1126من الرسم العقاري عدد  201814والبالغ مساحتها  380م م .
إال أن سلطة اإلشراف أعرضت عن المصادقة على قرار المجلس والتنصيص تبعا لجدول إحالتها عدد
 303بتاريخ  1026/02/04على التقيد بما ورد بالمداوالت بتاريخ  1001/6/22و. 1023/1/11
وتبعا المعروض على أنظار أعضاء مجلس النيابة الخصوصية الموافقة على على التفويت في
قطعتي أرض جزء من القطعة عدد 111من الرسم العقاري عدد  18610سوسة والبالغة مساحتها  204م م
وجزء من اقطعة عدد  1126من الرسم العقاري عدد  201814سوسة والبالغة مساحتها  380م م راجعة
بالملكية لبلدية المكان لفائدة الدولة بالدينار الرمزي لتشييد مقرالوحدة المحلية للنهوظ اإلجتماعي بزاوية
سوسة مع العلم وأنه وقع عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي بتاريخ  1026/1/26والذي وافق
على التفويت في قطعتي أرض على ملكية بلدية المكان لفائدة الدولة بالدينار الرمزي لشييد مقر الوحدة
المحلية للنهوض اإلجتماعي بزاوية سوسة وعرض الموضوع على أنظار مجلس النيابة الخصوصية قصد
المصادقة في دورته المقبلة

وبعد التداول والنقاش أجمع أعضاء مجلس النيابة الخصوصية على الموافقة على عملية التفويت
بالديـنار الرمزي لفائدة الدولة لقطعتـــــي األرض المـــــتكونة من جزء من القطعة عدد  111من الرسم
العقاري  18610والبالغة مساحتها  204م م وجزء من القطعة  1126من الرسم العقاري عدد 201814
والبالغ مساحتها  380م م .لتشـييد مقر الوحدة المحلية للنهوض اإلجتماعي بزاوية سوسة ودعـــــوة

4
220
إثر عديد التشكيات المتعلقة بتنوير المحيط الخارجي للمركب الجامعي خاصة منها المتعلقة بسالمة وأمن
الطالب والطالبات المستعملين للطريق الرابطة بين الكليات والمبيتات الخاصة وخاصة بعد عملية التخريب
التي تعرضت لها شبكة التنوير العمومي الموجودة من أعمال سرقة .

10
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وإثر وصول العديد من المراسالت من كل من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة وكلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بسوسة ومراسلة السيد والي سوسة والمتعلقة بشأن غياب اإلنارة بمحيط المركب
الجامعي بزاوية سوسة .
هذ كما يعتبر حي غرس حبيبة من األحياء حديثة اإلنشاء بزاوية سوسة حيث يقع هذا الحي خارج مثال
التهيئة العمرانية لبلدية زاوية سوسة والذي شهد توسعا كبيرا في الكثافة السكنية في السنوات األخيرة
خاصة بعد الثورة وأصبح ذو كثافة سكانية هامة .

وقد تم عرض الموضوع على أنظار لجنة األشغال و التهيئة العمرانية بتاريخ  1021/21/04والتي أكدت
على ضرورة توفير اإلنارة العمومية بالحي بإعتبارها مرفقا أساسيا وقد عبروا على تفهمهم لوضعية
السكان في الحي المذكور ولعريضتهم المقدمة بتاريخ  2ديسمبر  1021تحت عدد .1188وعلى ضرورة
صيانة وإصالح الشبكة الخارجية الموجودة وتوسعة الشبكة لتشمل الطريق الرابطة بين المركب الجامعي
بزاوية سوسة والمبيت الجامعي الخاص نظرا لكثافة حركة مرور الطلبة بها .
المعروض على أنظار مجلس النيابة الخصوصية الموافقة على مقترح مشروع تنوير كل من غرس
حبيبة و صيانة شبكة التنوير العمومي للمحيط الخارجي للمركب الجامعي بتمويل ذاتي من طرف البلدية
وبإعتمادات جملية تقدر بـــ  220ألف دينار مع العلم وأنه وقع عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي
بتاريخ  1026/1/26الذي وافق على إرجاء الموضوع للنظر فيه في الدورة العادية المقبلة.

وبعد التداول والنقاش وافق أعضاء مجلس النيابة الخصوصية على مقترح مشروع تنوير كل من
غرس حبيبة و صيانة شبكة التنوير العمومي للمحيط الخارجي للمركب الجامعي بتمويل ذاتي من طرف
البلدية وبإعتمادات جملية تقدر بـــ  220ألف دينار وذلك على ضوء الدراسة الفنية التي سيقع إعدادها في
الغرض من طرف مكتب دراسات.

6
241
تقدمت السيدة حبيبة بنت الهادي الشويقي بمطلب قصد التعوض لقطعة أرض عدد B1425
موضوع الرسم العقاري عدد  14436والماسحة  111م ²سوسة حيث تبين أن القطعة المذكورة مبرمجة
في أغلبها لفتح الطرقات حسب مثال التهيئة العمرانية لبلدية زاوية سوسة كما هو مبـين بالمثال المصاحب
حيث تبين وجود قطعة األرض المعنية بتقـــاطع لطرقات مما يجعلهــــا غير صالحة للبنــاء إال بجزء منها
يمسح  21م ²كتكملة لمقـــــسم بالقطـــــعة المجاورة من جملة مساحة قطعة األرض الجملية  111م. ²
وبذلك تكون المساحة المطالبة تعويضها كاآلتي:
11
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 111م م *  64 = 8/2م م  21+م م = 41

 111م م 41 -م م =  1 – 241م م =  241م م
وقد تم عرض الموضوع على أنظار لجنة األشغال والتهيئة العمرانية بتاريخ  1026/1/1والتي وافقت
على مبدأ التعويض  ،بإعتبار أن مساحة الطرقات تجاوزت ربع مساحة القطعة الجملية  ،وإقترحت إرجاء
عملية التعويض في إنتظار توفر رصيد عقاري يمكن البلدية من تعويض المعنية باالمر.
وتبعا وقع عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي بتاريخ  1026/1/26والذي أقر إرجاء الموضوع
للنظر فيه في الدورة العادية المقبلة.
المعروض على أنظار مجلس النيابة الخصوصية الموافقة على مطلب المعنية باألمر في تعويضها نقدا
المساحة المقدرة بــــ  241م م وقع دمجها بالطرقات.

وبعد التداول والنقاش وبحضور المعنية باألمر التي أفادت ألعضاء المجلس بضرورة األخذ بعين
اإلعتبار ضروفها اإلجتماعية وافق أعضاء مجلس النيابة الخصوصية على التعويض النقدي للمواطنة
حبيبة بنت الهادي الشويقي في مساحة تقدر بـــ  241م م وقع دمجها بالطرقات وذلك وفقا لتقرير إختبــــار
مصالح وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية.

20
33

إثر تقديم السيد محمد اللطيف لمطـــــلب بتاريخ  14جانفي  1026تحت عدد  131يتعلق بإقتناء قطعة
أرض تابعة للملك العمومي للطرقات بجانب تقســـــيم ورثة اللطيف وتفــــتح مباشـــــرة على شارع 28
جانفي  ،وحيث إستقر ملك القطعة  22والمساحة  41م ²والقـطعة  23والماسـحة  216م ²والتابعان
للرسم العقاري عدد  288144سوسة وقد عبر السيد محمد اللطيف عن رغبته في إقتناء قطعة األرض
المبينة بالمثال المصاحب والتي تعتبر المدخل الوحيد للقطعتين المذكورتين سابــــقا حيث تمسح هذه
القطعة  33م ²وتفتح مباشرة على شارع  28جانفي .
وقد تم عرض الموضوع على أنظار لجنة األشغال والتهيئة العمرانية بتاريخ  1026/1/1التي وافقت
على مطلب المعني باالمر وعرض الموضوع على أنظار المكتب و المجلس البلدي قصد المصادقة.
وتبعا وقع عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي بتاريخ  1026/1/26والذي أقر إرجاء
الموضوع للنظر فيه في الدورة العادية المقبلة.
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وبعد التداول والنقاش وافق أعــــضاء النــــيابة الخصوصية على التفويت في قطعة أرض
الماسحة لـــ  33م م سابقة الذكر بعد نزع صفة الملك العمومي البلدي عنها وفقا
لتسعيرة إختبـــأر مصالح وزارة أمالك الدولة و الشؤون العقارية للسيد محمد اللطيف
ووفقا للقرار المعد في الغرض .

22

01

:

تقدم السيد شوشان والمنجي بوكمشة بمطلب قصد تقسيم قطع أرض كائنة على الطريق الوطنية رقم 2
بحي بئر الحلو في شكل عدد  01ملفات وقد إنعقدت اللجنة الفنية الجهوية للتقسيمات بتاريخ  8مارس 1028
حيث قامت اللجنة بالموافقة على الملف من الناحية الفنية وبإعتبار أن العقار موضوع التقسيم يوجد بمـــنطقة
منخفضة وتعتبر كمجــرى لمياه األمطار قامت اللجنة الفنيـة الجــــهوية للتقسيمات البـــــلدية بدعوة صاحب
العقار للقـــــيام بتهيئة التقسيم قبل تسليم رخص البناء عليه خاصة منها تركيز شبكة تصريف مياه األمطــار .
ونظرا للــــكلفة الباهضـــــة لمـــــثل هذه األشغال تقدم السيد المنجي بوكمشة بمطلب للمــــصادقة على
التقسيمين المذكورين أعــــاله ليتمكن من بيع مقسم أو أكثر لتوفيـــــر المبلغ المالي الضروري للقيام بأشغال
التهيئة.
 :تحت عدد  4666يتضمن تقسيم القطعة عدد  A413موضوع الرسم العقاري  82428سوسة
بمـــساحة جملية تقدير بـ  21010م.²
 :تحت عدد  4661يتضمن تقسيم القطعة  A405و  A406موضــــوع الرسم العــــقاري
 30111سوسة بمساحة جملية  1660م. ²
وقد تم عرض الملفان على أنظار أنظار لجنة األشغال والتهيئة العمرانية بتاريخ  1026/1/1والتي قدمت
اإلقتراحين التاليين:
 :المصادقة على الملف عدد  4661المتعلق بتقسيم القطعتين عدد  A405و A406
بإعتبارهما بعيدان نسبيا عن مكان مجرى مياه األمطار مقابل اإلحتفاظ بالملف الثاني في إنـــتظار القيام
بعملية التهــــيئة.
 :تطبيق أحكام الفصل  68من مجلة التهيئة الترابــــية والتعــــمير على الملف عدد 4661
المتضمن تقسيم القطعة  A405و  A406وذلك برهـــن مقاســـم لفائدة البلدية تساوي قيمتها المبالغ
الالزمة إلنهــاء أشغال التهيئة على أن تقوم البلدية بإرجاعها لصاحبها بعد قبول أشغال التهيئـــة.
مع العلم وأنه وقع عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي والذي وافق على تبني المقترحين
المقدمين لكال الملفين وذلك بالمصادقة على المـــــلف عدد  4661المتعلق بتقســــيم القطــــعتين عدد A405
و  A406بإعتبارهما بعيدان نسبيا عن مكان مجرى مياه األمطار مقابل اإلحتفاظ بالملف الثاني في إنـــتظار
القيام بعملية التهــــيئة بــ تطبيق أحكام الفصل  68من مجلة التهيئة الترابــــية والتعــــمير على الملف عدد
 4661المتضمن تقسيم القطعة  A405و  A406وذلك برهـــن مقاســـم لفائدة البلدية تساوي قيمتها المبالغ
13
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الالزمة إلنهــاء أشغال التهيئة على أن تقوم البلدية بإرجاعها لصاحبها بعد قبول أشغال التهيئـــة مع إعادة
عرض الموضوع على أنظار مجلس النيابة الخصوصية في دةرته العادية المقبلة.

وبعد التداول والنقاش وافق أعضاء مجلس النيابة الخصوصية على تبني المقترحين المقدمين لكال
الملفين وذلك بالمصادقة على الملف عدد  4661المتعلق بتقسيم القطعتين عدد  A405و  A406بإعتبارهما
بعيدان نسبيا عن مكان مجرى مياه األمطار مقابل اإلحتفاظ بالملف الثاني في إنـــتظار القيام بعملية التهــــيئة
بــ تطبيق أحكام الفصل  68من مجلة التهيئة الترابــــية والتعــــمير على الملف عدد  4661المتضمن تقسيم
القطعة  A405و  A406وذلك برهـــن مقاســـم لفائدة البلدية تساوي قيمتها المبالغ الالزمة إلنهــاء أشغال
التهيئة على أن تقوم البلدية بإرجاعها لصاحبها بعد قبول أشغال التهيئـــة .
*21

:
في إطار مزيد دعم الموارد البشرية وحسن اإلحاطة بهم ونظرا لوجود شغورات تسعى البلدية إلى

سدها عن طريق المناظرات الداخلية بعنوان سنة  1026فقد إستدعت الضرورة فتح مناظرات لترقية
األعوان بعد إستيفاء الشروط الشكلية وذلك كاألتي:
السلك اإلداري المشترك :ـ من عون إستقبال صنف (د) إلى مستكتب إدارة صنف (ج).
ـ إمتحان مهني إلدماج العملة  :إدماج عدد  1عامل إلى مستكتب إدارة
السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية :من مهندس أول صنف (أ )2إلى مهندس رئيس صنف (أ)2
السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية - :من مساعد تقني (ب) إلى تقني صنف (أ)3
سلك تقني ومحللي اإلعالمية - :من واضع برامج صنف (أ )3إلى محلل مخبر لإلعالمية صنف (أ)1
الخطط

الرتبة

الرتب

الرتب بالزيادة

الخطط

الخطط

العدد

المصادق عليها

او النقصان

المشغولة

الشاغرة

الجملي

/1السلك اإلداري المشترك:

متصرف رئيس
متصرف مستشار
متصرف

أ2
أ2
أ1

ملــــــــحـــــــق إدارة
كاتب تصـــــــــــــرف
كاتب راقــــــــــــــن
مستكتــــــــــــب إدارة
راقـــــــــــــــــــــــن
راقن مســـــــــــاعد
عون إستقــــــــــــبال
الجملة الفرعية )2(:
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أ3
ب
ب
ج
ج
د
د

ــ

ـ
1
1

2
2
1

2
3
8

2
3
8
1
2
ــ
4
ــ
ــ
2

ــ
ــ
ــ
2+
ــ
ــ
ــ

ـ
2
ــ
1
ــ
ــ
2

2
2
ــ
3
ــ
ــ
2

2
1
ـ
1
ـ
ـ
1

71

7+

8

71

78
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/2السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية :

مهندس عـــــــــــام
مهندس رئــــــــيس
مهندس أول
مهندس فرعي
مهندس أشغال

أ2
أ2
أ2
أ1
أ1

ــ
ــ
1
ــ
ــ

1

الجملة الفرعية )1(:

ــ
+2
ــ
ــ
ــ

ــ
ــ
2
ــ
ــ

ــ
2
ــ
ــ
ــ

ـ
2
2
ـ
ـ

7

7

2

7+

/3السلك التقني المشترك لإلدارات العمومــية :

.تقني أول
تقني
مساعد تقني
عون تقني

أ1
أ3
ب
ج

ــ
1
2
2

ــ
ــ
ــ

3

الجملة الفرعية)3( :

ــ

-

ــ
2
ــ

-

7

-

ــ
2
ــ
2

2
2
2

2

3

/4السلك المشترك للمهندسين المعماريين لإلدارة :

معماري أول
معمـــــــــاري

أ2
أ1

2
ــ

7

الجملة الفرعية )4( :

ــ

ــ
ــ

ــ

2

ــ

ــ

2

-

ــ

7

7

/2سلك محللي وتقني اإلعالمية :

محلل مخبر لإلعالمية
واضع برامج
الجملة الفرعية )5( :

الجملــة العامـــة

أ1
أ3

ــ
2

2+
ــ

ــ
2

2
ــ

2
2

7
23

7+
3+

7
77

7
71

2
22

مع العلم وأنه وقع عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي بتاريخ  1026/1/26والذي وافق
على تنقيح مجموع أعوان بلدية زاوية سوسة وفقا للجدول المشار إليه أعاله وعرض الموضوع والقرار
المصاحب في الغرض على أنظار مجلس النيابة الخصوصية قصد المصادقة في دورته المقبلة

وبعد التداول والنـــقاش وافــق أعضاء النـيابة الخصوصية على تنقيح مجموع أعوان وعملة بلدية
زاوية سوسة حسبما هو مبين بالجداول أعـــاله وتبـــعا للقرار المصاحب في الغـــــرض.
*23
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تبعا لمطلب السيد عبد القادر الباجي الوارد علينا بناريخ  1026/1/20حول إعادة تغيير نشاط المحل البلدي
الذي يشغله على وجه الكراء من محل لبيع األسماك لمحل معد لبيع الفواكه الجافة " ." Drugstore
وحيث وقع عرض موضوع تغيير النشاط للمعني باالمر سابقا على أنظار المجلس البلدي في دورته
اإلستثنائية المنعقدة بتاريخ  1021/6/22والذي وافق على تغيير صبغة النشاط للمعني باألمر من محل لبيع
األسماك إلى محل لبيع الدواجن على ضوء مطلبه المقدم بتاريخ  ، 1021/6/20إال أن المعني باألمر تراجع
عن نشاط بيع الدواجن ليفتح محل معد لبيع الفواكه الجافة " . " Drugstore
وتبعا وقع عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي بتاريخ  1026/1/26والذي وافق على مطلب
المعني باالمر في إعادة تغيير نشاط محله الذي يشغله على وجه الكراء من بلدية المكان من محل لبيع
األسماك لمحل معد لبيع الفواكه الجافة "  "Drugstoreمع إتمام اإلجراءات القانونية في الغرض بإبرام
ملحق عقد في الغرض .

وبعد التداول والنــــــقاش وافق أعضاء مجلس النيابة الخصوصية على مطلب المعــني باألمر في
تغيــير صبغـة نــشاط المحل البلدي على وجـه الكراء من محل لبــــيع األسمــــاك لمحل لبيع الفواكه الجافة
"  "Drugstoreمع إبرام ملحق عقد مع المعـــــــني باألمر لتـــــــسوية الوضعيـــة .

*إختـــــتام الجلســـة:
وجه السـيد رئيـس النــــيابة الخصوصية التحـية إلى كافة أعضاء المجلـس مؤكـدا على ضرورة بذل
قصارى الجهد خدمـة للصالح العـام موصيا باإلنصات إلى مشاغل المواطنيـن واختتمت الجلسـة في حدود
الساعةالخامســــــة مســاءا.
زاوية سوسة في .............

المفوض بالنيابة باإلمضاء على

الكاتب العـــام

رئيــس الـنيابة الخصوصية

محاضر جلسات المجلس البلدي

عامر عبداهلل
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أحمد الحاج مبارك

فاروق بوعسكر
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