الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئــــة
والية ســــــوســــــة

بلدية زاوية سوسة

محضــر جلسة المجــلس البلــدي المنع ــقد

خــالل الدورة العاديــة الثالثـ ـ ــة لسنـة 1028
ليوم السبــت  18جويلي ـ ــة 1028
بعد اإلطالع على الدستور في بابه السابع المتعلق بالسلطة المحلية وعلى القانون األساسي عدد  7لسنة
 1027المؤرخ في  21فيفري  1027المتعلق باإلنتـــــخابات واإلستفتاء المنـــــقح والمتــــــمم للقانون األساسي عدد
 21لسنة  1021المؤرخ في  11ماي . 1021
وعمال بمقتضيات الفصل  112من مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون األساسي عدد 12
لسنة  1028المؤرخ في  2ماي . 1028
وعلى قرار الهيئة العليا المستقـــــلة لإلنتخابات عدد  202لسنة  1028المؤرخ في  27ماي  1028المتلعق
بالتصريح بالنتائج النهائية لإلنتــخابات ببلدية زاوية سوسة والمجراة يوم  1ماي  . 1028الجمهـورية  ،وبناءا على
اإلستـدعاء الموجه إلى أعضاء المجلس البلدي عدد  2017بتاريخ  22جويلية  1028والمتـضمن النـص التالي :
« وبــعـد  ،يتــشـرف رئيـــــس بلدية زاوية سوسة بإستدعــــائكم لحضـــور جلسة الدورة العاديـــــة الثالثة
لسنة  1028المقرر عقــــدها :
*يــــــــــــــوم  :السبـــــــــت  18جويلية 1028
*على الساعة  :الــــعاشـــــرة صبــــــــــــاحا
بمقر قصـــــــــر البلديـــــــــة
ونظرا ألهميــــــــــة الجلسة فإن الحضور شخصي ومتأكـــــــــد والســـــــــــالم ».
عقــد المجلـس البلدي ببـلدية زاوية سوسـة دورته العادية الثالثة لسنة  1028يوم السب ـت  18جويلي ـة 1028
بقصر البلديـة  ،وقد ترأس الجلسة السيد يوســـــف التــــومي رئيس المجلس البلدي كما حضرها السادة والسيدات :
ـ السيدة مريم بوعل ــي  :مساعد أول ورئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند
ـ السيدة ربـاب بوزعبية  :مساعد ثاني لرئيس المجلس البلدي
ـ السيدة منا الثابــوتي

 :مساعد ثالث ورئيسة لجنة الطفولة والشباب والرياضة

ـ السيدة فـاطمة بوزعبية

 :مستشارة

ـ السيد المنصف فضلون

 :مستشار ورئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة

ـ السيدة حنان النابلــي

 :مستشارة ورئيسة لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسيــــن

ـ السيدة آسيا بوعسكــر  :مستشارة ورئيسة لجنة اإلعـــــــالم والتواصــــــــل والتقييـــــــم
ـ السيد محمد علي بوزعبية  :مستشار
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ـ السيدة فتيحة إبن صالح

 :مستشارة

ـ السيد ضياءالدين بوقرة

 :مستشار ورئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية

ـ السيد جمال بوكمشــة

 :مستشار بالمجلس البلدي

ـ السيد رفيق بن هنيــة

 :مستشار ورئيس لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف

ـ السيدة سماح البغدادي

 :مستشارة ورئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات

ـ السيد حميدة عرعاري

 :مستشار ورئيس لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة

ـ السيدة غــادة خليفة

 :مستشارة ورئيسة لجنة الفنون والثقافة والتربيــــــة والتعليم

وتغيب بــدون عـذر كل من الســـــيدين أنس بوكمشـــــة ورضـــــا دربال مستشاران بالمجـــــلس البلدي.
كما حضر الجلسة السيد أحـمـــــــد الحاج مبـــــــارك الكاتب العام للبلدية ومقرر الجلسة والسيد قابض المالية
محتسب بلدية زاوية سوسة.
وبعد التأكــد من إكتـــمال النصاب القانونـــــي شـــرع المجلس البـــــلدي في مــــداوالته.

المــواضيــع
 - 1النظر في مقترحات الجلسة التمهيدية بتاريخ .8612/60/11
 - 8متابعة الوضعية المالية للميزانية إيرادا وإنفاقا إلى موفى شهر جوان .8612
 - 3متابعة تثقيل وإستخالص الموارد إلى غاية موفى شهر جوان .1028
 - 1متابعة تقدم المشاريع البلدية.
 - 5متابعة تقدم الوضع البيئي
 - 0الموافقة على سدّ الشغور لرؤساء ومقرري بعض اللجان البلدية القارة.
 - 7الموافقة على تفويض بعض الصالحيات لرئيس المجلس البلدي
 - 8اإلقتراع على مشروع ميزانية سنة .1022
 - 2الموافقة على إبرام عقد لزمة إستخالص معاليم السوق االسبوعية لسنة :1022
 الموافقة على كراس شروط و عقد اللزمة.
 الموافقة على تحديد السعر اإلفتتاحي للزمة .
 تحديد موعد إبرام اللزمة.
- 20الموافقة على تشكيل اللجان غير القارة ( لجنة البتات ،لجنة المراجعة في إعتراضات المطالبين بمعل وم العق ارات المبني ة وغي ر
المبنية  ،لجنة طرح المنقوالت التي زال اإلنتفاع بها  ،لجنة البناءات المدنية ،لجنة النزاعات والشؤون العقارية  ،لجن ة ملع ب
كرة القــــــــــــدم ).................
- 22الدعوة إلى التصريح بممتلكات ومصالح رئيس المجلس البلدي و كافة أعضائه.

 21ـ الموافقة على إبرام إتفاقية شراكة وتعاون بين المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة وبلدية زاوية سوسة .
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- 2النظر في مقـ ـترحات الجلسة التمهيـ ـدية بتاريخ :1028/01/21
بناءا على اإلستدعاء الموجه إلى كافة أعـضاء النـيابة الخصوصية تحت عـدد  227بتاريخ 1028/01/07
واإلعــالن الـصادر للعمـوم عبر وسائل اإلعالم المسموعة عدد  955بتاريخ  1028/01/07تم عقد الجلسة التمهيدية
الثالثة لسنة  1028يوم الخميس الرابع عشر من شهر جوان ثمانية عشرة وألفين على الساعة العاشرة صباحا بقصر
البلدية تحت إشراف السيد معتمد الزاوية القصيبة والثريات و برئاسة السيد ضياء الدين بوقرة رئيس الــنيابة الخصوصية
وبحضوربعض أعضاء النيابة الخصوصية وممثل عن القباضة المالية.
وعن اإلدارة البلدية حضر كل من السيد أحمد الحاج مبارك الكاتب العام للبلديــة مقرر الجلسة وعن المصلحة
الفنية العون رفيق الغضبان كما حظر الجلسة ثلة من المواطنين.
إفتتح السيد ضياء الدين بوقرة 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 .
ث ّم أحال السيد رئيس النيابة الخصوصية الكلمة إلى السيد الكاتب العام للبلدية الذي أعطى بسطة على
المشاريع البلدية والجهوية والوطنية بالمنطقة عالوة على متابعة سير اإلستخالصات البلدية وفقا للجداول التالية :

- 2متابعة سير المشاريع البلدية :
بيان المشروع

سنة
اإلنجاز

الكل
فة
(أد)

مشروع تطهير

1021

200

التمويل
الذاتي

تاريخ
المصادقة
المبدئية

تاريخ
المصادقة
النهائية

12

نسبة تقدم
اإلنجاز
% 200

وتعبيد الطرقات

نهج أبو القاسم الشابي
وفروعه

تهيئة وتوسعة

مناطق التدخل

1021

100

-

100

المالحظاات

في إنتظار رفع اإلحترازات
من طرف المقاولة

حي الجبل
في طور إعداد ملف طلب

% 10

العروض

مقر قصر
-

البلدية

-

مشروع التنوير

1021

220

% 200

220

العمومي

حبيبة
-

مشروع تعبيد

الحي الجامعي حي غرس

1027

120

-

320

تم إستالم المشروع من
طرف البلدية

( نهج اليمن)
% 12

الطرقات

حي سانية جبارة
أنهج بحي الحريق

-

-

زنقة الفالح
نهج حي سيدي بوزعبية
نهج قرب مدرسة اإلمتياز

مشروع تعبيد

1028

121

%22

111

الطرقات
إقتناء وسائل

حي واد القوس
شارع الجمهورية

1028

10

-

10

نهج الصادقية
% 200

ت ّم تسلّم الشاحنة الخفيفة

التقل
-

-
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 - 1متابعة سير اإلستخالصات البلدية :
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وإثر ذلك أحال السيد رئيس النيابة الخصوصية الكلمة للحضور بهدف طرح مشاكلهم ومقترحاتهم والتي
تمحورت كما يلي :
محضر جلسة المجلس البلدي ببلدية زاوية سوسة المنعقد خالل جلسة الدورة العادية الثالثة لسنة  8102بتاريخ  82جويلية 8102

* البني ــة األساسي ــة :
 السيد حميدة عرعاري :طلب برمجة محطة تطهير بمنطقة الحريق والحمادة الشرقية مع دعوةالمصالح البلدية لمتابعة مشروع تعبيد الطرقات بحي الحريق.
 السادة عبد السالم الشواطي ومحسن الحنزولي  :طالبا كذلك ببرمجة شبكة التطهير للمياهالمستعملة بمنطقة الحريق.
 السيد لطفي المرادسي :طلب ببرمجة شبكة التطهير للمياه المستعملة بمنطقة الحريق وشبكةلتصريف مياه األمطار بالمنطقة نظرا لتعطّل مسألة حركة المرور بمناسبة نزول األمطار.
*النظافة والعناية بالبيئة :
 السيد لطفي المرادسي :طلب بتكثيف كل من حمالت رفع الفضالت المنزلية بحي الحريق وبرمجة حمالتلمقاومة الحشرات بنفس الحي.
* ردود الفــــــــــــــعل:
أكد السيد رئيس النيابة الخصوصية على أهمية تدخالت الحاضرين ومقترحاتهم وضرورة دراستها أخذا بعين
اإلعتبار إمكانيات البلدية .

*إختـــــتام الجلســـة:
وفي الختام جدد السيد رئيس النيابة الخصوصية شكره لكافة المتدخلين والحاضرين مهنئا إياهم بعيد الفطر
المبارك وإختتمت الجلسة في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا.

- 1متابعة الوضعية المالية للميزانية إيرادا وإنفاقا إلى موفى شهر جوان :1028
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- 3متابعة تثقيل وإستخالص الموارد إلى غاية موفى شهر جوان :1028
المعلوم على العقارات المبنية لسنة 1028
مبلغ جدول تحصيل المعلوم

البلدية

تاريخ اإلحالة إلى القابض

عدد فصول الجدول

تاريخ التثقيل لدى القابض

لسنة 1028

زاوية سوسة

211 111 ،880

 22جانفي 1028

2181

 22جانفي 1028

المعلوم على األراضي غير المبنية لسنة 1028
مبلغ جدول تحصيل المعلوم

البلدية

تاريخ اإلحالة إلى القابض

عدد فصول الجدول

تاريخ التثقيل لدى القابض

لسنة 1028

82 220 ،211

زاوية سوسة

 22جانفي 1028

232

 22جانفي 1028

الحد األدنى للمعلوم على المؤسسات لسنة 1028
مبلغ جدول المراقبة لسنة 1028

البلدية

عدد فصول الجدول

تاريخ إعداد الجدول

عدد اإلعالمات بالقيمة الموجهة
للمؤسسات المعنية

20 121 ،300

زاوية سوسة

 22جانفي 1028

310

310

تثقيالت األسواق المستلزمة اليومية واألسبوعية والظرفية لسنة  1028ـ الفصل  02ـ 12
البلدية

زاوية سوسة

بقايا تثقيالت سنة  1027وما قبلها

2.221.113

مبلغ تثقيالت سنة 1028

2 000 ،000

عدد األسواق المسلتزمة

02

تثقيالت بعنوان كراء العقارات المعدة لنشاط تجاري لسنة  1028ـ الفصل  02ـ 21
البلدية

بقايا تثقيالت سنة  1027وما

عدد المحالت المسوغة

مبلغ تثقيالت سنة 1028

عدد العقود المثقلة بعنوان

قبلها

زاوية سوسة

17 110 ،322

1028

20 001 ،128

10

10
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- 1متابعة تقدّم سير المشاريع البلدية:
بيان المشروع

سنة
اإلنجاز

الكل
فة
(أد)

مشروع تطهير

1021

200

التمويل
الذاتي

تاريخ
المصادقة
النهائية

تاريخ
المصادقة
المبدئية

12

نسبة تقدم
اإلنجاز
% 200

وتعبيد الطرقات

نهج أبو القاسم الشابي
وفروعه

تهيئة وتوسعة

مناطق التدخل

1021

100

-

100

المالحظاات

في إنتظار رفع اإلحترازات
من طرف المقاولة

حي الجبل
في طور إعداد ملف طلب

% 10

العروض

مقر قصر
-

البلدية

-

مشروع التنوير

1021

220

% 200

220

العمومي
مشروع تعبيد

1027

120

-

320

الحي الجامعي حي غرس

تم إستالم المشروع من

حبيبة

طرف البلدية

( نهج اليمن)
% 12

الطرقات

حي سانية جبارة
أنهج بحي الحريق

-

-

زنقة الفالح
نهج حي سيدي بوزعبية
نهج قرب مدرسة اإلمتياز

مشروع تعبيد

1028

121

%22

111

الطرقات
إقتناء وسائل

1028

10

-

10

حي واد القوس

تم اإلعالن عن طلب العروض

شارع الجمهورية

بتاريخ 1028/7/2

نهج الصادقية
% 200

ت ّم تسلّم الشاحنة الخفيفة

التقل
-

-

- 2متابعة الوضع البيئي بالمنطقة البلدية :
النظافة والعناية بالبيئة :
في مجال النظافة والعناية بالبيئة تقوم البلدية برفع الفضالت بصفة دورية ويومية بإستثناء الحمالت
اإلستثنائية بالتعاون مع البلديات المجاورة والمتمثلة في القضاء على المصبات العشوائية والنقاط السوداء بحي
سيدي بوزعبية  ،حي الحمادة الشرقية ـ حي اإلزدهار  ،حي هنشير ساسي وبعض األنهج والشوارع التي يتم
ضبطها .
كما تقوم بتنظيف المقابر اإلسالمية حيث تمت مؤخرا حملة نظافة بالمقبرة بتاريخ  21و  23ماي  1028وتم
إعالم العموم بموعد الحملة وكان ذلك بحضور عملة البلدية والفوج الكشفي فقط تم مؤخرا إقتناء عدد 200
حاوية فضالت حديدية من طرف صندوق القروض سعة  700لتر سيتم توزيعها في القريب العاجل.

مقاومة

الحشــرات:

فيما يتعلق بتنفيذ خطة مقاومة الحشرات فإن للبلدية فريق متكون من عدد  2عامل وسائق يقوم بعمـــلية
المداواة ليال بصفة دورية وذلك بالمعدات الالزمة متمثلة في جرار وخزان سعة  100لتر وآلة ضخ يــــــدوي.

التشجير وبعث المناطق الخضراء

:

يقوم فريق عمل مكلف بالتشجير والمتمثل في العناية بالمفترقات الدائرية من حيث قص العشب والسعي
وتقليم األشجار المتفرقة باألنهج والشوارع  ،كذلك يقوم عملة الحضائر المتكون من عدد  3عملة بكنس حواشي
الطرقات واألتربة بالشوارع الرئيسية وقلع األعشاب الطفيلية.
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اإلشكاليـــــــــــــات

:

ـ محدودية اإلمكانيات البلدية من حيث التجهيزات والمعدات وخاصة بعد التوسع العمراني
ـ ظاهرة ال مصبات العشوائية باألراضي البيضاء  ،فواضل منزلية وفواضل مواد بناء
ـ عدم إلتزام أصحاب المحالت المفتوحة للعموم بتوفير حاويات خاصة بهم
ـ عدم إحترام مواعيد رفع الفضالت

اإلقتراحــــــــــــات

:

تحيين قائمة أصحاب األراضي البيضاء ومطالبتهم بتسييجها حتى التكون نقاط سوداء ومصبات للفضالت

1ـ الموافقة على سدّ الشغور لرؤساء ومقرري بعض اللجان البلدية القـارة:
تبعا لمحضر جلسة  02جويلية  1028والتي بمقتضاها وقع تعيين رؤساء ومقرري اللجان الخمس لقائمة
نداء تونس تطبيقا لمقتضيات الفصل  122من مجلة الجماعات المحلّية وذلك حسب القائمة التالية :
اللجـــــــان

المقـــــرر

الرئـــــيس

لجنة شؤون المرأة واألسرة

فتيحة إبن صالح

فاطمة بوزعبية

لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين

حنان النابلي

محمد علي بوزعبية

لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة

المنصف فضلون

آسيا بوعسكر

لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم
لجنة التعاون االمركزي

آسيا بوعسكر
رضا دربال

فتيحة إبن صالح
المنصف فضلون

وحيث أنه وبتاريخ  1028/07/23ورد علينا عدد  07مطالب إستقالة من رئاسة ومقرري اللجان ألعضاء
المجلس البلدي لقائمة نداء تونس تحت عدد 2711وإعتبارا لحالة الشغورصلب اللجان سابقة الذكر وتطبيقا لمقتضيات
الفصل  122الفقرة  1المعروض على أنظار المجلس البلدي تسديد الشغور في رئاسة اللجان ومقرريها وذلك أخذا بعين
اإلعتبار مبدأ قاعدة التمثيل النسبي .
اللجـــــــان

الرئـــــيس

المقـــــرر

لجنة شؤون المرأة واألسرة

حنان النابلي

محمد علي بوزعبية

لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين

فتيحة بن صالح

فاطمة بوزعبية

لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة
لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم

رضا دربال
فاطمة بوزعبية

منصف فضلون
حنان النابلي

لجنة التعاون االمركزي

المنصف فضلون

آسيا بوعسكر

غير أن أعضاء المجلس البلدي السادة  :محمد علي بوزعبية  ،المنصف فضلون  ،آسيا بوعسكـــر عبروا
عن رفضهــم للتعيينات الجـــــديدة من طرف المجـــــلس البلدي.
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قرار المجلس :
وبعد التـــداول والنــــــقاش وافــق أعضاء الـمجلس الـــبلـدي على تشكيلة اللـجان حسب ما هو مبــــين
بالــــجدول أعــــاله.

 7ـ الموافقة على تفويض بعض الصالحيات لرئيس المجلس البلدي:
المعروض على أنظار أعضاء المجلس البلدي إمكانية الـــتفويض لرئيس البلدية باألغلبية المطلقة ألعضائه طيلة
مدة نيابتــــــــه الصالحيات التالية تبعا للفصل  113من مجلة الجماعات المحلية :
2
1
3
1
2
1

 ضبط وتغيير إستعمال األمالك البلدية التي هي في تصرف المصالح البلدية طبقا لقرارات المجلس البلدي. التفاوض قصد اإلقتراض والقيام باإلجراءات القانونية والترتيبية االزمة للغرض في حدود ما يضبطه المجلسالبلدي.
 قبول التبرعـــــات والهبات غير المثقلة بنفقات أو بشروط. ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للبلدية في مختلف المجاالت بما في ذلك حق الشفعة. إبرام مشاريع الصلح على أن يتم عرضها على مصادقة المكتب البلدي. -التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد عالقات شراكة وتعاون طبقا للفصل  11من قانون الجماعات المحلية.

مع اإلشارة وأنه وتبعا لمقتضيات الفصل  ، 113على رئيس البلدية أن يعرض على المجلس البلدي
خالل دوراته العادية تقريرا حول كل ما قام به طبقا ألحكام هذا الفصل.
ويمكن لرئيس البلدية وتحت مسؤوليته إعادة تفويض الصالحيات المذكورة ألحد مساعديه.

قرار المجلس :
وبعد التـــداول والنقاش وافــق أعضاء الـمجلس البلـدي باإلجماع التفــويض لرئيس المجلس البلدي الصالحيات
المذكورة أعاله والمحددة بالفصل  113من مجلة الجـماعات المحــلية.

8ـ اإلقتراع على مشروع ميزانية سنة :1022
عمال بمنشور وزارة الشؤون المحلية والبيئة عدد  3المــــؤرخ في  21جوان  1028والوارد علينا بتاريخ
 12جوان  1028تحت عدد  2111والذي ينص على عرض مشروع الميزانية على أنظار المجلس البلدي خالل دورة
جويلية للمصادقة.
وقد تم عند إعداد مشروع الميزانية توخي الواقعية والموضوعية ضمانا للشفافيــــة ومصداقية التقديرات
وذلك من خـــــالل :
*التوجهات والتوازنات العامة :
ـ العمل على التعبئ ة القصوى للموارد المتاحة وترشيد وحوكمة النفقات  ،مع األخذ بعين اإلعتبار متطلبات تحسين
وتعصير الخدمات المسداة للمواطنين وخاصة في مجال النظافة والعناية بالبيئة ومزيد اإلرتقاء بجودة الحياة حيث
يمكن دعم قدرات التصرف للبلديات في هذا المجال بإستغالل جزء من فوائض العنوان األول لميزانية سنة .1028
ـ إحكام برمجة وتنفيذ وتقييم البرنامج التشاركي للتنمية الحضرية والحوكمة المحلية للفترة  1010/1021السيما
قسطه السنوي لسنة  ، 1022بما يساهم في تحسين المرافق العامة بالمدينة وتحقيق تطلعات متساكنيها  ،مع ضمان
اإلستجابة للشروط الدنيا لإلنتفاع بالمساعدات والسعي إلى تحقيق النتائج المأمولة في نطاق التقييم السنوي ألداء
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الجماعات المحلية  ،كما يجدر التأكيد على إستحثاث نسق إستهالك إعتمادات التنمية الباقية دون إستعمال وطرح
إعتمادات التعهد التي اليقابلها إعتمادات دفع بمنظومة أدب والتي يتم نقلها من سنة إلى أخرى دون موجب.
ـ مواصلة تنفيذ مقتضيات المنشور عدد  1بتاريخ  2ديسمبر  1027المتعلق بتطهير مديونية البلديات بعنوان سنة
 1021وما قبلها وذلك ب اإلنخراط الفعلي في تجسيم مقتضياته وخاصة بتسوية المتخلدات خالل ميزانيتــــــــي 1028
و  1022وفقا لآلليات المعتمدة لكل صنف من البلديات  .والعمل على أن تكون سنة  1022سنة التسوية الشاملة
للديون باإلعتماد على المجهود الذاتي للبلديات بما في ذلك السيولة الناتجة عن تحويل مردود صندوق التعاون بين
الجماعات المحلية إضافة لما سيتم تخصيصه بداية من سنة  1028من تحويالت مالية ـ المال المشترك سابقا ـ
بعنوان منح توازن لفائدة البلديات التي تمر بصعوبات مالية يتم صرفها بصورة منفردة خالل السداسية الثانية لسنة
 ، 1028وهو ما يقتضي العمل على إحترام سنوية المتخلدات ورصد اإلعتمادات الالزمة للغرض.
ـ حسن التصرف في اإلعتمادات المتعلقة بالتدخل العمومي في إطار ما تسمح به اإلمكانيات الحقيقية للبلدية وبعد
تلبية حاجياتها من المصاريف الوجوبية  ،مع إتباع الصيغ القانونية الخاصة بتمويل الجمعيات وربط إسناد المتح
بمدى جدية وفعالية برامج الجمعيات والمنظمات وتنفيذها وذلك باإلعتماد على تقاريرها السنوية المالية واألدبية .
ـ الضغط على النفقات المتعلقة بوسائل المصالح وحصر تطورها في نسبة التتجاوز  3%مقارنة بتقديرات سنة
 ، 1028بإستثناء النفقات الخصاة بالنظافة وإسداء الخدمات للمواطنين.

*بخصوص التوجهات الخصوصية

:

ـ التنسيق مع محاسبي الجماعات المحلية قصد الرفع من نسق اإلستخالصات بالنسبة للمعاليم المثقلة بناءا على
أهداث إستخالص تضبط كميا بين الطرفين  ،واإلسراع باإلنخراط في منظومة التصرف في موارد الميزانية GRB
ضمن نسختها المحينة .
ـ اإلستغالل األمثل لما يتيحه األمر الحكومي عدد  802لسنة  1021المؤرخ في  23جوان  1021المتعلق بتعريفة
المعاليم المرخص للجماعات المحلية في إستخالصها من طاقة مالية خاصة بالنسبة لمعاليم اإلشغال الوقتي للطريق
العام  ،فضال عن حسن التصرف في األسواق وإستغالل مردوديتها المالية الهامة على الوجه األكمل.
ـ مزيد العناية بالموارد المتأتية من معاليم تركيز وإستغالل عالمات اإلشهار واإلستعداد إلنفراد البلديات بمعاليم
اإلشهار بالطرقات التي تمر بمجالها الترابي بقطع النظر عن تصنيفها العمومية وفقا لتمقتضيات مجلة الجماعات
المحلية .
ـ التحكم في حجم النفقات المخصصة للتأجير العمومية وخاصة بالنسبة للبلديات التي تفوق نسبة التأجير فيها سقف
مقارنة بالموارد اإلعتمادية المحققة من ميزانيتها  ،50%والحرص على تنمية مواردها الذاتية بما يتناسب واألعباء
المحمولة عليها للتقليص من مؤشر التأجير وخاصة من خالل :
ـ إعداد مخطط توظيف األعوان طبقا للحالة الراهنة وللحالة المثلى التي تستيجب لمتطلبات
النجاعة والحوكمة  ،والعمل على إعادة توظيف األعوان على هذا األساس.
ـ ترشيد اإلنتدابات بالتركيز على اإلختصاصات ذات القيمة الفنية المضافة وذلك حسب ما
تسمح به إمكانيات كل بلدية على حدة ووفقا لحاجياتها المتأكدة دون سواها  ،مع التأكيد
على أن مقترحات اإلنتدابات غير المدرجة بالجدول الخاص بذلك بأنموذج الميزانية المقيس
تعتبر الغية.
ـ األخذ بعين اإلعتبار مساهمات البلديات في اإلحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية ـ
حيث يبقى التأجير محمول على البلدية إلى حين بلوغ سن التقاعد ـ  ،إضافة إلى عدم
إغفال ما يقتضيه برنامج المغادرة اإلختيارية من إعتمادات عند اإلقتضاء .
ـ إيقاف العمل باإلنعكاس الجبائي للزيادات في األجور بداية من سنة  1022وإدراج
اإلنعكاس المالي الحقيقي للزيادات المبرمجة.
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ـ عقلنة الترقيات وإخضاعها لمبادئ الجدارة والتميز.
ـ ترشيد إسناد منحة اإلنتاج وربطها فعليا باألداء
ـ إحكام التصرف في الساعات اإلضافية بإستنادها على أساس ثبوت العمل الفعلي المنجز
بعد الوقت القانوني مع التأكيد على أن المبدأ إسناد إستراحة تعويضية .
*الحرص دوريا على تحويل كامل المساهمات المحكولة على المؤجر واألعوان العموميين لفائدة الصندوق الوطني
للتقاعد والحيطة اإلجتماعية بمناسبة صرف األجور والمنح .
وتبعا لذلك المعروض على أنظار المجلس البلدي مشروع ميزانية  1022للتداول والمصادقة :
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* قــرار المج ـلـس :
وبعد النقاش والــــــــتداول وافق أعضاء المجلس البلدي على اإلقتراع على مشروع ميزانية
سنة  1022وفقا للمعطـــــيات المبينة أعـــاله .
2ـ الموافقة على إبرام عقد لزمة إستخالص معاليم السوق االسبوعية لسنة :1022
تبعا لمقتضيات الفصل  81من مج لة الجماعات المجلية يمكن للجماعات المحلية أن تستغل البعض من مرافقها
العامة أو أمالكها أو أسواقها عن طريق عقود لزمة طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل فيما ال
يتعارض مع مبدأ التدبير الحر.وتختص مجالس الجماعات المحلية بالتداول في عقود اللزمات ومدتها وجوانبها المالية
وإقرارها بعد اللجوء إلى المنافسة والتقيّد بقواعد الشفافية.
المعروض على أنظار أعضاء المجلس البلدي التداول في هذه الجوانب تبعا لما يلي :


الموافقة على كراس

شروط و عقد اللزمة :

كــراس شـروط

(خاصــــــة بالســوق األســــــبوعيــــــة)
ببــــلدية زاويـــة ســـــوســــة

الفصل األول :
وقع هذا الكراس وشروطه إلشـــــهار لزمة استـــــخالص األداءات الموظــــفة على الوقوف والوزن للبيع بالمزايدة طيلة
فترة اللزمة (من  .................إلى .).............................
فيما يتعلق باستخالص األداءات يجب علي قابل هاته اللزمة الخضوع للتراتيب والتعريفات القانونية المضافة نسخة منها لهذا
الكراس ،وال يمكن في أية صورة وال لسبب من األسباب ترفيع مبلغها وال التنقيص منه  ،وبصفة عامة فإنه يقوم مقام البلدية في
التمتع بجميع الحقوق والقيام بجميع اإللتزامات المترتبة لها و عليها بمقتضى األوامر والقرارات الموجودة اآلن أو التي تتخذ في
المستقبل في شأن المواد المشمولة بالصفقة ،تلك األوامر والقرارات التي يجب عليه القيام بتطبيقها علي نفقته أحسن تطبيق .
الفصل الثاني :
ليس للمستلزم الحق في القيام بأي احتجاج وال في المطالبة بأية غرامة في صورة وقوع إحداث األسواق أو نقلتها  ،إذا
وقع بسبب إصالحات أو بناءات جديدة أو تغييرات حرمان قابل اللزمة مدة وقتية من استعمال المحالت والمواقع الموجودة اآلن
فليس له من أجل ذلك حق في القيام بالمـــــعارضة وال في المطالبة بأية غرامة .
الفصل الثالث :

ال يمكن للمستلزم توظيف معلوم على وقوف وسائل النقل المستعملة من طرف التجار أو المنتجين المترددين على
األسواق  ،إال انه يرخص لهم على كل حال في حق المطالبة بجمعها في مكان معين يخصص لذلك أو بالذهاب بها خارج السوق.
يمكن ألصحاب السيارات والشاحنات وغيرها في جميع األحوال إتخاذ الوسائل التي يرونها صالحة لحراستها.
الفصل الرابع :
إذا كانت المعاليم أو األداءات محمولة بمقتضى التراتيب على البلدية فال يمكن لقابل اللزمة مطالبتها بدفعها .
الفصل الخامس :
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إذا فرضت أسباب قاهرة على البلدية فسخ العقد فإن مبلغ الغرامة التي يمكن منحها من اجل ذلك ال يتجاوز في أية صورة الجزء
الثاني عشر من ثمن اللزمة .
وعند وقوع الفسخ كما ذكر فإن البلدية ال يمكن لها أن تحتفــــــظ بقسط الثمن المترتب عن المدة الباقية من مدة التعاقد
وال المطالبة به.
الفصل السادس:

ال يمكن قبول أي شخص للمشاركة في المزايدة إال إذا دفع مسبقا لقباضة البلدية مبلغا من المال يساوي العشر من
الثمن اإلفتتاحي ومد اإلدارة البلدية بوصل خالص المعاليم السنوية على العقارات المبنية واألراضي غير المبنية والمؤسسات ذات
الصبغة الصناعية والتجارية والمهنية مسلم من طرف محتسب الجماعات المحلية التي ينتمي لها المشارك بالسكنى أو بالنشاط.
وبعد التبتيت يبقى هذا المبلغ مؤمنا الى أن يتم تكوين الضمان النهائي للقيام بتنفيذ جميع االلتزامات والتحمالت مهما
كان نوعها المترتبة عن هذا الكراس على كل مبتت له ويجب على هذا األخير في ظرف ال يتجاوز األربع والعشرون ساعة
الموالية لذلك ان يؤمن بصندوق القابض البلدي ضمانا تساوي قيمته الفعلية على األقل ربع المبلغ السنوي المثبة بالعقدة وهذا
الضمان المؤمن الينجر منه لصاحبه فائض ويكون ضمانا لمال البلدية قبل غيرها.
مجرد صب الضمان يعطي البلدية حقا خاصا يخول لها طرح قيمة ما يظهره حساب البلدية متخلدا بذمة قابل اللزمة الذي يقع
إعالمه بذلك من أصل المال المطلوب ويبقى هذا الحق دائم المفعول إلى أن يقع خالص كامل ثمن اللزمة وكذلك جميع المبالغ األخرى
المطلوبة بمقتضى هاته الشروط باي عنوان كان من مصاريف وتوابع .
ال يمكن لصاحب اللزمة سحب الضمان إال بعد إنقضاء مدة صفقته وبموافقة رئيس البلدية.

و إذا تخلف المبتت له عن دفع الضمان في األجل المحدد أعاله فإن البلدية بدون احتياج إلى أي إجراء سوى إثبات ذلك بالتقرير
الذي يحرره القابض البلدي ويكون لها الحق في التصرف المطلق في اللزمة وذلك بإعطائها لشخص غير المزايد األخير.
إما بالتراضي بعد أخذ رأي اإلدارة العليا أو إثر إعادة إشهارها للبيع ببتة جديدة .
وفي هاته الصورة األخيرة إذا كان ثمن التبتي ت األخير اقل من ثمن التبتيت األول فأن المزايد بالبتة األولى يكون مجبرا على دفع
الفرق بين الثمنين زيادة عما قد يترتب عليه من معاليم أو غرامات أخرى  ،وليس له الحق في المطالبة بما يحصل من الزيادة في
الثمن بسبب البتة الثانية.
الفصل السابع :

يجب على قابل اللزمة تعيين محل مخابرته بدائرة البلدية وجميع اإلعالمات والشكايات التي يقع تبليغها له بذلك المحل
تكون ماضية عليه.
وإذا لم يعين محل مخابرته فتكتفي البلدية بتعليق اإلعالمات واإلنذارات التي تهمه بمقر الوالية.
الفصل الثامن :
في صورة وقوع التبتي ت الي فردين أو أكثر يكون المبتت لهم متضامنين مع الخيارفي الطلب في دفع ثمن اللزمة وكذالك في
القيام بالتحمالت األخرى الناشئة عن شروط هذا الكراس.
ثمن اللزمة السنوي يقع تقسيطه الى إثنتي عشر دفعة متساوية وكل دفعة شهرية يجب تسبقتها طبق التراتيب
لصندوق القابض البلدي أثناء الثالثة أيام األولى من الشهر.
إذا لم يدفع المستلزم في األجل المحدد ما حل عليه يقع تنبيهه مرة واحدة في اليوم الرابع بمكتوب مضمون ببطاقة
وصول من القباضة البلدية وإذا لم يمتثل في ظرف الثمانية أيام الموالية للتنبيه فإن البلدية تستعمل ضده الطريقة اإلدارية في
إسقاط الحق وهذا اإلسقاط يقرره رئيس البلدية بعد أخذ رأي سلطة اإلدارة العليــا .
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اإلعالم بسقوط الحق يقع تبليغه باألسلوب المبين بالفقرة السابقة إلي محل المخابرة المعين من طرف المستلزم وإذا لم
يكن له محل معين فبالمقر المنصوص عليه بالفصل السابع .
إن القرار أعاله وتسليط سقوط الحق ال يمنع البلدية من تتبع أمالك مدينها الخاصة الستيفاء مبلغ دينها أصال وتوابعه
وال تعارض تطبيق أية وسيلة من وسائل القانون العام .
والمطالبات التي يمكن ان يقوم بها المستلزم لجبر ما يدعيه من التضرر ال تمنع في أية صورة من إجراء التتبعات
حسبما هي مبينة بشروط هذا الكراس.
عندما يتقرر سقوط الحق يكون للبلدية التصرف المطلق في اللزمة وذلك بإعطائها لشخص أخر بالتراضي بعد أخذ رأي
سلطة اإلدارة العليا أو إثر إعادة إشهارها للبيع ببتة جديدة .
وفي هاته الصورة األخيرة إذا كان ث من التبتيت األخير اقل من ثمن اللزمة األولى فـــإن المستلزم المسقط حقه مجبور على
دفع الفرق بين هذين الثمنين عن مدة اللزمة التي تبتدئ من تاريخ دخول قرار سقوط الحق في حيز التنفيذ وتنتهي بإنتهاء السنة
هذا عدا ما يظهر من الحقوق والغرامات األخرى .
وليس له الحق في المطالبة بما سيحصل من الزيادة في الثمن بسبب البتة الجديدة.
الفصل التاسع :
جميع التشكيات التي يعرضها قابل اللزمة فيما يخص الصعوبات اإلدارية التي تعترضه أثناء استثمار اللزمة وكذلك جميع
الخالفات التي تحدث بينه وبين البلدية فإنها تعرض على رئيس البلدية ثم عند اإلقتضاء على سلطة اإلشــــــراف التي تتخذ في
شأنها قرارات نهائية غير قابلة للمراجعة .
أما خالفاته مع األشخاص فإن له عرضها على المحاكم ذات النظر مع تحمل عواقبها وحده .
الفصل العاشر :
إذا فطــــن قابل اللزمة إلى وقوع مخالفات تضر به فإن التقارير التي تحرر في ذلك من طرفه أو من طرف أعوانه تحال نسخ
منها في ظرف خمسة أيام على البلدية التي يجب إعالمها أيضا بنتيجة النازلة في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم فيها
(صلح-حكم -أو ترك نازلة ).
تحتفــــظ اإلدارة من ناحية أخرى بـــحق التخفـــــيض حسبــــما تراه صالحا من مبلغ الخطية التي يفرضها قابض اللزمة
بصورة صلحية وقــبل صدور الحكم.
يجب على قابل اللزمة االمتثال لقرار اإلدارة في أجل أقصــاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعالمه به بواسطة القابض البلدي .
الفصل الحادي عشر :
يتعهد المستلزم بالقيام بعمليات التنظيف ورفع ا لفضالت بصفة منتظمة وتوفير الحاويات الالزمة لذلك مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
في نفس اليوم.
وفي صورة تعذر ذلك تقوم البلـــــدية بالخدمات الضرورية مـــــقابل  %5من المــــبلغ الجملي للزمة تدفع على ثالثة أقساط.

وفي حالة عدم دفع هذه المبالغ يقع طرحها من المبلغ المؤمن لدى البلدية بعنوان الضمان.

الفصل الثاني عشر :
يتحمل قابل اللزمة عواقب جميع الحوادث الفجئية التي يمكن ان تقع أثناء مدة إستثماره ونتيجة لذلك ليس له حق في المطالبة
بتعويض الضرر الذي ينشأ عن تلك الحوادث أو عن أي قرار إداري يلزم إتخاذه لموجب مصلحة عامة.
الفصل الثالث عشر :
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على قابل اللزمة القيام بحراسة سيرها وجميع المصاريف الالزمة لذلك محمولة عليه وجميع الضرر الحاصل من عدم القيام
بالحراسة يتحملها هو وحده أيضا وليس له الحق في طلب تعويض من أجل ذلك.
الفصل الرابع عشر :
ال يمكن لقابل اللزمة إحالة الحقوق المنج ّرة له من اللزمة كلها أو بعضها إال بموافقة البلدية موافقة كتابية وفي صورة
الترخيص له باإلحالة فإنه يبقى متضامنا تجاه البلدية مع المحال له فيما يخص تنفيذ جميع الشروط والتحمالت المنصوص عليها
بهذه الكراس.
الفصل الخامس عشر :
جميع األداءات والمصاريف كيفما كان نوعها المتعلقة باللزمة ( معلوم تامبر ـ معلقات اإلشهار ـ تامبر كراس الشروط وتامبر
محاضر البتة ومعلوم التسجيل ومصاريف اإلشهار الخ) محمولة وتبقى محمولة على قابل اللزمة الذي ال حق له في أية صورة
في طلب استرجاعها  ،ومبلغ هاته المعاليم والمصاريف يقع دفعه من طرف قابل اللزمة لصندوق القابض البلدي في األجل المحدد
لدفع الضمان .
الفصل السادس عشر :
تقع البتة بالمزاد العلنــــــــــــــــي
جميع الزيادات التي تقع أثناء جلسات البـــتة تكون على األقل :
ـ دينار إذا لم تتجاوز قيمة التسويغ المائة دينار
ـ خمسة دنانير إذا لم تتجاوز قيمة التسويغ األلف دينار
ـ عشرة دنانير إذا لم تتجاوز قيمة التسويغ العشرة آالف دينار
ـ خمسون دينار إذا تجاوزت القيمة العشرة آالف دينار
ويخضع ثمن اللزمة لألداء على القيمة المضافة وذلك عمال بمقتضيات الفصلين  12و 22من قانون المالية لسنة ، 1008
والمذكرة العامة عدد  8المؤرخة في  21جانفي  1008الصادرة عن السيد وزير المالية.
الفصل السابع عشر :
كل آخر مزايد يصبح مرتبطا بالبلدية على أن تبقى هاته األخيرة حرة في عملها أي إمكانية القبول أو الرفض.
اليكون التبتيت نهائيا إال إذا وافقت عليه سلطة اإلشراف.
الفصل الثامن عشر :
كل معارضة يقع القيام بها أثناء البتة يتولى فصلها رئيس البلدية أو نائبه الذي يترأس البتة.
فيما عدا أسباب اإلقصاء الخاصة التي هي من أنظار مكتب البتة وحده فإن كل مشارك أو مزايد مطلوب للبلدية بأي مبلغ كان من
ثمن لزمة كانت أعطيت ل ه من قبل أو كان وقع الحكم عليه جناحيا بمناسبة إستثمار لزمة يقع بموجب ذلك رفضه من البتة.
الفصل التاسع عشر :
ال تقع المطالبة بالمعاليم التي تستخلص من األسواق األسبوعية إال يوما واحدا في األسبوع وهو اليوم الرسمي إلنتصاب
السوق ومعاليم األسواق اليومية تقع المطالبة بها كل يوم ومعاليم األسواق الدولية في كل إجتماع دوري.
يمكن لإلدارة سواء بطلب من صاحب اللزمة أو لزوميا إن رأت في األمر نفعا للمصلحة العمومية أن تقدم بيوم أو يومين
حسبما يقتضيه الحال  ،إنتصاب السوق األسبوعية الذي يصادف تاريخه عيد اإلضحى أو عيد الفطر أو عيدا قوميا.
الفصل العشرون :
يجب على صاحب اللزمة تسليم وصوالت في جميع المبالغ التي تدفع له.
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تقطع تلك الوصوالت من دفتر أو زمام ذي جذور يكون مثاله محررا من طرف البلدية التي تحتفظ بحق إعـــــداد تلك
المطبوعات مقابل إسترجاع ثمنها من صاحب اللزمة .
كل مق بوض يكون موضوع توصيل واحد أو تذكرة واحدة يجب أن تكون بيد صاحب اللزمة دفاتر يرسم فيها بالتفصيل مقابيضه
اليومية مع جميع اإلرشادات المفيدة وكذلك مصاريفه وهو مطـــــالب بالتمكين من اإلطالع على تلك الدفاتر والمقتطعات كلما طلب
منه ذلك األعوان الذي تنتدبهم البلدية لهذا الغرض وهو مجبر على إمدادهم بجميع اإلرشادات اإلحصائية التي يطلبها منه.
كما هو مجبر على الدخول تحت التفقدات والمراجعات التي تأذن اإلدارة العليا عند اإلقتضاء بإجرائها على حساباته وعلى سير
اللزمة وبصفة أعم على تطبيق التراتيب والتعريفات وإحترام جميع مقتضيات شروط هذا الكراس.
يجب على قابل اللزمة أن يقدم قبل اليوم العاشر من كل شهر إلى كتابة البلدية قائمة مفصلة في مقابيضه أثناء الشهر
حسب كل فصل من فصول التعريفة.
الفصل الواحد والعشرون :
على قابل اللزمة أن يقوم على نفقته بتعليــــق تعريفة المعاليم المضافة لهذا الكراس داخل المكتب أو المكاتيب المعدة
لإلستخالص وبجهة بارزة يصل إليها العمـــــــوم بسهولة .
الفصل الثاني والعشرون :
عدم تطبيق مقتضيات الفصلين ( 22-20الفقرة األولى) والفصلين  11-12يؤدي بقابل اللزمة إلى دفع خطية تتراوح بين دينار
وخمسة دنانير بالنس بة لكل مخالفة يثبت إرتكابها  ،كل مبلغ يقع قبضه خالفا للتعريفة والتراتيب يجعل قابل اللزمة عرضة للتتبع
من طرف البلدبة بصفته مستلزما .
قابل اللزمة مسؤول بالخطايا التي يحكم بها على أعوانه للسبب المذكور أو بسبب ارتكاب كل مخالفة أخرى للتراتيب المعمول
بها أو لمقتضيات شروط هذا الكراس .
إسقاط الحق بالطريقة اإلدارية المنصوص عليها بالفصل  8في صورة التخلف عن دفع الثمن في األجل المحدد يمكن تطبيقه
على التقصير الذي من طرف قابل اللزمة في القيام باإللتزمات المحمولة عليه بمقتضى هذه الشروط وذلك بصورة مستقلة عن
العقوبات الواردة بالفصل أعاله وتكون البلدية حرة في طلب فسخ العقد حسب القانون العام.
الفصل الثالث والعشرون :
اليستخدم قابل اللزمة في تصرفات اللزمة إال األشخاص الذين تسبق الموافقة عليهم من طرف رئيس البلدية الذي له الحق في
طلب طردهم عندما تقع ضدهم تشكيات مبنية على أسباب حقيقية.
الفصل الرابع والعشرون :
في صورة وفاة قابل اللزمة يكون للبلدية الحق في فسخ العقد بدون تعويض من أي طرف وذلك بعد توقيف الحساب مع الورثة
ثم يبقى لها التصرف الحر في اللزمة لتعطيها ألي شخص آخر بالتراضي بعد أخذ رأي اإلدارة العليا أو إثر إشهارها للبيع.
الفصل الخامس والعشرون :
في صورة إفالس قابل اللزمة أو صدور إذن عدلي بتصفية أمالكه يقع فسخ العقد بإستحقاق ويبقى للبلدية التصرف الحر في
اللزمة لتعطيها ألي شخص آخر سواء بالتراضي بعد أخذ رأي اإلدارة العليا أو إثر إعادة إشهارها للبيع والضمان الذي أمنه
المستلزم المسقط حقه تستبقي منه البلدية بقدر خالص األقساط التي يكون قد حل أجل دفعها لتاريخ إبرام عقد جديد أو إعادة
التبتيت بقدر خالص ما يحصل عند اإلقتضاء من الفرق بالنقص بين ثمن العقد المفسوخ وثمن العقد الجديد الواقع بالتراضي أو
بتجديد اإلشهار إذا كان ثمن هذا العقد الجديد أقل من الثمن السابق وبقدر ضمان خالص ما يترتب من الغرامات الجديدة طبق
مقتضيات الفصل  88أعاله وخصوصا من عدم اإلمتثال من المستلزم السابق لإللتزامات المنصوص عليها بهاته الشروط.
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الفصل السادس والعشرون :
قابل اللزمة مجبر على اإلمتثال لجميع اإللتزامات المفروضة من طرف الشرطة ويقع إعالمه بها من جانب الحكومة أو جانب
البلدية وليس له حق في اإلعتراض والفي المطالبة بأية غرامة عندما يبدو للبلدية من المصلحة أن تبدل نظام اللزمة أن تنقل أو
تغير أو تصغر مواقع السوق أو المواقع المعدة للوقوف أو المعدة ألشغال الطريق العام بصفة وقتية والتي يستخلص المستلزم
معاليمها.
الفصل السابع والعشرون :
إذا كان المستلزم تعاضدية أو شركة مكونة بصفة قانونية فإنه يتعين عليه عند اإلقتضاء .
 /0حجز األداء الفالحي حسب الشروط التي يضبطها التشريع الجاري به العمل ولهذا الغرض ينبغي عليه مسك دفتر قانوني
يمضي عليه من طرف مركز مراقبة األداءات وتسليم شهادات مستخرجة من دفتر ذي جذور يتسلمه من القباضة المالية.
 /8إعادة دفع هذا المعلوم المتجمع لديه كل أسبوع إلى القباضة المالية بدائرته بواسطة بطاقة دفع وفي صورة لم يتجمع لديه أي
مبلغ خالل األسبوع يجب عليه إيداع بطاقة دفع سلبية في األجل المعين.
أما إذا كان المستلزم من غير الصنفين المشار إليهما أعاله وطبقا للمقتضيات المذكورة المشتركة رقم  12المؤرخة في 03
مارس  2212والصادرة عن إدارة األداءات فإن حجز األداء الفالحي يقع من طرف عون تابع للقباضة المالية يقع تكليفه
خصيصا بهذه المهمة.
الفصل الثامن والعشرون :

في صورة صدور نصوص قانونية خالل فترة إستلزام السوق تقضي بالترفيع في المعاليم البلدية المستخلصة فإنه يقع وجوبا
إعتبار النسبة المائوية المضافة في ذلك الترفيع في ثمن البتة.
الفصل التاسع والعشرون :
اليمكن اإلنتصاب خارج المكان المعد للسوق والمحدد حسب المثال المصاحب لهذا الكراس.

وقع اإلطالع عليه والموافقة
زاوية سوسة في ....................... :

المستلزم معرف بإمضائه

زاوية سوسة في .......................:

رئيس المجلس البلدي
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الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية سوسة

بلدية زاوية سوسة

عقد لــزمـة السـوق األسبـوعـية
بزاوية سوسة لسنة 1022

بيـن الممضيـين أسفـلـه:
/2المجلس البلدي بزاويـة سـوسة في شخــص ممثلـــها القـــانوني ،صاحبة المعـــرف الجبائي رقـــم .410183 F
كمـسـوغ مـن جـهـة
 /1والسـيــــد  ........................صـــــاحـب بطاقـة تعــــــريف وطنـيــــة عــ......................ـــــدد الصادرة بتـونـس في
 ............................القـاطــن  ..................................صاحبة المعـــرف الجبائي رقـــم ........................
كمـتـسـوغ من جـهة أخري
بيـــان تــمـهــيـدي
بـناءا على محضر تسويغ المعاليم الموظفة على السوق االسبوعية ببلدية زاوية سوسة بتــاريخ .........................
وتبعا لكراس الشروط الممضاة بين بلدية المكان والسيد  ..................بتاريخ................................
وقــع االتفاق على مــا يــلـي:
الفصل األول  :أسند الســـــــيد رئيـس المجلس البلدي ببلدية زاوية سوسة إلى السيــد

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

لــزمــة السوق

األسبــــــوعية بزاوية سوسة لسنة  1022وذلك إلســـتلزام المعاليــم الــموظـــــفة على هـذه الــســوق األسبوعية لمــــــدة

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

بـدايـــــة من  ......................إلى  ...........وذلك حســـب كـراس الــــشـروط المصــاحب لهـذا الـعـــــــقـد.
الفصل الثاني:
...........................

حددت قــيـمـة اللــزمة بـ (.......................د)

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

دينارا دفع منها المستلزم مبلغ قدره (..........................د)

 ،تبعــا للوصل عــ ................................ـدد بتاريخ ........................................ويمثل الربع من المعلوم السنوي إلستلزام السوق

االسبوعية و ضمان للثالثة األشهر األخيرة من السنة و يتم تسديد مشاهرة بقية المبلغ حسب الجدول التالي:
مبلغ القسط الراجع للبلدية
ع/ر

مبلغ القسط بعنوان األداء على
القيمة المضافة

المعلوم الجملي
المطالب بدفعه

الفترة

2
1
3
1
2
1
7
8
2
10
11
12

الفصل الثالث :يلـتـزم المســـتلزم بدفع اآلداء على القيـــمة المضافة بالنســبة لعمليــات إستــغــالل لزمات األســــــواق
العــمومية حــسب المـذكــرة العــامة لــوزارة المــالــية عــدد  08بتاريــخ  21جانفي  1008مشاهــرة وذلك في نفس
آجال خــالص األقساط الراجعة للبلدية.
الفصل الرابـع :يلتــزم المسـتـلزم بدفع األقســاط الـــشهرية أثناء الــــــثالثة أيام األولى من كل شــــــهر.
الفصل الخامس :يلتـزم المستلزم بإحترام مقتضيات كراس الشروط موضوع اللزمة.
الفصل السادس :تحمـل معالـيم التسجـيل على كاهل المستـلزم.
زاوية سوسة في .........:
المستلزم
معرف باإلمضاء

رئـيس المجلس البلدي
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 الموافقة على تح ديد السعر اإلفتتاحي للزمة :
وبعد في إطار ضبط االثمان اإلفتتاحية التقديرية المرجعية لألسواق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية وذلك بما
تطور النشاط وتكاليف اإلستثمار والظرف اإلقتصادي للمنطقة كما تم بيانه بمنشور السيد وزير الشؤون
يتناسب مع ّ
المحلية بتاريخ  88ماي  8617حول المصادقة على على ميزانيات الجماعات المحلـــــية لسنة  8612عالوة على
تحيين تعريفة المعاليم المرخص للبلدية في إستخـالصها داخل األســواق بمقتضى االمر عدد  265لسنة 8610
المؤرخ في . 8610/60/11
المعروض على السادة أعضاء مجلس النيابة الخصوصيــة تحديد السعر اإلفتتاحي لبتة إستلزام السوق
األسبوعية بزاوية سوسة بعنوان سنة  8612وذلك أحذا بعين اإلعتبار مقتضيات منشور السيد وزير الداخلية عدد 01
بتاريخ  1220/62/82والقاضي بأن يتضمن المعلوم الجملي للبتة معلوم تنظـــيف الســـوق االسبوعيــــة والمقدّر
بــــ % 5مع اإلشارة وأنـــــه تبعا لمنشور إعداد ميزانية سنة  1028فإنه يمكن للبلدية إبرام عقد اإلستلزام لفترة
تتجاوز الســـنة وال تتعدى  2سنوات وذلك طالما ســـيؤدي هذا اإلجـــراء إلى الترفيـع في موارد اإلستلزام .
السنة

المعلوم السنوي

8610

 7.666.666د

8617

 2.166.666د

8612

 2.666.666د

معدّل الثالثة
سنوات األخيرة

 8.200.000د

السعر اإلفتتاحي المقترح
بعد زيادة % 5

الفترة سنة أو  5سنوات

 8 200د

سنــــــــــــــة

 تحديد موعد إبرام اللزمة:
المعروض على أنظار المجلس البلدي ضبط رزنامة إستلزام السوق البلدي لسنة .8612

السعر اإلفتتاحي
تاريخ اإلشهار
تاريخ وتوقيت ومكان البتة

السوق األسبوعية لمدة سنـــــــــــة فقط
 8 200د
سبتمبر 1028
أكتوبر  1028ببلدية زاوية سوسة

قرار المجلس :
وبعد الدرس والنقاش وافق أعضاء المجلس البلدي على إبرام عقد لزمة إستخالص معاليم السوق
االسبوعية لسنة  1022وعلى تحديد اسعر اإلفتتاحي لمعاليم لزمة السوق األسبوعية لسنة  1022وعلى موعقد إبرام
اللزمة حســـب الجداول المبـــين أعاله .

 -20الموافقة على تشكيل اللجان غير القـارة:
تبعا لمقتضيات الفصل  120الفقرة الثالثة والرابعة يمكن للمجلس البلدي تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها
بدراسة مواضيع معينة أو تكليف أحد أعضائه بمتابعة ملفات محددة وتكون تركيبة مختلف اللجان وفقا للتمثيل النسبي
محضر جلسة المجلس البلدي ببلدية زاوية سوسة المنعقد خالل جلسة الدورة العادية الثالثة لسنة  8102بتاريخ  82جويلية 8102

لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس البلدي وفيما عدا حالت اإلستحالة يراعي تبعا مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب
وإرتباط إختصاص ومؤهالت األعضاء ومجال عمل اللجنة.
اللجـــــــان

الرئـــــيس

المقـــــرر

األعضاء

لجنة البتات
لجنة المراجعة في إعتراضات المطالبين بمعلوم
العقارات المبنية وغير المبنية
لجنة طرح المنقوالت التي زال اإلنتفاع بها
لجنة النزاعات والشؤون العقارية
لجنة ملعب كرة القدم
لجنة البناءات اإلدارية

وبعد التـداول والنقاش تم اإلتـفاق بين أعضاء المجلس البـلدي على إرجاء النظر في الموضـوع إلى حين
عقد جلسة إستثـنائية بتاريخ  1أوت .1028
 -22الدعوة إلى التصريح بممتلكات ومصالح رئيس المجلس البلدي و كافة أعضائه:
تبعا لمقتضيات الفصل  37من مجلة الجماعات المحلية يصرح رؤساء المجالس المحلية وأعضاؤها بممتلكاتهم
ومصالحهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وإعتبارا لمشروع قانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة اإلثراء غير المشروع وتضارب
المصالح بالقطاع العام خاصة في فصوله  32، 1 ، 2و 20والمصادق عليه مؤخرا من طرف مجلس نواب الشعب ،
المعروض على أنظار المجلس البلدي إرجاء اإلجراء بالتصريح بالممتلكات والمصالح لرئيس المجلس البلدي وكافة
أعضائه إلى حين صدور القانون ودخوله حيز التنفيذ.
21ـ الموافقة على إبرام إتفـاقية شراكة وتعاون بين المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة وبلدية زاوية سوسة :
في إطار إنفتاح بلدية زاوية سوسة على محيطها الخارجي في مجاالت النظافة والعناية بالبيئة والتنوير
العمومي والتي تعكس المقاربة التي تعتزم إعتمادها بلدية زاوية سوسة مستقبال لتطوير مقومات التنمية المستدامة
والحوكمة الرشيدة .
المعروض على أنظار المجلس البلدي إبرام إتفاقية تعاون وشراكة مع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية
بسوسة قصد وضع إستراتيجية عمل بين البلدية والمعهد قصد اإلنخراط ضمن منظومة المدن الذكية وفقا لما يلي:
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الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
واليــــــــة ســــــــوسة

إتفاقية شراكة وتعاون

بلدية زاوية سوسة

بين الممضيـــن أسفلــــه :

ـ بلدية زاوية سوسة ممثلة في شخــــص رئيس المجــــلس البلـــــدي.
من جهــــــــــــــة
ـ والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة ممثل في شخص مدير المعهد السيد رضــــــا العزيـــــــزي والسيد
أحمد أنيس كحلول مدرس تكنولوجي بقسم الهندسة الكهربائية .
من جهـــة أخــــــــرى
تبعا لمقتضيات القانون األساســـــي عدد  12لسنة  1028المؤخ في  2مـــــــاي  1028المتعلق بإصدار القانون
األساسي للبلديــــات.
وعلى مضمون مداولة مجلس النيابة الخصوصية المنعقد بتاريخ  11أفريل  1028المتعلق بإبرام إتفاقية مع
المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة والمصادق عليه بتاريخ  12جوان .1028
وعلى محضر جلســـة تنصـــيب المجلـــس البلدي بزاويــــة سوسة للمدة النــــيابية  1028ـ  1013بــــتاريخ 18
جوان . 1028
وعلى مضمون مداولة المجلس البلدي بزاوية سوسة المنعقد بتاريخ  18جويلية  1028المتعلق الموافقة على
إبرام إتفاقية شراكة وتعاون بين المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة وبلدية زاوية سوسة
وفي إطار إنفتاح بلدية زاوية سوسة على محيطها الخارجي يتفق كل من بلدية زاوية سوسة والمعهد العالي
للدراسات التكنولوجية بسوسة على تأسيس إطار تعاون يستفيد منه الطرفان .
هذه اإلتفاقية تسعى لتجسيد مبدأ التنمية المحلية المستدامة على أرض الواقع في إطار المشاريع اإلستراتيجية
الهيكلية لمدينة زاوية سوسة .
يلتزم الطرفـان بداية من اليوم بتطبيق إتفـاقية شراكة وتعاون حسب البنود التالية :
البند  :2اإلتفاقية الحالية تهدف لتحديد أنشطة التعاون بين الطرفين.
البند  :1تتركز أنشطة التعاون بين الطرفين أساسا على النقاط التالية :

*المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة :
2ـالسماح لكفاءات المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة بالمشاركة في المشاريع المنجزة من طرف
بلدية زاوية سوسة.
1ـ السماح لكفاءات المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة بتنظيم دورات تكوين لفائدة موظفي بلدية
زاوية سوسة.
محضر جلسة المجلس البلدي ببلدية زاوية سوسة المنعقد خالل جلسة الدورة العادية الثالثة لسنة  8102بتاريخ  82جويلية 8102

3ـ مساعدة البلدية على إستغالل وتوظيف البحوث الجامعية
1ـ إقتراح أفكار مختلف المجاالت العلمية

*بلدية زاوي ــة سوسـ ـ ــة :
2ـتوفير تربصات لطلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة في حدود اإلمكـــــــــان.
1ـ المشاركة في التظاهرات التي يقع تنظيمها من طرف المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة
 3ـ السماح لطلبة وأساتذة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة بالقيام ببعض التجارب التطبيقية في
قطاع التنوير العمومي أو القطاعات التكنولوجية األخرى.
1ـ مساندة وتشجيع مشاريع البحث والتنمية
2ـ منح شهادات مشاركة في النقل التكنولوجي لكافة أعضاء الفريق المساهم في إنجاز المشاريع
البند  :3تقوم اللجنة بالمتابعة والتنسيق والسهر على تنفيذ بنود هاته اإلتفاقية التي تتركــــــــب من :
*السيد

رضا العـــــزيــــــزي

 :مدير المعهد العالي للدراسات التكنولوجية

*السيد

أحمد أنيس كحلول

 :أستاذ بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة

*السيد

الكاتب العــــــــام

 :ممثل بلدية زاوية سوسة

تقوم هاته اللجنة بإعداد تقرير تقييمي بعد كل عمل مشترك منجز.

البند  :4يمكن فسخ هاته اإلتفاقية من أحد األطراف بعد إعالم الطرف الثاني قبل شهرين على األقل من تاريخ فسخ اإلتفاقية
وذلك عبر توجيه رسالة مضمونة الوصول مع إشعار باإلستالم .
البند  :5اإلتفاقية الحالية تدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ اإلمضاء عليها وتكون سارية المفعول لمدة ثالث سنوات كاملة.

زاوية سوسة في

رئيس المجلس البلدي
يوســـ ف التومي

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

المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة
رضا العزيزي

أحمد أنيس كحلول

قــــرار المجــلس :
وبعد التداول والنقاش وافق أعضاء المجلس البلـدي على إبرام إتــفاقية تعاون مع المعـهد العالي للدراســات
التكنولوجـية بسـوسة.
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*إختــتام الجلسـة:
وجه السـيد رئيـس المجلس البلدي التحـية إلى كافة أعـضاء المجلس مؤكـدا على ضــرورة بذل قصارى الجهد
خدمـة للصالح العـام موصـيا باإلنصات إلى مشاغل المواطـنيـن واختتمت الجلسـة في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال
من تاريخ نفس اليوم .
زاوية سوسة في
الكاتب العـــام

رئيــس الـمجلس البلدي

أحمد الحاج مبارك
ع/ر

اإلسم واللقب

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

يــوســـف التومــــــــي
الصفة

2

مريم بوعلي

مساعد أول ورئيسة لجنة الشؤون اإلجتماعية والشغل
وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة

1

رباب بوزعبية

مساعد ثاني
لرئيس المجلس البلدي

3

منا الثابوتي

1

أنس بوكمشــــة

مساعد ثالث ورئيسة لجنة الطفولة
والشباب والرياضة
مستشار بالمجلس البلدي

2

فاطمة بوزعبية

مستشار بالمجلس البلدي

1

المنصف فضلون

مستشار بالمجلس البلدي
ورئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة

7

حنان النابلي

مستشار بالمجلس البلدي
ورئيسة لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين

8

رضا دربال

مستشار بالمجلس البلدي
ورئيس لجنة التعاون الالمركزي

2

آسيا بوعسكر

مستشار بالمجلس البلدي
ورئيسة لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم

20

محمد علي بوزعبية

مستشار بالمجلس البلدي

22

فتيحة إبن صالح

مستشار بالمجلس البلدي
ورئيسة لجنة شؤون المرأة واألسرة

21

ضياء الدين بوقرة

مستشار ورئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية

23

جمال بوكمشة

مستشار بالمجلس البلدي

21

رفيق إبن هنية

مستشار ورئيس لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية
ومتابعة التصرف

22

سماح البغدادي

مستشارة ورئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء
الخدمات

اإلمضاء

غائب

غائب
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21

حميدة عرعاري

مستشار ورئيس لجنة الصحة و النظافة والعناية بالبيئة

27

غادة خليفة

مستشارة ورئيسة لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم
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