الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية سوسة

بلدية زاوية سوسة

محضر جلسة المجلس البلدي المنع ـقد
خالل جلسة الدورة العادية الرابعة لسنة 9102
ليوم السبت  01نوفمــبر 9102

بعد اإلطالع على الدستور في بابه السابع المتعلق بالسلطة المحلية وعلى القانون األساسي عدد  7لسنة 7107
المؤرخ في  01فيفري 7107المتعلق باإلنتـخابات واإلستفتاء المنقح والمتمم للقانون األساسي عدد  01لسنة  7101المؤرخ
في  71ماي . 7101
وعمال بمقتضيات القانون األساسي عدد  72لسنة  7102المؤرخ في  2ماي  7102المتعلق بإصدار مجلة الجماعات
المحلية وخاصة الفصل  712من المجلة المذكورة .
وعلى األمر عدد  222المــــــؤرخ في  2افريل  0222المتــعلـق بإحــداث بلديــة زاوية ســوسة.
وعلى قرار الهيئة العليا المستقـلة لإلنتخابات عدد  010لسنة  7102المؤرخ في  07ماي  7102المتعلق بالتصريح
بالنتائج النهائية لإلنتــخابات ببلدية زاوية سوسة والمجراة يوم  1ماي . 7102
وعلى محضر جلـسة تنصيب المجـلس البلدي المنعقد بتاريـخ  72جــوان . 7102
وتبعااا لمحضاار الجلسااة بتاااريخ  71نااوفمبر  7102والتااي بمقتضاااما لاام يتااوفر النصااا إلنعقادمااا تبعااا للفصاال  771ماان
القانون المنظم لمجلة الجماعات المحلية والفصول  11و 12من النظام الداخلي للمجلس البلدي.
وبناءا على اإلستـدعاء الموجه إلى أعضاء المجلـس البلدي عدد  2117بتاريخ  71نوفمبر  7102والمتـضمن
النـص التالي :
« وبــعـد  ،يتشرف رئيس المجلس البلدي بزاوية سوسة بإستدعائكم لحضور جلسة الدورة العادية الرابعة لسنة
 7102والمقرر عقدما :
*يوم السبـــــت  21نوفــــمبــــــــر 7102
*على الساعـــــة التاسعة صبــــــــــــاحا

ونظرا ألممية الجلـــــسة فإن الحضور شخــــــصي ومــــتأكد والســـالم.
***********

عقـااـد المجلااس البلاادي بزاويااة سوسااة دورتااه العاديااة الرابعااة لساانة  7102يااوم الساابت  21نااوفمبر  7102علااى الساااعة
التاسعـة صبـاحا بقصر البلدية  ،وقد ترأس الجلسة السيد يوسف التومي رئيس المجلس البلدي كما حضرما السادة والسيدات :
ـ السيدة مريم بوعلــــي  :مساعد أول لرئيس المجلس البلدي ورئيسة لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين
ـ السيدة ربــاب بوزعبية  :مساعد ثاني لرئيس المجلس البلدي ورئيسة لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم
ـ السيدة سماح البغدادي  :عضو بالمجلس البلدي ورئيسة لجنة النظافة والصحة والبيئة
ـ السيد جمـــال بوكمشة  :عضو بالمجلس البلدي ورئيس لجنة الطفولة والشبا والرياضة
ـ السيدة غــادة خليفــة  :عضو بالمجلس ورئيسة لجنة شؤون المرأة واألســــرة
ـ السيد حميدة عرعــاري  :عضو بالمجلس البلدي ورئيس لجنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند
ـ السيد منصف فضلـــــون  :عضو بالمجلس بالبلدي ورئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية
ـ السيدة فتيحة بن صــالح  :عضو بالمجلس البلدي ورئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات
ـ السيدة حنان النابلــــــي  :عضو بالمجلس البلدي
ـ السيدة آسيا بوعسكــــر  :عضو بالمجلس البلدي
ـ السيد ضياءالدين بوقـرة  :عضو بالمجلس البلدي
وتغيب بدون عذر السادة والسيدات :
ـ السيد منى الثابـــــــــوتي  :عضو بالمجلس البلدي ومساعد ثالث لرئيس المجلس البلدي
ـ السيد محمد علي بوزعبية  :عضو بالمجلس البلدي ورئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة
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ـ السيد رفيق بن هنيــــــة
ـ السيد رضا دربــــــــــال
ـ السيدة فاطمة بوزعبية
ـ السيد أنس بوكمشــــــة

 :عضو بالمجلس البلدي ورئيس لجنة التعاون الالمركزي
 :عضو بالمجلس البلدي ورئيس لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف
 :عضو بالمجلس البلدي ورئيسة لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم
 :عضو بالمجلس البلدي

كما حضر الجلسة السيد أحـمـد الحاج مـبـارك الكاتب العام للبلدية ومقرر الجلسـة والسيــــدة قابض المالية محتسب
بلدية زاوية سوسة.
وقد خصصت الجلسة لمناقشة جدول األعمال التالي:
/0المواضيع القـارة :

0ـ حول النظر في مقترحات وتدخالت المواطنين خالل الجلسة التمهيدية للدورة العادية الرابعة لسنة 7102
7ـ متابعة الوضعية المالية للميزانية إيرادا وإنفاقا إلى موفى شهر أكتوبر 7102
2ـ متابعة تثقيل وإستخالص الموارد المثقلة إلى غاية موفى شهر أكتوبر 7102
أ ـ العقارت المبنية والعقارات غير المبنية
ـ عقــــود األمالك المسوغة
1ـ متابعة تقدم المشاريع البلدية
2ـ المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي في دورته العادية الثالثة بتاريخ  7102/7/20وفي دورته اإلستثنائية بتاريخ
 7102/00/2ـ الفصل  017من النظام الداخلي ـ
1ـ المصادقة على مشروع ميزانية البلدية لسنة 7171
7ـ المصادقة على مخطط تطهير الديون بعنوان سنة  7102وما قبلها
2ـ حول الموافقة على إبرام إتفاقية منح المساعدات غير الموظفة للبلدية  7171ـ  7170ـ 7177
2ـ حول الموافقة على تعديل القرار البلدي المتعلق بتوظيف بعض المعاليم
أ ـ تعديل معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن داخل المنطقة البلدية
ب ـ تعديل معلوم رخص إشغال الطريق العام من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم والنصبات وكل شخص
يتعاطى نشاط في إطار منشأة غير قارة.
ت ـ حول الموافقة على تعديل القرار البلدي المتعلق بمراجعة معلوم اإلشهار بواسطة الالفتات واللوحات
اإلشهارية ذات الصبغة التجارية والعالمات والستائر.

 01ـ الموافقة على المعايير المعتمدة إلسناد منح للجمعيات من طرف البلدية
 00ـ حول الموافقة على ضبط قائمة المنظمات والجمعيات ومقدار المنح المخولة لها بعنوان ميزانية 7171
07ـ حول الموافقة على إبرام عقود برامج نموذجية مع الجمعيات والمنظمات حول معاضدة مجهود البلدية
02ـ حول الموافقة على ميثاق التعاون بين البلدية والمجتمع المدني بزاوية سوسة
01ـ حول الموافقة على التقرير السداسي المتعلق بتقدم تنفيذ البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 7102
02ـ حول الموافقة على قرار منع المرور على السيارات والشاحنات بأحد أنهج المنطقة البلدية
01ـ إحداث لجنة المـــــــــرور
07ـ إحداث لجنة الحدود البلدية ومراجعة مثال التهيئة العمرانية
02ـ إحداث لجنة البناءات المتداعية للسقوط
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02ـ إحداث لجنة قيادة إلعداد المخطط البلدي في التصرف في النفايات
71ـ حول الموافقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات بعنوان سنة 7171
أ ـ بالنسبة لجانب التكوين ـ دعم قدرات الموارد البشرية ـ
ـ بالنسبة للجانب الفني ـ تقديم اإلحاطة الفنية
70ـ حول الموافقة على إبرام إتفاقية تعاون بين بلديات  :زاوية سوسة ـ مساكن ـ المسعدين ـ الزمور
77ـ حول إعادة النظر في مطلب تقسيم بإسم السيد ناجي حمـــداني
72ـ حول إبداء الرأي في مآل تقسيم زين العابدين عدد  1702وعرض الطرقات المتواجد بجزء من مقاسمه
71ـ حول النظر في مطلب بعض الباعة المتجولين في اإلشغال الوقتي للطريق العام
72ـ المصادقة على قرارات لجنة طرح ومراجعة المعاليم الموظفة بعنوان العقارات المبنية وغير المبنية
71ـ المصادقة على جلسة لجنة التبتيت المتعلقة بلزمة المعاليم الموظفة على السوق األسبوعية لسنة  7171عن طريق
المراكنة.
77ـ المصادقة على إستقالة السيدة منـى الثابـــــوتي مساعد ثالـــــث لرئيس البلديــــة.
*******************

*0مقترحات الجلسة التمهيدية:

بعد اإلطالع على الدستور في بابه السابع المتعلق بالسلطة المحلية ،وعلى القانون األساسي عدد  7لسنة 7107
المؤرخ في  01فيفري  7107المتعلق باإلنتـخابات واإلستفتاء المنـقح والمتــمم للقانون األساسي عدد  01لسنة 7101
المؤرخ في  71ماي . 7101
وعمــال بمقتضيات الفصل  712من مجلة الجـــــماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون األساسي عدد  72لسنة
 7102المؤرخ في  2ماي . 7102
وعلى قرار الهيئة العليا المستقـــــلة لإلنتخابات عدد  010لسنة  7102المؤرخ في  07ماي  7102المتعلق
بالتصريح بالنتائج النهائية لإلنتــخابات ببلدية زاوية سوسة والمجـــــراة يوم  1ماي  ، 7102وبناءا على اإلستـدعاء
الموجه إلى أعضاء المجلس البلدي عدد  7717بتاريخ  01أكتوبــر  7102والمتـضـــــمن النـص التالي :
« وبــعـد  ،يتــشـرف رئيـــس المجلس البلــدي بـــزاوية سوسة بإستدعـائكم لحضـور الجلسة التمهـــــيدية للدورة
العاديـة الرابعــــــة لسنة  ، 7102التي تقرر عقدمـــا :
*يــــــــــــوم  :السبــت  71أكتــوبــر 7102
*على الساعة  :الـــثانيـــة بعد الـــزوال
بمقر قصـــــــــر البلديـــــــــة
ونظرا ألمميــــــــــة الجلــــــسة فإن الحضور شخصي ومتأكـــد والســــالم ».
عقــد المجلـس البلدي ببلدية زاوية سوسة جلسته التمهيدية للدورة العادية الرابعة لسنة  7102يوم السابت  71أكتاوبر
 7102علااى الساااعة الثانياـة بعااد الاازوال بقصاار البلديااـة  ،وقااد تاارأس الجلساة السـااـيد يوساف التــااـومي رئاايس المجلااس البلاادي
وبحضــور بعض أعضـــاء المجلس البلـــدي ،وعمـــدة المنطقة وثلة من مكونات المجتمع المدني وبعـض المتساكنيـن.
وعن اإلدارة البلدية حضر كل من السيد المنصف خليفـة مكلف بمصلحة النظافــة والسيد أحـمد الحاج مبارك الكاتب العام
للبلدية ومـقرر الجلسة .
إفتتح السيد يوســف التومي رئيــس المجلس البلدي بزاوية سـوسة الجلسة مرحبا في البداية بالحضور ثم إنطلق
مباشرة في التذكير بالمشاريع المتواصلة والبرنامج اإلستثماري التشاركي لسنة  7102مبرزا الـــتطور الملحـــوظ لميزانية
البلدية في السنوات األخيرة والتأثيــــر اإليجابي على تقــــدم المشاريع البلديـــــة مثمنا مجهودات اإلدارة البلدية في ذلك .
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مصرحا
كما أكد أن المجلس البلـدي يـتابع بإمتمام شديد مشروع التطهير بكل من حي الحمادة الشرقية وحي الحريق
ّ
أن طلــب العروض سيكون جامـــــزا في أقر اآلجـال حسب ما تم اإلفادة به من مصالح الديوان الوطني للتطهير .
كما ذكر بمشروع وكالة التهذيب والتجديد العمراني الذي تبلغ إعتماداته حوالي  2 211 ،111أد والذي يهم برنامج
الجيل الثاني من تهذيب األحياء الشعبية  7102ـ  7172مشــــيرا إلى أن مشروع بلدية زاوية سوسة ( المندرة  ،منشير
الساسي ) سينطلق في القريب العاجل بعد إمضاء اإلتفاقـ ية في األيام القليلة القادمة مع وكالة التهذيب والتجديد العمراني ،
كما أفاد أن البلدية شرعت في إجراءات شـراء عـقار دولي إلنشاء مستودع بلدي جديد بحي الحريق بزاوية سوسة  ،كما
وقع إسترجاع المنطقة الحرفية من المجلس الجهوي لوالية سوسة وفي إنتظار مدنا بمحضـر تسلم وتسليـم.
ثم أحال الكلمة مباشرة إلى السادة الحضــور والذيـــن تمحــــورت تدخالتهـــم كما يلي :
ـ مطالبة البلدية بمعاضدة مجهودات حمالت النظافة التلقائية وذلك برفع األتربة والنفايات بحــــي الحريق.
ـ مطالبة البلدية بالتسريع في إفراغ بالوعــــات المياه المستعملة والحد من مدة اإلنتظار إلفراغها.
ـ مطالبة البلدية بالتدخل العاجل لدى الشركة التونسيـــة للك هربـــاء والغـــــاز لتحويل أسالك الضغط العالي والمتوسط
بمنطقة بئر الحلــــــــو.
ـ مطالبة البلدية بالتدخل لدى الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه والمجلس الجهوي للمساعدة على تمويل تكلفة الربط
بالشبكـــة خاصة متساكني نهج طرابلـــــس.
ـ تساؤل بعض المتدخلين عن موعــد اإلنطالق في مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلديـــة زاويـــــــة ســـوسة.
ـ مطالبة البلدية بالتدخل العاجل في خصوص مجرى مياه أمطار بجانب مخبزة بن نجيمة
ـ تساؤل بعض المتدخلين عن وضعية رسم الحدود مع البلديات المجاورة خاصة بلدية القصيبة والثريات
مطالبة بعض المتدخلين بضرورة فتح الطرقات خاصة شارع  71متر الذي يربط شارع الزمور بالحي الجامعي
ـ تساؤل بعض المواطنين حول اإلنارة العمومية بالطريق الوطنية عدد  0ـ طريق مساكن
ـ مطالبة بعض المتدخلين بإتمام تسمية الشوارع والساحات واألنهج وترقيم المنازل
ـ إشارة بعض المواطنين بضرورة تنظيف محيط المؤسسات الجامعية
ـ مطالبة بعض الحضور بتعبيد بعض األنهج وتهيئتها بالمرافق العمومية وزيادة حاويات الفضالت المنزلية
ـ مطالبة بعض المتدخلين بفتح الطريق وراء الملعب البلدي بالزاوية والقصيبة والثريات وتنوير الطريق الرئيسية عدد 277
المقابل للملعب البلدي وتهيئة قاعة البدالت القديمـــــة
ـ مطالبة ممثل جمعية قدماء مدرسة الجمهورية بمساعدة الجمعية على تحويل  Tuvesداخل سور المدرسة بمعدات البلدية
ـ مطالبة بعض المواطنين بضرورة تدخل البلدية للحد من البناء الفوضوي خاصة بوادي الجبلي وإيجاد الحلول الكفيلة لذلك
ـ مطالبة البلدية بالتدخل لتنفيذ قرارات اإلزالة ونقـل الحيوانات خارج المنطقة البلدية
ولدى إجابته أفاد السيد يوســف التومي رئيس المجلس البلدي أن البلدية تعمل على توفير كافة متطلبات العيش
الكريم لكل متساكنيها ومي تقوم بواجباتها تجاه المتساكني ن في تناغم تام منوما بالمجهودات المبذولة من طرف شبا زاوية
سوسة لمعاضدة البلدية في النظافة وفي تحسيس المتساكنين إلستخالص األداءات البلديـة  ،كما أشار إلى أن الكلفة
التقديرية لتحويل أسالك شبكة الضغط العالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز تبلغ  711 ،111ألف دينارا حسب تقديرات
الشركة  ،أما فيما يخص مشكلـــــة البناء الفوضوي فإن البلدية تقوم بالحد من مذه الظامرة بالتعاون مع مصالح الشرطة
البلدية التي تخضــــع إلى إشراف وزارة الداخليــــــة في تسييرما مؤكدا على أنه مناك مقترح من طرف الجامعة الوطنية
للمدن التون سية إلعادة النظر في تسيير مذا السلك  ،كما أفاد أنه سيتم إحداث لجنة تعنى برسم الحدود تتكون من بعض
أعضاء المجلس البلدي والمجتمع المدني وكل من له خبرة في مذا المجال.
أما فيما يخص قرارات اإلزالة ونقلة الحيوانات فقد أكد رئيس المجلس البلدي على عقد جلسة في األيام القليلة
القادمة مع رئيس منطقة األمن الوطني بسوسة الجنوبية بخصوص عدة مواضيع تهم مخالــــفات تربية الحيوانات والبناء
الفوضوي وإكتساح الرصيف بالمنطقــــة البلدية .
أما فيما يخص مشاكل شبكة التطهير فقد افاد رئيس المجلس البلدي أن البلدية ستعمل على عقد جلسات مع الديوان
الوطني للتطهير إليجاد الحلول الالزمة لبعض األحياء التي تفتقر للربط بــشبكة التطهير والتسريع في بعـض المشاريع
المبرمجة.
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كما افاد رئيس المجلس البلدي إلى سعي بلدية زاوية سوسة إلى توطيد عالقات الشراكة والتعاون مع البلديات
المجاورة قصد إنجاز بعض حمال ت النظافة والمشاريع المشتركة مثمنا ما يقوم به أعضاء المجلس البلدي واإلدارة البلدية
بكافة مكوناتها من مجهـودات للتقـدم ببلدية زاوية سوسة نحو األفضل.
*إختــتام الجلسـة:
وفي الختام جدد السيد رئيس المجلس البلدي شكره لكافة الحضور على إثرائهم الجلسة وإختتمت على الساعة
الرابعـة مسـاءا.
 *7متـابعة سير الوضعية المالية للميزانية إيرادا وإنفـاقـا إلى موفى شهر أكتوبر:7102

المعروض على أنظار المجلس البلدي متابعة سير الوضعية المالية إلى موفى شهر أكتوبر  7102تبعا للجداول التالية:
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 *2متـابعة تثقيل وإستخالص الموارد المثقـلة إلى غاية موفى شهر أكتوبر :7102

المعروض على أنظار أعضاء المجلس البلدي متـابعة تثقيل وإستخالص الموارد المثقلة إلى غاية موفى شــــهر
أكتوبر  7102تبعا للجداول التالية:
أ – العقارات المبنية واألراضي غير المبنية
 األكرية التجاريةالمعلوم على العقارات المبنية لسنة : 7102
البلدية

زاوية سوسة

مبلغ جدول تحصيل
المعلوم لسنة 9102

022 117 ،271

تاريخ اإلحالة إلى
القابض

 1جانفي 7102

تاريخ التثقيل لدى
القابض

 01جانفي 7102

عدد فصول الجدول

2212

*مالحظة :بدون إعتبار المبالغ الراجعة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن

المعلوم على األراضي غير المبنيـــــة لسنة : 7102
البلدية

زاوية سوسة

مبلغ جدول تحصيل
المعلوم لسنة 9102

22 222 ،177

تاريخ اإلحالة إلى
القابض

 1جانفي 7102

تاريخ التثقيل لدى
القابض

 01جانفي 7102

عدد فصول الجدول

112

الحد األدنى للمعلوم على المؤسسات لسنة : 7102
البلدية

زاوية سوسة

مبلغ جدول تحصيل
المعلوم لسنة 9102

71 122 ،211

تاريخ اإلحالة إلى
القابض

 1جانفي 7102

تاريخ التثقيل لدى
القابض

222

عدد فصول الجدول

222

*مالحظة :يتعين على البلدية إعالم كافة المؤسسات بمبلغ الحد األدنى المستوجب ودعوتها إلدراجه ضمن تصاريحها ومراقبة ذلك ضمن معاينات ميدانية .
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 *1متـابعة تـقدم سير المشاريع البلدية:

المعروض على أنظار المجلس البلدي متـابعة سير المشاريع البلدية وفقا للجدول التالي :
بيان المشروع

تهيئة وتوسعة مقر
قصر البلدية

تعبيد الطرقات

سنة
اإلنجاز

الكفة
(أد)

التمويل
الذاتي

تاريخ
المصادقة
المبدئية

7101

171

171

ـــ

تاريخ
المصادقة
النهائية
ـــ

7107

121

221

ـــ

ـــ

7102

127

717

ـــ

ـــ

تعبيد الطرقات

7102

271

271

ـــ

ـــ

تعبيد الطرقات

تنوير عمومي

7102

11

11

ـــ

ـــ

تهيئة منطقة خضراء

7102

11

11

ـــ

ـــ

022
ـ قرض ـ
21
21

ــ

إقتناء tractopelle
إقتناء وسيلة نقل

7102
7102

مناطق التدخل

اإلنجاز
المادي
ــ

ـ حي سانية جبارة
ـ أنهج في حي الحريق
ـ نهج حي سيدي بوزعبية
ـ نهج قر مدرسة
اإلمتياز
ـ حي وادي القوس
ـ شارع الجمهورية
ـ نهج الصادقية
ـ الجناين الغربية
ـ جزء من حي سيدي
بوزعبية
ـ نهج بنعيسى
ـ نهج الجامع القديم
ـ منشير الساسي

اإلنجاز
المالي
ــ

%011

في إنتظار موافقة صندوق
القروض

ـــ

011%

%011

21%

ــــ

فتح العروض يوم
7102/00/77

ــ

ــ

011%

تم إستالم األشغال
بتاريخ 7102/01/7

ـــ

ـــ

صفقة مجمعة من الصندوق
ــ

تم القبول الوقتي
بتاريخ
7102/07/07

تم القبول الوقتي

%011

ـــ

المالحظاات

تم إستالم اآللة
ــ

%011

%011

تم إستالم السيارة

 *2المصادقة على محاضر جلسات المجلس البلدي:
المعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة على محضري جلسات المجلس البلدي بتاريخ 7102/7/20
و 7102/00/2تطبيقا للفصل  017من النظام الداخلي وفقا لجداول األعمال المبينة كاألتي :
أ -جلسة الدورة العادية الثالثة لسنة  9102بتاريخ 9102/7/00
 Iـ المواضيـــــع الـــــقارة :

*0اإلطالع على محضر الجلسة التمهـــــــيدية
*7متابعة الوضعية المالية للميزانية إيرادا وإنفاقا إلى موفى شهر جوان 7102
*2متابعة تثقيل وإستخالص الموارد المثقلة إلى غاية موفى شهر جوان 7102
*1متابعة تقدم المشاريع البلديــــــــة
*2متابعة تنفيذ تعهدات البلدية لتطهير ديونها بعنوان سنة  7102وما قبلها
 IIـ المواضيع المتعلقة بسير عمل المجلس البلدي :

*0المصادقة على محضر جلسة المجلس البلدي في دورته العادية بتاريخ  7102/2/72وفي دورته اإلستثنائية بتاريخ 7102/1/0
( الفصل  017من النظام الداخلي ) .
 *7عرض تقرير حول ما قام به رئيس المجلس البلدي طبقا للتفويض المسند له ( الفصل  712م.ج.م )
*2المصادقة على تنقيح النظام الداخلي للمجلس البلدي ( الفصول  71 ، 12و )70تبعا لقرار المحكمة اإلدارية 12011122
بتاريخ . 7102/2/77
*1الموافقة على إلغاء العمل للجنة المراجعة كلجنة غير قارة وضبط تركيبة لجنة المراجعة كلجنة خاصة طبقا ألحكام الفصل 71

7

محضر جلسة المجلس البلدي المنعقد خالل الدورة العادية الرابعة لسنة  9102بتاريخ  01نوفمبر 9102

من مجلة الجباية المحلية .
 IIIـ المواضيع الماليــــــة :

*0المصادقة على مراجعــــــــة بعــض المعاليــم :
ـ مراجعة معلوم كراء قاعة اإلجتـــــماعات بمقر قصر البلديـــة

*7الموافقة على إبرام لزمة معاليم السوق األسبوعية لسنة : 7171
أ ـ الموافقة على على كراس الشروط وعقد التصرف في السوق األسبوعيـــــة
ـ الموافقة على تحديد السعر اإلفتتاحي للزمة السوق األسبوعيــــــــة
ج ـ الموافقة عل تحديد موعـــد إبــــــرام لزمة السوق األسبوعيــــــــة
 *2الموافقة على تحويل إعتمادات داخل العنوان األول .
*1الموافقة على تحويل إعتمادات داخل العنوان الثاني .
*2الموافقة على مقترح طرح المنقوالت التي زال اإلنتفاع بها
 *1حــول مطلب تحصيــل القـــروض والمساعدات من طرف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية لتهيئة قصر البلديــة
 VIـ مواضيع إداريــــــــة:

*0النظر في اإلنتدابات الخارجية بعنوان سنة . 7171
*7تنقيح قرار مجموع أعوان وعملة بلدية زاوية سوسة .
*2حول تسمـــــــية األنهــــــــج والـــــــشوارع
*1حول النظر في اإلتفاقية المبرمة بين بلدية زاوية سوسة وودادية أعوان وعملة بلدية زاوية سوسة
 Vـ مواضيع فنيــــــــــــة :

 0ـ حول النظر في مجموعة مطالب للحصول على تراخيص للتزود بالماء الصالح للشرا والـــنور الكهربــــائي بحي
المندرة بزاوية سوسة لمباني مشيدة بمنطقة مخصصة إلنشاء مســــتشــــــــفى.
 7ـ حول النظر في مجموعة مطالب للحصول على تراخيص للتزود بالماء الصالح للشرا والنور الكهربائي بقــــطعة أرض
مخصصة إلنشاء فضاءات إجتماعية وثقافية حسب مثال التهيئة العمرانية بحي المندرة .
 2ـ حول النظر في مطلب بإسم السيدة نادرة بن منية بشارع فلسطين للحصول على ترخيص للتزود بالماء الصــــالح للشرا
والنور الكهربائي بمنطقة مخصصة إلنشاء فضاءات إدارية وثقافية وإجتماعية حسب مثال التهيئة العمرانية .
 1ـ النظر في مطالب تزود بالماء الصالح للشرا والنور الكهربائي لبعض المباني المقامة بدون رخصة بناء وخارج مثال التهيئة
العمرانية بحي الحريق.
 2ـ النظر في التراجع عن تخصيص قطــــــعة أرض على ملـــــك الدولة الخاص إلحداث ملعب حي كائن بحي اإلزدمار
بزاوية سوسة ومبرمجة إلنشاء مدرسة إبتدائية بمثال التهيئة العمرانية بزاوية سوسة.
*1حــــول ترتيـــــب األراضي المقترحة إلنجاز ملــــــعب بلدي حسب سهولــــــــة اإلنجـــــــاز :
0ـ عقار السيد منيــــــــــر بوزعبيــــــــــة (حي الحريق )
7ـ عقــــــــــــار ورثة عـــــــــــــــــــزوز (حي الحريق )
2ـ العقار المحاذي لمحطة الضـــــــــــــخ (سيدي بوزعبية )
1ـ العقار المحاذي لديـــــــوان الزيــــــت (الطريق الوطنية عدد ) 07
*7النظر في ظامرة إستــــــغالل الرصـــــيف بشارع  01جانفي ـ الطريق الوطنية عدد  07والطريق الوطنية عدد 0
*2حول النظر في موضوع إتفاق بين بلدية القصيبة والثريات وبلدية زاوية سوسة في خصوص تراخيص إدارية للربط بمختلف الشبكات.
ب -الجلسة اإلستثنائية بتاريخ 7102/00/2

0ـ المصادقة على جلســـة طرح المنقــــــــوالت التي زال اإلنــــــتفاع بـها
7ـ المصادقة على كراس شروط طرح المنقـوالت التي زال اإلنتـفاع بها
2ـ النظر في مطلب إحداث سوق إلنتــصا الباعة المتـجولين
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 1ـ المصادقة على إبرام إتفاقية في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص قصد بعث وتركيز مركز لتثمين ورسكلة
النفايات.
2ـ حول توزيع الموارد على التدخالت الثالث وتوزيع موارد القر على المناطق ذات األولويــة
وقد تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي بتاريخ  71نوفمبر  7102والذي وافق على الموضوع وإحالته على أنظار
المجلس البلدي في دورته العادية الرابعة قصد المصادقة.

قرار المجلس البلدي:
وبعد الـــتداول والنـــــقاش صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على محـــضري جلســــة الدورة العاديـة الثالثــــة لسنة 7102
بتاريخ  20جويلية  7102والجلسة اإلستــثنائية بتاريخ  2نوفمبر  7102تطبيقا للفصل  017من النــــظام الداخلي لبلدية زاوية سوسة.

نتائج التصويت مفصلة
ع/ر
0

أعضاء المجلس البلدي
يوسف التومي

7

ربا بوزعبية

2

سماح البغدادي

1

جمال بوكمشة

2

رفيق بن منية

1

المنصف فضلون

7

فاطمة بوزعبية

2

أنس بوكمشة

2

حنان النابلي

01

أسيا بوعسكر

00

ضياء الدين بوقرة

07

حميدة عرعاري

02

مريم بوعلي

01

منا الثابوتي

02

فتيحة بن صالح

01

غادة خليفة

07

محمد علي بوزعبية

02

رضا دربال

مجموع األعضاء الموافقين 07 .....

حاضر

غائب

×
×
×
×

موافق

معترض

محتفظ

×
×
×
×
×
×

×
×
×

×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×

×
×
×
×
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 *1الموافقة على مشروع ميزانية البلدية بعنوان سنة  7171في نسخته النهائية:
المعروض على أنظار المجلس البلدي النظر في مشروع ميزانية بلدية زاوية سوسة بعنوان سنة  7171تطبيقا
لمقتضيات الفصول  077و  072من مجلة الجماعات المحلية و وفقا لتقرير أمين المال الجهوي بتاريخ 7102/00/11
المصاحب طي مذه المداولة وللتقرير التحليلي التالي :
وفـــقا لمجلة الجماعات المحلية وبناءا على مناشير وزارة الشؤون المحلية والبيئة عدد 11المؤرخ في  12أكتوبر
 7102حول تأطير االحكام المتصلة بالنظام المالي للجماعات المحلية المنصوص عليها بمجلة الجماعات المحلية والمنشور
عدد  12بتاريخ  70فيفري  7102حول المصادقة على ميزانيات الجماعات المحلية لسنة  7171والمتضمن للتوجهات العامـة
والخصوصيـــة لميزانيـــات الجماعات المحلية لسنة  7171الداعية إلى إتخاذ كافة اإلحتياطات الالزمة إلكساء الميزانية أكبر
قدر ممكن من الموضوعية في تقدير الموارد والنفقات في حدود ما تسمح به التوازنات المالية لكل جماعة محلية .
يتسـم مشروع ميزانية بلـــدية زاوية سوسة بالواقعية والموضوعية لتحديد تقديرات الموارد بكل دقة وواقعية إعتمادا
على نتائج اإلستخالصات اإلستثنائية المخصصة لسنة  7171والفوائض المنتظر نقلها إلى التصرف المالي الموالي والموارد
المؤمل تحقيـقها خالل سـنة  7171وذلك أخذا بـ عين اإلعتبار قابلية التحقيق مع ضبط تقديرات النفقات في حدود اإلمكانيات
الفعلية المتاحة وإعطاء األولوية لتغطية نفقات التصرف الوجوبية خاصة في مجاالت التأجير وتوفير متطلبات النظافة وإسداء
الخدمات اإلدارية لفائدة المواطنين.
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- Iالــمـوارد :
*0مـــوارد العنــوان األول :
يتميز مشروع الميزانية بتطور في موارد العنوان األول مقارنة بتقديرات ميزانية  7102حيث تطورت من  7.117أد إلى
حدود 7.171أد
ـ المعاليم على العقارات واألنشطة:
شهدت المعاليم تطورا ملحوظا مقــــــارنة بما وقع تقديره بميزانية . 7102
ـ المداخيل المالية غير الجبائية اإلعتيادية:
شهدت المداخيل المالية غير الجبائية اإلعتيادية إستقرارا مقارنة بالتقديرات.
*7مـــوارد العنــوان الثاني :
بلغت تقديرات موارد العنوان الثاني 0.001أد وتتوزع كما يلي:
ـ المبالغ المقامة من فواضــل ســـنة 022.112= (20%)7102أد
ـ المبالغ المقامة من الفواضل المتوقعة لسنة  222.220= (%80) 7102أد.
ـ نقل فواضل  211.111 =%011أد
مساعدة غير موظفة لسنة 272.111= 7171أد- IIالــنفقــــات :
في با النفقـــات فإن التوجـــه يرمي إلى تأمين المتطلبات األساسية مع مزيد الحرص على التحكم في نسق اإلنفاق
وترشيده قدر اإلمكان وإعطاء األولوية القصوى لتغطية النفقات اإلجبارية المنصوص عليها بالفصل  07من القانون األساسي
لميزانية الجماعات المحلية وذلك باإلعتماد على ترشيد المصاريف أي إعطاء النفقة حقها دون نقص يضر بنوعيــة الخدمات
أو زيادة تقضي إلى التبذير وتنعكس سلبا على التوزانات العامة.
*0نفقـــــات العنـــــوان األول :
ضبطت نفقات العنوان األول في حدود 7.111أد.
نفقات التأجير العمومي :شهد إرتفاع مقارنة باإلعتمادات المرصودة بالتقديرات األولية لسنة 7171وتمثل  12.2%من نفقات
العنوان األول وذلك لتوفير اإلعتمادات المالية الضرورية المترتبة عن :
ـ الزيادة المنتظرة في األجور.
ـ إنتدابات عدد  12موظفين
نفقات وسائـل المصالح  :بهدف إضفاء أكبر قدر ممكن من الواقعية و الموضوعية على ميزانية سنة  7171فقد وقع تقدير
النفقات في حدود ما تسمح به التوازنات المالية .
*7نفقـــــات العنـــــوان الثاني :
قدرت نفقـات العـنوان الثاني لسـنة  7171بـ  0.011أد وذلك بإعطاء األولوية لسداد المبالغ المستوجبة بعنوان أصل
الدين لفائدة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية مع رصد التمويل الذاتي المتبقي بعد خصم أصل الدين إلنجاز
المشاريع التي مي في طور اإلنجاز وأخذا بعين اإلعتبار جامزية الدراسات إلنطالق األشغال.
 0102.111 :أد
*اإلستثمارات المباشـرة
 21 111 :أد
ـدراسات أخـــــــرى
 21.111:أد
 دراسة أمثلة التهيئة العمرانية 111 111:أد
ـ قصر البلدية
 021.111:أد
ـأشغال الصيانة والتعهد للطرقات
 271.111 :أد
ـتعبيد الطرقــــــات
2.111 :أد
ـ تهيئة المقابر وصيانتها
21.111:أد
-تجميل مداخل المدن
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مع العلم أن نفقات تــــسديد فوائــــد وأصــــل الدين بالنســـبة للـــقروض المـــبرمة لدى صـــندوق القـــروض ومســـاعدة
الجماعات المحلية والتي حــــل أجلها بعــــنوان سنة  7171تبلغ حوالي  772.711أد وبالتالي فإن نسبة المديونية تبلغ
 02%مقارنة بموارد العنـــــوان األول الشيء الذي يستوجب الحصول على إدخار محترم يمكن من مجابهة ترجيع أصل
الدين وتوفير التمويل الذاتي المطلو إلنجاز المشاريع المدرجة بالمخطط اإلستثماري .
وقد تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي بتاريخ  71نوفمبر  7102والذي وافق على الموضوع وإحالته على أنظار
المجلس البلدي في دورته العادية الرابعة قصد المصادقة
وبذلك تضبط ميزانية بلدية زاوية سوسة بعنوان سنة  7171على النحو التالي:
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قرار المجلس البلدي:
وبعد الــــتداول والنقــــاش صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجـــماع على ميزانية ســــــنة  7171وذلك بالتصويت على
تقديرات الموارد بالنسبة إلى كل عنوان من الميزانية والتصويت على تقديرات النفقات بالنسبة لكل عنوان من الميزانية حسب
األقسام والفصول.

نتائج التصويت مفصلة
ع/ر
0
7
2
1
2
1
7
2
2
01
00
07
02
01
02
01
07
02

حاضر
×
×
×
×

أعضاء المجلس البلدي
يوسف التومي
ربا بوزعبية
سماح البغدادي
جمال بوكمشة
رفيق بن منية
المنصف فضلون
فاطمة بوزعبية
أنس بوكمشة
حنان النابلي
أسيا بوعسكر
ضياء الدين بوقرة
حميدة عرعاري
مريم بوعلي
منا الثابوتي
فتيحة بن صالح
غادة خليفة
محمد علي بوزعبية
رضا دربال

موافق
×
×
×
×

غائب

محتفظ

معترض

×
×

×
×
×

×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×

×
×
×
×

مجموع األعضاء الموافقين .....

07

07

 *7الموافقة على مخطط تطهير الديون بعنوان سنة  7102وما سبقها :
المعروض على أنظار المجلس البلدي النظر في المصادقة على مخطط تطهير الديون بعنوان سنة  7102وما سبقها وفقا
للجدول التالي :
الديون المستحقة
ديون سنة  9106وما قبلها

الطرف الدائن

المبلغ
المستحق

ماجد دواس

0 271 ،111

شركة عجيل
الشركة
التونسية
للكهرباء والغاز
Anged

المستحقات
الجديدة
(خالل السنة )
ديون سنة
9107

المبالغ
الجملية
المستحقة
9 +0

سنوات
الخالص

برنامج تطهير الديون
المبالغ المتعهد بخالصها بعنوان كل سنة
سنة 9191
سنة 9102
سنة 9102

ـــ

0 271 ،111

ــــ

0 271 ،111

ــ
ـــ
ــ
ــ
ــ
ــ

0 271 ،111

المبالغ
المتبقية

المالحظات

0 271 ،111

ــ

ــــ

7 117 ،011

7 117 ،011

2 111 ،111

ــ

ــــ

21 271 ،021

21 271 ،021

07 211 ،111

ــ

ــــ

0 127 ،112

0 127 ،112

لعدم تسوية
وضعيته
الجبائية

وقد تم عرض الموضوع على أنظار المجلس البلدي بتاريخ  71نوفمبر  7102والذي وافق على الموضوع وإحالته على أنظار
المجلس البلدي في دورته العادية الرابعة قصد المصادقة.

قرار المجلس البلدي:
وبعد الـتداول والنــقاش صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على مخطط تطهير الديون بعنوان سنة  7102وما سبقها.
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نتائج التصويت مفصلة
ع/ر
0
7
2
1
2
1
7
2
2
01
00
07
02
01
02
01
07
02

أعضاء المجلس البلدي
يوسف التومي
ربا بوزعبية
سماح البغدادي
جمال بوكمشة
رفيق بن منية
المنصف فضلون
فاطمة بوزعبية
أنس بوكمشة
حنان النابلي
أسيا بوعسكر
ضياء الدين بوقرة
حميدة عرعاري
مريم بوعلي
منا الثابوتي
فتيحة بن صالح
غادة خليفة
محمد علي بوزعبية
رضا دربال
مجموع األعضاء الموافقين 07 .....

حاضر
×
×
×
×

موافق
×
×
×
×

غائب

معترض

محتفظ

×
×

×
×
×

×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×

×
×
×
×

07

 *2حول الموافقة علىإبرام إتفـاقية منح المساعدات غير الموظفة للبلدية : 7177-7170-7171
المعروض على أنظار أعضاء المجلس البلدي النظر في ا لمصادقة على إبرام إتفاقية منح المساعدات غير الموظفة للبلدية
لسنوات  7177-7170-7171وفقا للوثيقة التالية :
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وقد تم عرض الموضوع على أنظار المجلس البلدي بتاريخ  71نوفمبر  7102والذي وافق على الموضوع وإحالته على أنظار
المجلس البلدي في دورته العادية الرابعة قصد المصادقة.

قرار المجلس البلدي:
بعد التداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على على إبرام إتفاقية منح المساعدات غير الموظفة للبلدية
لسنوات . 7177-7170-7171

نتائج التصويت مفصلة
أعضاء المجلس البلدي
يوسف التومي
ربا بوزعبية
سماح البغدادي
جمال بوكمشة
رفيق بن منية
المنصف فضلون
فاطمة بوزعبية
أنس بوكمشة
حنان النابلي
أسيا بوعسكر
ضياء الدين بوقرة
حميدة عرعاري
مريم بوعلي
منى الثابوتي
فتيحة بن صالح
غادة خليفة
محمد علي بوزعبية
رضا دربال
مجموع األعضاء الموافقين 07 .....

ع/ر
0
7
2
1
2
1
7
2
2
01
00
07
02
01
02
01
07
02

حاضر
×
×
×
×

غائب

معترض

موافق
×
×
×
×

محتفظ

×
×

×
×
×

×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×

×
×
×
×

07

 *2حول الموافقة على تعديل القرار البلدي المتعلق بضبط بعض المعاليم:
تفعيال لمقتضيات الفصلين  011و  012من مجلة الجماعات المحلية ومراعاة خصوصية بلدية المكان والتي من شأنها
تحقيق وفرة اإلستخالص وتوسيع قاعدة الخاضعين لمختلف المعاليم المرخص للجماعات المحلية في إستخالصها.
وبناء على أن عملية ضبط المعاليم والرسوم والحقوق لها تاثير مباشر على الجاذبية الجبائية للمدينة ومدى قدرتها على
إستقطا األنشطة اإلقتصادية.
وتطبيقا لألمر عدد  212لسنة  7101المؤرخ في  7101/1/02والمتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية
في إستخالصها .وتبعا للقرارا البلدي المؤرخ في 7101/7/72
المعروض على أنظار أعضاء المجلس البلدي النظر في مقترح لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف المنعقدة
بتاريخ  7102/00/1حول المصادقة على تعديل القرارا البلدي المتعلق بالرخص اإلدارية
مع العلم وأنه وقع عرض الموضوع علىأنطار المكتب البلدي في جلسته بتاريخ  7102/00/71والذي وافق على الموضوع
وإحالته على أنظار المجلس البلدي في دورته العادية المقبلة قصد المصادقة .
أ  -تعديل معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن داخل المنطقة البلدية وفقا لما يلي :
المعلوم المحدد بمقتضى القرار البلدي
بتاريخ7101/7/72

21 ،111

المعلوم الجديد المقترح من طرف لجنة الشؤون المالية
واإلقتصادية ومتابعة التصرف

011 ،111

المعلوم الجديد المقترح من طرف
المجلس البلدي

011 ،111

 تعاااديل معلاااوم اإلشااااغال الاااوقتي للطريااااق العاااام ماااان طااارف أصااااحا المقاااامي والمطاااااعم والنصااابات وكااااـلشخص يتعاطى نشاط في إطار منشأة غير قارة :
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المعلوم المحدد بمقتضى القرار البلدي
بتاريخ7101/7/72

المعلوم الجديد المقترح من طرف لجنة
الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف

 1 ،021د

المعلوم الجديد المقترح من
طرف المجلس البلدي

 1 ،711د

 1 ،711د

ماااع ا لااادعوة مساااتقبال فاااي إعاااداد كاااراس شاااروط وإبااارام إتفاقياااة فاااي الغااارض تعااارض علاااى أنظاااار المجلاااس البلااادي قصاااد
تثقيل مثل مذه المعاليم بكتائب القباضة المالية حتى يمكن متابعة عملية إستخالصها .

ج  -تعاااااديل معلاااااوم اإلشاااااهار بواساااااطة الالفتاااااات وا للوحاااااات اإلشاااااهارية ذات الصااااابغة التجارياااااة والعالماااااات
والساااتائر والعارضاااات والال فتاااات المثبتاااة أو الباااارزة أو المنزلاااة أو المعلقاااة باااالطريق العاااام وعلاااى واجهاااات
المحالت المعدة للتجارة والصناعة والمهن المختلفة حسب بيانات الجدول التالي:
المعلوم القديم
نوعية اإلشهار

شارع القامرة
الطريق الحزامية
و طريق الزمور

بواسطة اللوحات
والمعلقات
اإلشهارية

 11دينار – م²
في السنة

بواسطة اللوحات
والمعلقات
اإلشهارية

 21دينار – م²
في السنة

المضيئة
بواسطة المعلقات
اإلشهارية

المضيئة
والمتحركة
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المعلوم الجديد المقترح

بقية كامل المنطقة
شارع  01جانفي
البلدية
و شارع الجمهورية

 21دينار – م²
في السنة
 71دينار – م²
في السنة

 011دينار – م 21 ²دينار – م²
في السنة
في السنة

 11دينار – م²
في السنة
 11دينار –م²
في السنة

 11دينار – م²
في السنة

نوعية اإلشهار

شارع القامرة
الطريق الحزامية
و طريق الزمور

بقية كامل المنطقة
شارع  01جانفي
البلدية
و شارع الجمهورية

بواسطة اللوحات
والمعلقات
اإلشهارية

 011دينار – م 11 ²دينار – م²
في السنة
في السنة

بواسطة اللوحات
والمعلقات
اإلشهارية

 021دينار – م 21 ²دينار – م²
في السنة
في السنة

المضيئة

بواسطة المعلقات
اإلشهارية
 021دينار – م 21 ²دينار – م²

المضيئة
والمتحركة

في السنة

في السنة

 21دينار – م²
في السنة
 21دينار –م²
في السنة

 21دينار – م²
في السنة
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قرار المجلس البلدي:
وبعد التداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على تعديل القرار البلدي بتاريخ  7101/7/72المتعلق بضبط
بعض المعاليم وفقا للقرار المصاحب.

نتائج التصويت مفصلة
ع/ر
0
7
2
1
2
1
7
2
2
01
00
07
02
01
02
01
07
02

أعضاء المجلس البلدي
يوسف التومي
ربا بوزعبية
سماح البغدادي
جمال بوكمشة
رفيق بن منية
المنصف فضلون
فاطمة بوزعبية
أنس بوكمشة
حنان النابلي
أسيا بوعسكر
ضياء الدين بوقرة
حميدة عرعاري
مريم بوعلي
منى الثابوتي
فتيحة بن صالح
غادة خليفة
محمد علي بوزعبية
رضا دربال
مجموع األعضاء الموافقين 07 .....

حاضر
×
×
×
×

موافق
×
×
×
×

غائب

معترض

محتفظ

×
×

×
×
×

×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×

×
×
×
×
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 *01حول الموافقة على المعايير المعتمدة إلسناد منح للجمعيات من طرف البلدية:
المعروض على أنظار المجلس البلدي النظر في مقترح لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف المنعقدة بتاريخ
 7102/00/2حول المصادقة على المعايير المعتمدة إلسناد منح للجمعيات من طرف البلدية وفقا للبيانات التالية :
تبعا للفصل  000من القانون األساسي عدد  72لسنة  7102المؤرخ في  12ماي  7102وبعد اإلطالع على األمر عدد2022
لسنة  7102المؤرخ في  02نوفمبر  7102المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات المتمم
باالمر الحكومي عدد  212لسنة  7101المؤرخ في  07ماي  7101ولمزيد تفعيل دورما في مراقبة حسن التصرف في التمويل
الممنوح والتدقيق في أوجه اإلستعمال.
وحيث أن طريقة إسناد التمويل الحالية بالرغم من خضوعها للشروط األولية التي تضمنها األمر عدد  212فإنها لم تساير ما
تضمنه األمر سابق الذكر في ما يتعلق بالشروط التالية :
 تميز بدور فعال ونشيط على المستوى المحلي في إطار معاضدة مجهودات الدولة من خالل توفير فروع محلية ومقراتوممتلكات عقارية ومنقولة وأجراء من مختلف االصناف.
 تمتعت بإعتمادات قارة مرسمة بميزانية الدولة والمخصصة أساسا لتغطية أجور العاملين فيها تواجه صعوبات مالية تهدد مصادر عيش العاملين بها تمتلك القدرة والكفاءة المطلوبة في التصرف وتنفيذ المشاريع في المجال التنموي واإلجتماعي. خضعت للمساءلة والرقابة المالية للدوائر الرقابية الرسمية تعتمد القواعد والمبادئ االساسية في التصرف في المال العام. اثبتت سالمة وضعيتها المالية تجاه إدارة الجباية والصناديق اإلجتماعية.مذا وفي إطار إقرار مبدأ ا لشفافية في إسناد التمويل العمومي ودعما للديمقراطية التشاركية وفسح المجال أمام جميع مكونات
المجتمع المدني يمكن إقتراح النقاط التالية:
 نشر بالغ موجه إلى كافة الجمعيات والمنظمات المنتصبة بالمدينة يدعوما إليداع مطالبها بخصوص حصولها على منحة
بعنوان التمويل العمومي للجمعيات.
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 تعليق إسناد التمويل العمومي للجمعيات إلى حين تجميع مختلف الطلبات الواردة ودراستها حالة بحالة دون إقصاء وطبقا
للشروط الواردة بالنصوص القانونية.
 إلتزام الجمعية الراغبة في الحصول على تمويل تقديم برنامج عمل واضح على مدى سنة واحدة يتضمن المشاريع التي
تعتزم إنجازما ومدى الفائدة الحاصلة منها للبلدية.
 المصادقة على إبرام إتفاقية عمل بين البلدية والجمعية حول معاضدة مجهود البلدية في مجال تخصصها
مع العلم وأنه وقع عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي في جلسته بتاريخ  7102/00/71والذي وافق على الموضوع
وإحالته على أنظار المجلس البلدي في دورته العادية المقبلة قصد المصادقة .

قرار المجلس البلدي:
وبعد التداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجمــاع على المعايير المعتمدة سابقة الذكر إلسناد منح للجمعيات من
طرف البلدية.

نتائج التصويت مفصلة
ع/ر
0
7
2
1
2
1
7
2
2
01
00
07
02
01
02
01
07
02

أعضاء المجلس البلدي
يوسف التومي
ربا بوزعبية
سماح البغدادي
جمال بوكمشة
رفيق بن منية
المنصف فضلون
فاطمة بوزعبية
أنس بوكمشة
حنان النابلي
أسيا بوعسكر
ضياء الدين بوقرة
حميدة عرعاري
مريم بوعلي
منا الثابوتي
فتيحة بن صالح
غادة خليفة
محمد علي بوزعبية
رضا دربال
مجموع األعضاء الموافقين 07 .....

حاضر
×
×
×
×

موافق
×
×
×
×

غائب

معترض

محتفظ

×
×

×
×
×

×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×

×
×
×
×
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 *00حول الموافقة على ضبط قـائمة المنظمات والجمعيات ومقدار المنح المخولة لها بعنوان ميزانية : 7171
في إطار إعداد مـيزانية بلدية زاوية سوسة لسـنة  7171وتبعا للمعايير المعتمدة إلسناد المنح للجمعيات والمنظمات التي
وقع تحديدما وفقا للموضوع عدد  00المعـروض على أنظار المجلس البلدي البلدي مقترح لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية
ومتابعة التصرف المنعقدة بتاريخ  7102/12/2حول المصادقة على ضبط المنح المزمع توزيعــها بعنوان سنة  7171حسب
البيانات التالية:
ع/ر
0
7
2
1
2

الجمعية والمنظمة
الفوج الكشفي بزاوية سوسة
الكوكب الرياضي بزاوية سوسة
جمعية الرصيد الثقافي
الجمعية القرآنية
ودادية أعوان وعملة بلدية زاوية سوسة
(بعنوان تذاكر األكل)
ودادية أعوان وعملة بلدية زاوية سوسة
(بعنوان المساعدات اإلجتماعية )
المساممة في تنظيم المهرجانات والتظامرات الثقافية

1
7

17

اإلعتمادات المقترحة بعنوان سنة 7171
7.111.111
72.111.111
0.111.111
111.111
72.111.111
02.111.111
2.111.111
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مع العلم وأنه وقع عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي في جلسته بتاريخ  7102/00/71والذي أرجأ النظر في
الموضوع إلى حين إنعقاد المجلس البلدي في دورته العادية المقبلة .

قرار المجلس البلدي:
وبعد الدرس والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على ضبط قائمة المنظمات والجمعيات ومقدار المنح المخولة
لها بعنوان ميزانية  7171وفقا للقائمة سابقة الذكر.

نتائج التصويت مفصلة
أعضاء المجلس البلدي
يوسف التومي
ربا بوزعبية
سماح البغدادي
جمال بوكمشة
رفيق بن منية
المنصف فضلون
فاطمة بوزعبية
أنس بوكمشة
حنان النابلي
أسيا بوعسكر
ضياء الدين بوقرة
حميدة عرعاري
مريم بوعلي
منا الثابوتي
فتيحة بن صالح
غادة خليفة
محمد علي بوزعبية
رضا دربال
مجموع األعضاء الموافقين 07 .....

ع/ر
0
7
2
1
2
1
7
2
2
01
00
07
02
01
02
01
07
02

*07

حاضر
×
×
×
×

غائب

معترض

موافق
×
×
×
×

محتفظ

×
×

×
×
×

×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×

×
×
×
×
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حول الموافقة على إبرام عقود برامج نموذجية مع الجمعيات والمنظمات حول معاضدة مجهود البلدية :

في إطار تجسيد النقطة األخيرة من الموضوع عدد  01وتفعيال لمقتضيات الفصل  000من مجلة الجماعات المحلية
المعروض على أنظار المكتب البلدي مقترح الموافقة على إبرام عقود برامج نموذجية مع كل من الفوج الكشفي و جمعية
الرصيد الثقافي وودادية أعوان وعملة بلدية زاوية سوسة حسب البيانات التالـــية:

عقد برنامج
بين بلدية زاوية سوسة
وبين جمعية........................

بين الممضين أسفله :
وبلديــــة زاوية سوسة  ،الكائن مقرما بــشارع  01جانفي زاوية سوسة  1120ممثلة في شخص رئيس مجلسها السيد يوسف التومي
من جهة،
وجمعية

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

 ،الكائن مقرما  .....................زاوية سوسة  1120ممثلة في شخص رئيسها السيد(ة)

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

من جهة أخرى،
تــــــمـــــــــــهـــــــيــــــد

تفعيال ألحكام القانون االساسي عدد  72لسنة  7102المؤرخ في  7102/12/12المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 000
منه .
وفي إطار دعم العمل التشاركي وتكامل األدوار بين البلدية ومكونات المجتمع المدني بهدف تعزيز ومعاضدة مجهود البلدية في مجاالت
تدخلها الذاتية .
وقع اإلتفاق والتراضي بين الطرفين على عقد البرنامج التالي:
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الفصـــل األول:
تتولى جمعية  ........................معاضدة المجهود البلدي في  ..................بالمنطقة البلدية من خالل :
.المبادرة بالتنقل المباشر الى المواطنين قصد توعيتهم وتحسيسهمعقد اجتماعات تحسيسية في الغرض بالمواطنينانجاز مطويات تحسيسية تبرز ......................................................التنسيق مع المصالح البلدية ومتابعةالعناية  ........................................................لمصلحة المواطنإنجاز حمالت .................................................معاضدة المجهود البلدي في  ....................................................كلما أمكن ذلـــك.الفصــل الثانـي :
تتعهـد بلدية زاوية سوسة بــ :
تذليل الصعوبات والعراقيل التي يمكن أن تعيق عمل الجمعية في مجال ........................توفير اإلمكانيات واألليات التي تساعد على إنجاح برنامج الجمعية في.....................توفير الدعم المالي المتمثل في المنحة المسندة من ميزانية البلديةالفصــل الثانـي :
يخضع عقد البرنامج إلى تقييم من المجلس البلدي من جهة و من الجمعية من جهة ثانيــــة و ذلك كلما دعت الحاجة إلى ذلك و يعد كل
طرف تقريرا يشمل تقييم سبل التعاون و نقائصه مشفوعة بتوصيات لتحسين الممارسة .
اإلمضاء
رئيس المجلس البلدي
رئيس جمعية..........................
(معرف به)
..........................................................................................

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

مع العلم وأنه وقع عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي في جلسته بتاريخ  7102/00/71والذي أرجى النظر في الموضوع إلى
حين إنعقاد المجلس البلدي في دورته العادية المقبلة .
وقبل الشروع في عملية التصويت على المداولة غادر السيد حميدة عرعاري قاعة الجلسات على الساعة العاشرة و 21دق.

قرار المجلس البلدي:
وبعد التداول والنـــقاش صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على إبرام عقود برامج نموذجية مع الجمعـــيات والمنظمات
حول معاضدة مجهود البلدية في مختلف المجاالت.

نتائج التصويت مفصلة
ع/ر
0
7
2
1
2
1
7
2
2
01
00
07
02
01
02
01
07
02

أعضاء المجلس البلدي
يوسف التومي
ربا بوزعبية
سماح البغدادي
جمال بوكمشة
رفيق بن منية
المنصف فضلون
فاطمة بوزعبية
أنس بوكمشة
حنان النابلي
أسيا بوعسكر
ضياء الدين بوقرة
حميدة عرعاري
مريم بوعلي
منا الثابوتي
فتيحة بن صالح
غادة خليفة
محمد علي بوزعبية
رضا دربال

مجموع األعضاء الموافقين 00 .....
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حاضر
×
×
×
×

غائب

معترض

موافق
×
×
×
×

محتفظ

×
×

×
×
×

×
×
×
غادر الجلسة
×

×
×
×
×
×

×
×

×
×
×
×
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حول الموافقة على ميثاق التعاون بين البلدية والمجتمع المدني بزاوية سوسة :

المعروض على أنظار أعضاء المجلس البلدي النظر في مشروع إعداد ميثاق تعاون بين البلدية وجميع مكونات وأطياف
المجتمع المدني بزاوية سوسة وفقا لما يلي :
الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية زاوية سوسة

مشروع ميثاق تعاون بين المجلس البلدي
والمجتمع المدني بمدينة زاوية سوسة

توطئة
يستند مذا الميثاق على مبادئ دستور  77جانفي  7101الذي أكد على بناء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي وعلى مبدأ وعلى
مبدأ المواطنية وسيادة الشعب والحكم الرشيد والنجاعة  ،كما يتأسس مذا الميثاف على اإلعتراف الدستوري بحقوق المواطن والمجتمع
المدني في المشاركة في الشأن العام عبر حرية التعبير والحق في النفاذ إلى المعلومة والحق في تكوين الجمعيات.
كما يستند مذا المي ثاق على مبادئ الديمقراطية التشاركية التي تعتبر من أعمدة السلطة المحلية ومقومات الالمركزية التي أرست
مقوماتها مجلة الجماعات المحلية .
وتطبيقا لكل من مقتضيات مجلة الجماعات المحلية بمقتضى القانون عدد  72لسنة  7102المؤرخ واألمر الحكومي عدد 110
لسنة  7102المؤرخ في  1ماي  7102المتعلق بضبط شروط وإجراءات إعمال آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها بالفصل 21
من مجلة الجماعات المحلية وتأكيدا على دور المجتمع المدني بصفته شريكا في البناء وتعزيز بناء مقومات الالمركزية ووعيا بأن اإلنفتاح
عليه اليجب أن يكون مجرد شعار  ،تضمن النظام الداخلي لمجلس بلدية زاوية سوسة مبادئ تحكم عمله وتنظم عالقته مع مكونات المجتمع
المدني كالحياد والمساواة والشفافية والنزامة والنجاعة والمساءلة .
وإقتناعا من المجلس البلدي بزاوية سوسة  ،بإعتباره سلطة محلية منتخبة بأن دوره التمثيلي المنصوص عليه بأحكام مجلة
الجماعات المحلية وبالنظام الداخلي  ،اليمكن أن يمارس بمنأى عن مبادئ الديمقراطية التشاركية والمواطنة ودون مساممة المواطن
كشريك في بناء مسار الالمركزية .
وإيمانا من الطرفين بقدرة الحوار المفتوح والمتواصل على تدعيم الثقة بين جميع األطراف وتحقيق نجاعة العمل البرلماني من
خالل إنتهاج سياسة القر من مشاغل المواطن.
وإدراكا من الطرفين بمسؤوليتهما في البناء الديمقراطي وبدور كل منهما في تثمين مكتسبات التحول نحو الديمقراطية
بإعتبارمما شركاء في خدمة مصالح مدينة زاوية سوسة وبمواطني المدينة وبالتقاسم الوظيفي للمسؤولية وبالتكامل بين الديمقراطية
التمثيلية والديمقراطية التشاركية .
وتبعا لمحضر جلسة المجلس البلدي بزاوية سوسة بتاريخ  .............حول المصادقة على ميثال التعاون بين المجلس البلدي ومكونات
المجتمع المدني.
صدر هذا الميثاق بين المجلس البلدي بزاوية سوسة ومكونات المجتمع المدني
بالمنطقة البلدية بزاوية سوسة

الباب األول

 :أمداف الميثاق

الفصل :0
إعترافا بدور مكونات المجتمع المدني كشريك فاعل وناشط في الشأن المحلي وذلك لتنمية الديمقراطية التشاركية وتعزيزما ،
يهدف مذا الميثاق إلى تحقيق األمداف التالية :
ـ توطيد العالقة بين المجلس البلدي ومكونات المجتمع المدني بمدينة زاوية سوسة
ـ تعزيز التعاون بين المجلس البلدي ومكونات المجتمع المدني بمدينة زاوية سوسة
ـ ترسيخ تقاليد الحوار بين الطرفين
ـ تكريس مبدأ الحوكمة المحلية واإلنفتاح على إدارة الشأن المحلي
ـ تمكين المجلس البلدي من اإلصغاء لمشاغل مكونات المجتمع المدني بأكثر صدق ونجاعة
ـ التشجيع على العمل الجمعياتي وتدعيما للوظيفة التمثييلية للمجلس البلدي
ـ توفير الظروف المناسبة إلستبطان مبدأ المواطنة الفعالة وترسيخه لدى الطرفين
الباب الثاني
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تحدد المبادئ التالية أسس التعاون بين الطرفين :
القســــــم األول  :مبدأ التشاركية
الفصل : 9
يعترف الطرفان بأن إعتماد الشراكة مو أساس أي عالقة تعاون وجزء اليتجزأ من العملية الديمقراطية .
تتحقق الديمقراطية التشاركية من خالل المشاركة المجتمعية في العمل البلدي والرقابي للمجلس البلدي مما يضمن المواطنة الفعالة .
تضمن الشراكة آليات مختلفة مبنية على اإلنفتاح واإلنصا والحوار والقر والتواصل الدائم .
الفصل : 0
يقتضي مبدأ التشاركية تنظيم لقاءات إصغاء دورية ومنتظمة وجلسات تشاورية محليا ينصت فيها أعضاء المجلس البلدي إلى مشاغل
مواطني مدينة زاوية سوسة ويقدم خاللها مكونات المجتمع المدني بمدينة زاوية سوسة الرأي والنقد ومقترحات التعديل لتطوير العمل
البلدي بالمنطقة البلدية وتبسيط المفاميم لكل المواطنين لتقريبهم وتشريكهم ولفت إنتباه أعضاء المجلس البلدي إلى النقائص الموجودة في
مختلف المجاالت.
الفصل : 4
يتطلب مبدأ التشاركية تطوير القدرات التنظيمية للمجلس البلدي عبر تحسين طرق التعامل مع مكونات المجتمع المدني من خالل تخصيص
مكتب خاص بسجل مكونات المجتمع المدني وسجل آراء وتساؤالت المتساكنين ومكونات المجتمع المدني.
القســــــم الثاني  :مبدأ الثقة المتبادلة
الفصل : 5
ينبني مبدأ الثقة المتبادلة على قدرة الطرفين على الحيادية والموضوعية واإلعتدال في المواقف والمقترحات .
الفصل : 6
يقر الطرفان بأن الثقة المتبادلة ضرورية لضمان التعاون بينهما ولزيادة فرص نجاح الميثاق وتحقيق أمدافه  ،كما يؤمن الطرفان بضرورة
إحترام اإلختالف في الرأي وتقبل الرأي اآلخر وإحترام كل طرف ألدواره المختلفة والمتكاملة .
الفصل : 7
يقتضي مبدأ الثقة حرص أعضاء المجلس البلدي على المحافظة على تمثيلية حقيقة وتشاركية فعالة لمختلف مواطني مدينة زاوية سوسة
عبر قدرتهم على اإلصغاء المتواصل لهواجس مكونات المجتمع المدني.
الفصل : 2
يقتضي تحقيق مبدأ الثقة أن يعمل المجلس البلدي على دراسة أراء مكونات المجتمع المدني وإحترامها والتفاعل معها تحقيقا لمبدأ النجاعة
في العمل البلدي وإيمانا بخبرات مكونات المجتمع المدني وفقا لمبدأ التدبير الحر.
القســــــم الثالث  :مبدأ اإلحتــــــــرام المتبادل
الفصل : 2
يلتزم الطرفان بضرورة إحترام القواعد األخر األخالقية التي تحكم التعامل داخل المجتمع من تصرف الئق والحفاظ عى العالقات الودية
وتجنب كل سلوك غير أخالقي وذلك لتأمين مناخ عمل جدي وسليم .
الفصل : 01
يقتضي مبدأ اإلحترام المتبادل توخي الطرفين أسلو تعامل يضمن مقام كل طرف .
القســــــم الرابع  :مبدأ الحيـــــــــــاد
الفصل : 00
يلتزم أعضاء المجلس البلدي بالحياد وعدم اإلنحياز إلى أي جهة كانت إذ على عضو المجلس البلدي أن يكون على نفس المسافة من
مختلف مكونات ا لمجتمع المدني مما يمكن المجلس البلدي من ممارسة وظائفه المختلفة بنجاعة ويدعم الثقة بين الطرفين وفق مبادئ
السلطة المحلية.
الفصل : 09
يقر أعضاء المجلس البلدي بأن مكونات المجتمع المدني المصادقة على مذا الميثاق  ،حرة ومستقلة في تحديد أمدافها وتنظيم أنشطتها ،
ك ما يعترف بدورما في النقاش العام وبإستقالليتها في إبداء الراي وتقديم اإلقتراحات والتوصيات دون ضغوطات .
الفصل : 00
يتعهــــد المصادقون على مذا الميثاق بتقديم مصلحة مدينة زاوية سوسة ومصالح مواطني المدينة على كل المصالح الفردية والحزبية
والتحلي باألمانة والنزامة والمصداقية .
القســــــم الخامس  :مبدأ المساواة وعدم التمييز
الفصل : 04
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يعترف المجلس البلدي بالتنوع ضمن مختلف مكونات المجتمع المدني مما يقتضي التعاون معهم على أساس المساواة وعدم التمييز بينهم
وتكافؤ الفرص.
الفصل : 05
يقتضي مبدأ المساواة وعدم التمييز تر تيب مكونات المجتمع المدني حسب معايير موضوعية وشفافة لتحقيق إسهام أوسع لمختلف مكونات
المجتمع المدني وتشريكها في المجاالت التي تدخل في إختصاصها مما يحقق تواصال بين أعضاء المجلس والمواطنين .
القســــــم السادس  :مبدأ الشفافيــــــــــــــة
الفصل : 06
تقوم ال عالقة بين المجلس البلدي ومختلف مكونات المجتمع المدني على المصادقة على الميثاق على مبدأ الشفافية .
الفصل : 07
تطبيقا لمبدأ الشفافية  ،يلتزم أعضاء المجلس البلدي بأن تكون أنشطتهم المختلفة واضحة ومعلنة وذلك بكل الطرق المتاحة وبإستعمال
أحدث التكنولوجيات اإلتصالية في حدود اإلمكانيات البلدية .
الفصل : 02
تعترف مكونات المجتمع المدني بمدينة زاوية سوسة المصادقة على مذا الميثاق بأنها ميئــــــــات تطوعية مستقلة تمثل القيم والمصالح
المختلفة للمواطنين بفئاتهم المتعددة وتساعد مواطني المدينة على تبليغ مطالبهم للمجلس البلدي .
الفصل : 02
يقتضي مبدأ الشفافية أن تتوفر لدى المجلس البلدي قاعدة بيانات ومنظومة إلكترونية عن منظمات المجتمع المدني بإستخدام التقنيات
الحديثة ويتعهد المجلس البلدي بوضع معايير واضحة وشفافة تجاه المنظمات المعنية بإبداء الرأي مع مراعاة مجال إختصاصها .
الفصل : 91
يتطلب مبدأ الشفافية سعي المجلس البلدي إلى تسهيل وصول المعلومة عبر وضع قاعدة بيانات لتوثيق ونشر قراراته ومخرجات أعمال
مختلف مياكله من مجلس ومكتب ولجان بمختلف أصنافها في آجال معقولة من خالل موقع التواصل اإلجتماعي أو الموقع اإللكتروني
للبلدية تتم عبرما مطالب النفاذ إلى المعلومة والولوج إلى مختلف أنشطة وأعمال المجلس البلدي واإلدارة البلدية والردود حول كيفية
التواصل معه .
الفصل : 90
يتعهد المجلس البلدي بتخصيص سجل مفتوح خاص بآراء المواطنين وكل المنظمات الراغبة في التواصل مع المجلس البلدي حسب
المواضيع المطرو حة ويتم عرض محتوى السجل على أنظار اللجنة المكلفة بالديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة مع تقديم تقارير
دورية في الغرض تعرض على أنظار الدورات العادية للمجلس البلدي .
يتم وضع سجل لتسجيل حضور جميع منظمات المجتمع المدني في مختلف جلسات المجلس البلدي وإجتماعات وجلسات اللجان البلدية ويقع
اإلحتفاظ بأرشيف مطالب منظمات المجتمع المدني للمجلس البلدي وأي ملفات أو توصيات تقدمها المجتمع المدني للمجلس البلدي ولجانه.
الفصل : 99
يمكن للمجلس البلدي تعليق التواصل مع مكونات المجتمع المدني التي التلتزم بالشفافية بخصوص مد ونشر تقاريرما األدبية والمالية وفقا
للتشريع الجاري به العمل.
القســــــم السابع  :مبدأ اإلستمراريـــــــــــــة
الفصل : 90
يلتزم الطرفان بإيجاد أسس لشراكة طويلة المدى وبتعزيز آليات التعاون وإيجاد بيئة مالئمة للتعاون المستمر وتطويره وتقييمه تحقيقا
لشراكة مستدامة.
كما يدعم المجلس البلدي المشاركة الفعلية والمستمرة لمكونات المجتمع المدني المصادقة على مذا الميثاق من خالل إرساء آليات تنظيمية
لتسيير األعمال المشتركة .
القســــــم الثامن  :مبدأ التقييم والمتابعة
الفصل : 94
يخضع مذا الميثاق إلى تقييم من المجلس البلدي من جهة ومن مكونات المجتمع المدني من جهة ثانية وذلك خالل نصف المدة النيابية
للمجلس البلدي ويعد كل طرف تقريرا يشمل تقييم سبل التعاون ونقائصه مشفوعة بتوصيات لتحسين الممارسة.
الفصل : 95
تنشر التقارير المذكورة أعاله على الموقع اإللكتروني للمجلس البلدي كما تستعرض نتائجها وتتم مناقشتها ونشرما وإقتراح مراجعة مذا
الميثاق على أساسها .
الباب الثالــــث
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الفصل : 96
يعترف الطرفان بالقيمة األخالقية والمعنوية لهذا الميثاق.
على األطراف المصادقة على مذا الميثاق إحترام مبادئه ومقتضيات تنفيذه ودعم أمدافه تحقيقا ألفضل سبل وممارسات التعاون والحوكمة
المحلية.
اإلمضــــــــاء
رئيس المجلس البلدي
منظمات المجتمع المدني بمدينة زاوية سوسة
*****************************

قرار المجلس البلدي:
وبعد التداول والنـــقاش صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على ميثاق التعاون بين البلدية والمجتمع المدني بزاوية سوسة
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مع العلم وأنه وقع عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي في جلسته بتاريخ  7102/00/71والذي أرجى النظر في
الموضوع إلى حين إنعقاد المجلس البلدي في دورته العادية المقبلة .

 *01حول الموافقة على التقرير السداسي بتقدم تنفيذ البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة : 7102
المعروض على أنظار أعضاء المجلس البلدي النظر في التقرير السداسي بتقدم تنفيذ البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 7102
وفقا لما يلي :
وبعد  ،في إطار تنفيذ برنامج اإلستثمار السنوي لسنة  7102ببلدية زاوية سوسة حيث تم التنصيص به على عدة
مشاريع تخص البنية التحتية والبناءات المدنية وإقتناء بعض المعدات وتهيئة المساحات الخضراء  ،كما تم تحديد المبالغ
المالية المرصودة وبرمجة صرفها حسب سنوات اإلنجـــــــــــاز.
ويندرج مذا التقرير السداسي ضمن متابعة تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لإلستثمار وعرضه على أنظار المجلس البلدي
قبل توجيهه إلى مصالح صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية .
وبالرجوع إلى مذه المشاريع المبرمجــــــة ومي مفصلــة كاآلتــي :
 مشروع تعبيد الطرقات لسنة  : 7102بكلفة  271أد وتمت الدراسة في إنتظار طلب العروض يوم 7102/00/77
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 مشروع التنوير العمومي لسنة  7102بكلفة  11أد حيث إنتهت األشغال وتم قبولها يوم اإلثنين  7102/01/7والتي
تهم حي منشير الساسي.
 مشروع تهيئة منطقة خضراء لسنة  7102بكلفة  11أد حيث لم يشهد المشروع أي تقدم لوجود إشكال عقاري في
األرض المزمع تهيئتها كمنطقة خضراء.
 مشروع إقتناء وسائل نقـل بكلفة  21أد حيث تم إقتناء سيارة بمبلغ  42 715 ،011أد وتم تسلمها بتاريخ
. 9102/7/02

 إقتناء معدات نظافة وطرقات لسنة  7102بكلفة  011أد حيث يندرج مذا المشروع ضمن الصفقة المجمعة المنجزة
من طرف صندوق القروض ومساعدات الجماعات المحلية  ،مذا وتم إستالم اآللة بتاريخ .9102/4/9
 مشروع إقتناء معدات صيانة الطرقات ومعدات أخرى وتجهيزات بقيمة  21أد حيث تم اإلعالن عن إستشارة
األثمان وإحالة الملف إلى السيد مراقب المصاريف العمومية .
 مشروع تهذيب حي اإلزدمار  7ومو مشروع وطني بكلفة جملية  211أد وقد تم قبول المشروع وقتيا بتاريخ
 7102/1/21والقبول النهائي بتاريخ 7102/1/02
 مشروع توسعة قصر البلدية بقيمة  111أد ومو مشروع متواصل حيث تم تأجيل المشروع نظرا لعدم وجود
إعتمادات كافية وبذلك وقع تقديم مطلب لمصالح صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية قصد الحصول على
مساعدة مالية بقيمة  011أد وقرض قدره  011أد.
 مشروع تعبيد الطرقات لسنة  7102بقيمة جملية قدرما  117أد حيث إنتهت األشغال وتم القبول الوقتي لكن تبقى
رمينة رفع بعض اإلحترازات المسجلة.
 مشروع تعبيد الطرقات لسنة  7107بقيمة جملية قدرما  112حيث تم القبول الوقتي بتاريخ  07ديسمبر 7102
حيث تم خالص مستحقات المقاولة بإستثـناء المبلغ التكميــلي للصفقة والبالغ  52 654 ،402أد.
مع العلم وأنه وقع عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي في جلسته بتاريخ  7102/00/71والذي أرجى النظر في
الموضوع إلى حين إنعقاد المجلس البلدي في دورته العادية المقبلة .

قرار المجلس البلدي:
وبعد الدرس والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على التقرير السداسي بتقدم تنفيذ البرنامج السنوي لإلستثمار
لسنة .7102
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حول الموافقة على قرار منع الج ــوالن على السيارات والشاحنات بأحد أنهج المنطقة البلدية (نهج الفوز ) :

المعروض على أنظار المجلس البلدي مقترح لجنة األشغال والتهيئة العمرانية بتاريخ  7102/00/2في إصدار قرار بلدي في
منع المرور على السيارات والشاحنات بأحد أنهج المنطقة البلدية المتمثل في الطريق المحاذي للقاعة المغطاة ومدرسة فيكتور
ميقو الخاصة من جانب واحد وجعله خاص للمترجلين (نهج الفوز ) فقط من ناحية الطريق المؤدي إلى شارع المغر العربي
وذلك على ضوء مطلب عدد من متساكني شارع المغر العربي الوارد على اإلدارة البلدية بتاريخ . 7102/00/11
مع العلم وأنه وقع عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي في جلسته بتاريخ  7102/00/71والذي أرجى النظر في
الموضوع إلى حين إنعقاد المجلس البلدي في دورته العادية المقبلة .

قرار المجلس البلدي:
وبعد الدرس والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على منع الجوالن على السيارات والشاحنات بنهج الفــــــوز مع
إصدار قرار في الغــــــــــــرض.

نتائج التصويت مفصلة
ع/ر
0
7
2
1
2
1
7
2
2
01
00
07
02
01
02
01
07
02

أعضاء المجلس البلدي
يوسف التومي
ربا بوزعبية
سماح البغدادي
جمال بوكمشة
رفيق بن منية
المنصف فضلون
فاطمة بوزعبية
أنس بوكمشة
حنان النابلي
أسيا بوعسكر
ضياء الدين بوقرة
حميدة عرعاري
مريم بوعلي
منا الثابوتي
فتيحة بن صالح
غادة خليفة
محمد علي بوزعبية
رضا دربال
مجموع األعضاء الموافقين 00 .....

حاضر
×
×
×
×

غائب

معترض

موافق
×
×
×
×

محتفظ

×
×

×
×
×

×
×
×
غادر الجلسة
×

×
×
×
×
×

×
×

×
×
×
×

00

 *01حول الموافقة على إحداث لجنة خاصة "لجنة المرور":
المعروض على أنظار أعضاء المجلس البلدي مقترح إحداث لجنة خاصة تعنى بالجوانب المتعلقة بحركة المرور بالمنطقة
البلدية تسمى بلجنة المرور وفقا للتركيبة التالية :
رئيس اللجنة
*جمال بوكمشــــــــة
مقرر
*منصف فضلـــــــون
عضو
*مريم بوعلـــــــــي
عضو
*فتيحة بن صـــــالح
عضو
*غادة خليفـــــــــــة
25

محضر جلسة المجلس البلدي المنعقد خالل الدورة العادية الرابعة لسنة  9102بتاريخ  01نوفمبر 9102

مع العلم وأنه وقع عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي في جلسته بتاريخ  7102/00/71والذي أرجى النظر في
الموضوع إلى حين إنعقاد المجلس البلدي في دورته العادية المقبلة .

قرار المجلس البلدي:
وبعد التداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلــــــدي باإلجماع على إحـــــداث لجنــــــة خاصة "لجنة المرور" وفقا
للتركيبة سابقة الذكر.

نتائج التصويت مفصلة
ع/ر
0
7
2
1
2
1
7
2
2
01
00
07
02
01
02
01
07
02

أعضاء المجلس البلدي
يوسف التومي
ربا بوزعبية
سماح البغدادي
جمال بوكمشة
رفيق بن منية
المنصف فضلون
فاطمة بوزعبية
أنس بوكمشة
حنان النابلي
أسيا بوعسكر
ضياء الدين بوقرة
حميدة عرعاري
مريم بوعلي
منا الثابوتي
فتيحة بن صالح
غادة خليفة
محمد علي بوزعبية
رضا دربال
مجموع األعضاء الموافقين 00 .....

حاضر
×
×
×
×

غائب

معترض

موافق
×
×
×
×

محتفظ

×
×

×
×
×

×
×
×
غادر الجلسة
×

×
×
×
×
×

×
×

×
×
×
×

00

 *07حول الموافقة على إحداث لجنة مراجعة مثال التهيئة العمرانية والحدود البلدية:
المعروض على أنظار المجلس البلدي مقترح إحداث لجنة خاصة تعنى بالجوانب المتعلقة بالحدود البلدية ومراجعة مثال
التهيئة العمرانية تسمى بلجنة الحدود البلدية ومراجعة مثال التهيئة العمرانية وفقا للتركيبة التالية :
*منصف فضلـــون رئيس اللجنة
مقرر
*مريــم بوعلــي
عضو
*ربا بوزعبيـة
*منى الثابـــــــــوتي عضو
*محمد علي بوزعبية عضو
عضو
*سماح البــــغدادي
عضو
*جمال بوكمشـــة
عضو
*رفيق بن منيــــة
عضو
*غادة خليفـــــة
عضو
*حميدة عرعـاري
عضو
*رضا دربـــــال
عضو
*فتيحة بن صالح
عضو
*فاطمة بوزعبية
عضو
*أنس بوكمشة
عضو
*حنان النابلي
عضو
*آسيا بوعسكر
عضو
*ضياءالدين بوقرة
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مع العلم وأنه وقع عرض الموضوع على أنطار المكتب البلدي في جلسته بتاريخ  7102/00/71والذي أرجى النظر في
الموضوع إلى حين إنعقاد المجلس البلدي في دورته العادية المقبلة .

قرار المجلس البلدي:
وبعد التداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلــــــدي باإلجماع على إحداث لجنة مراجعة مثال التهيئة العمرانية والحدود
البلدية وفقا للتركيبة سابقة الذكر.

نتائج التصويت مفصلة
ع/ر
0
7
2
1
2
1
7
2
2
01
00
07
02
01
02
01
07
02

أعضاء المجلس البلدي
يوسف التومي
ربا بوزعبية
سماح البغدادي
جمال بوكمشة
رفيق بن منية
المنصف فضلون
فاطمة بوزعبية
أنس بوكمشة
حنان النابلي
أسيا بوعسكر
ضياء الدين بوقرة
حميدة عرعاري
مريم بوعلي
منا الثابوتي
فتيحة بن صالح
غادة خليفة
محمد علي بوزعبية
رضا دربال
مجموع األعضاء الموافقين 00 .....

حاضر
×
×
×
×

غائب

معترض

موافق
×
×
×
×

محتفظ

×
×

×
×
×

×
×
×
غادر الجلسة
×

×
×
×
×
×

×
×

×
×
×
×

00

 *02حول الموافقة على إحداث لجنة خاصة "لجنة البناءات المتداعية للسقوط":
المعروض على أنظار أعضاء المجلس البلدي مقترح إحداث لجنة خاصة تعنى بالبناءات المتداعية للسقوط تسمى بلجنة "
البناءات المتداعية للسقوط " وفقا للتركيبة التالية :
رئيس المجلس البلدي
منصف فضلــــــــون
قصــــي الواعـــــــــــر
رضا ماشـــــــــــــــــم
رفيق بن منيـــــــــــــة
عمدة زاوية سوســـة
ممثل عن اإلدارة الجهوية للتجهيز واإلسكان بسوسة
ممثل عن اإلدارة الجهوية للحماية المدنية بسوسة
ممثل عن خلية الشرطة البلدية بالزاوية والقصيبة والثريات
ممثل عن المجلس الجهوي بوالية سوسة

رئيس
مقرر
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

مع العلم وأنه وقع عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي في جلسته بتاريخ  7102/00/71والذي أرجى النظر في
الموضوع إلى حين إنعقاد المجلس البلدي في دورته العادية المقبلة .

قرار المجلس البلدي:
وبعد التداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلــــــدي باإلجماع على إحـــــداث لجنة خاصة "لجنة البناءات المتداعية
للسقوط" وفقا للتركيبة سابقة الذكــــــــر.
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نتائج التصويت مفصلة
ع/ر
0
7
2
1
2
1
7
2
2
01
00
07
02
01
02
01
07
02

أعضاء المجلس البلدي
يوسف التومي
ربا بوزعبية
سماح البغدادي
جمال بوكمشة
رفيق بن منية
المنصف فضلون
فاطمة بوزعبية
أنس بوكمشة
حنان النابلي
أسيا بوعسكر
ضياء الدين بوقرة
حميدة عرعاري
مريم بوعلي
منى الثابوتي
فتيحة بن صالح
غادة خليفة
محمد علي بوزعبية
رضا دربال
مجموع األعضاء الموافقين 00 .....

حاضر
×
×
×
×

غائب

معترض

موافق
×
×
×
×

محتفظ

×
×

×
×
×

×
×
×
غادر الجلسة
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
00

 *02حول الموافقة على إحداث لجنة قيادة تعنى بإعداد المخطط البلدي في التصرف في النفـايات :
وبعد  ،في إطار الحرص على معالجة الوضع البيئي ببلدية زاوية سوسة وعمال على الرفع من مؤشرات نظافة
المحيط التي تعد من مقومات العيش الكريم للمواطن بمدينته.
ونظرا ألممية وضع إستراتيجية للعمل البلدي وتحديد األمداف على المدى القريب والمتوسط والبعيد وتطبقا لمقتضيات
القانون المتعلق بمجلة الجماعات المحلية.
وتفعيال لسلم الدرجات الجديد المشار إليه بالقرار المشترك المشار إليه بالمرجع أعاله والذي أدرج معيار جديد لتقييم أداء
البلديات بداية من سنة  7171بعنوان سنة  7102المتمثل في مقياس مجهود البلدية في مجال النظافة( 2نقاط) والذي يتضمن
من جملة نظام تنقيطه تركيز مخطط بلدي للتصرف في النفايات.
وبناء على ما سبق ذكره فإننا نقترح عليكم إحداث لجنة قيادة إلعداد المخطط البلدي للتصرف في النفايات والتي تعهد إليها
المهام التالية:





تحديد التوجهات اإلستراتيجية المستقبلية واألمداف في مجال التصرف في النفايات
المصادقة على مراحل إعداد المخطط
متابعة مختلف األشغال
عرض التقرير على أنظار المجلس البلدي

وتتكون لجنة القيادة إلعداد المخطط البلدي للتصرف في النفايات من التركيبة المقترحة التالية :
رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه
كاتب العام البلدية
رئيس لجنة النظافة والبيئة أومقررما
رئيس لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف أومقررما
رئيس لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات أومقررما
رئيس لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم أو مقررما
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رئيس اللجنة
متابعة األعمال التنفيذية
عضو
عضو
عضو
عضو
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عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو
عضو

المكلف بقسم اإلعالمية
المكلف بمصلحة النظافة
رئيس خلية الشرطة البلدية
ممثل عن الوكالة الوطنية في النفايات
ممثل عن الوكالة الوطنية لحماية المحيط
ممثل عن والية سوسة
ممثل عن مندوبية الفالحة بسوسة
ممثل عن وزارة الصناعة
ممثل عن جمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال النظافة والبيئة بالمنطقة البلدية

ويمكن للجنة اإلستعانة بخبراء ونشطاء في المجال البيئي.
مع العلم وأنه وقع عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي في جلسته بتاريخ  7102/00/71والذي أرجأ النظر في
الموضوع إلى حين إنعقاد المجلس البلدي في دورته العادية المقبلة .

قرار المجلس البلدي:
وبعد التداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلـــدي باإلجماع على إحداث لجنة قيادة تعنى بإعداد المخطط البلدي في
التصرف في النفايات وفقا للتركيبة سابقة الذكر.

نتائج التصويت مفصلة
ع/ر
0
7
2
1
2
1
7
2
2
01
00
07
02
01
02
01
07
02

*71

أعضاء المجلس البلدي
يوسف التومي
ربا بوزعبية
سماح البغدادي
جمال بوكمشة
رفيق بن منية
المنصف فضلون
فاطمة بوزعبية
أنس بوكمشة
حنان النابلي
أسيا بوعسكر
ضياء الدين بوقرة
حميدة عرعاري
مريم بوعلي
منى الثابوتي
فتيحة بن صالح
غادة خليفة
محمد علي بوزعبية
رضا دربال
مجموع األعضاء الموافقين 00 .....

حاضر
×
×
×
×

غائب

معترض

موافق
×
×
×
×

محتفظ

×
×

×
×
×

×
×
×
غادر الجلسة
×

×
×
×
×
×

×
×

×
×
×
×

00

حول الموافقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات بعنوان سنة : 7171

تطبيقا لكل ،من المنشور عدد  00بتاريخ  7102/07/17حول إعداد البرنامج الجديد للتنمية الحضرية والحوكمة المحلية
ومتطلبات البرنامج اإلستثماري والمذكرة التوجيهية عدد  71/2220المؤرخة في  7102/01/12حول إعداد البرنامج
السنوي لدعم القدرات والمصادقة عليها ويشمل البرنامج الجانب التكويني والجانب الفني (اإلحاطة الفنية).
وتبعا لمكتو صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية عدد  2071بتاريخ  7102/00/2والذي من خالله وقع
التأكيد على األخذ بعين اإلعتبار نتائج تقييم أداء البلديات من طرف ميئة الرقابة العامة للمصالح العمومية المنجز سنة
 7102واإلخالالت الصادرة بتقارير محكمة المحاسبات وذلك بمناسبة ضبط حاجياتها قصد تدارك النقائص المسجلة.
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وقع عرض الموضوع على أنظار لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات بتاريخ  7102/00/02والذي وافقت على
المقترح التالي :
 بالنسبة لجانب التكوين (دعم قدرات الموارد البشرية):وقع موافاة النماذج المدرجة بالمذكرة التوجيهية عدد  71/2220حول إعداد البرنامج السنوي لكل من صندوق القروض
ومركز التكوين ودعم االمركز ية بإقتراحات البلدية للرفع من أداء مختلف المصالح المعنية بما ينسجم مع المتطلبات الجديدة
لإلستثمار وفقا للبرنامج التالي :

العنوان األول  :التكويــــــــــــــــن
األولوية

عدد المشاركين

الموضوع

بناء وقيادة فريق العمل
0
التصرف في المخاطر والتوقي من الكوارث
7
جداول القيادة في العمل البلدي
2
حوكمة التصرف المالي(الرقابة الالحقة)
1
المحاسبة ذات القيد المزدوج
2
إعداد وتنفيذ وتقييم المشاريع البلدية
1
تسيير المرافق العامة والتصرف في األمالك
7
التهيئة الترابية والتعمير
2
صيانة المعدات اإلعالمية
2
السالمة المعلوماتية
01
تقنيات التصرف في الموارد البشرية
00
الحراك وإعادة التوظيف في الجماعات المحلية
07
 بالنسبة للجانب الفني (تقديم اإلحاطة الفنية)الترقيم

محاور المساندة الفنية

17
17
10
12
17
17
17
12
10
10
17
12

الرمز

النشاط المعني بالمساندة
الفنية

0

المساندة في مجال المقاربة التشاركية

A2

7

المساندة في مجال البرمجة والقيادة

F1

2

المساندة في مجال التنظيم واإلجراءات

C3

1

المساندة في مجال التصرف في الموارد المالية

C3

2
1

المساندة في مجال اإلتصال والشفافية
المساندة في مجال التنظيم واإلجراءات

B2
C2

7

المساندة في مجال التنظيم واإلجراءات

C2

2
2
01

المساندة في مجال التصرف في الموارد المالية
المساندة في مجال التصرف في الموارد المالية
المساندة في مجال التنظيم واإلجراءات

D4
D3
D1

تنفيذ المخطط اإلستثماري
البلدي
حوكمة الشراء العمومي
والشراء على الخط
مجهود البلدية في مجال
النظافة
إعداد وتنفيذ المخطط الثالثي
للصيانة
النفاذ للمعلومة
تحليل وإعتماد بطاقات
الوصف الوظيفي
المخطط التقديري للمهن
والمقاربة بالكفايات
تعبئة الموارد
تطهير الديون
تقييم آداء الجماعات المحلية

المجال

عدد
الم
شار
كين

17

تحسين الخدمات
المسدات
تحسين الخدمات
المسدات
تحسين الخدمات
المسدات
تحسين الخدمات
المسدات
المشاركة والشفافية
تحسين الموارد

17
17

تحسين الموارد

17

تحسين الموارد
تحسين الموارد
تحسين الموارد

17
17
12

17
17
17

مع العلم وأنه وقع عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي في جلسته بتاريخ  7102/00/71والذي أرجى النظر في
الموضوع إلى حين إنعقاد المجلس البلدي في دورته العادية المقبلة .

قرار المجلس البلدي:
وبعد التداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلـــدي باإلجماع على البرنامج السنوي لدعم القدرات بعنوان سنة 7171
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نتائج التصويت مفصلة
ع/ر
0
7
2
1
2
1
7
2
2
01
00
07
02
01
02
01
07
02
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أعضاء المجلس البلدي
يوسف التومي
ربا بوزعبية
سماح البغدادي
جمال بوكمشة
رفيق بن منية
المنصف فضلون
فاطمة بوزعبية
أنس بوكمشة
حنان النابلي
أسيا بوعسكر
ضياء الدين بوقرة
حميدة عرعاري
مريم بوعلي
منى الثابوتي
فتيحة بن صالح
غادة خليفة
محمد علي بوزعبية
رضا دربال
مجموع األعضاء الموافقين 00 .....

حاضر
×
×
×
×

غائب

معترض

موافق
×
×
×
×

محتفظ

×
×

×
×
×

×
×
×
غادر الجلسة
×

×
×
×
×
×

×
×

×
×
×
×

00

حول الموافقة على إبرام إتفـاقية تعاون بين بلديات  :زاوية سوسة  ،مساكن  ،المسعدين والزهور :

المعروض على أنظار المجلس البلدي مقترح لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات المنعقدة بتاريخ 7102/00/02
حول إبرام إتفاقية تعاون بين كل من بلدية زاوية سوسة وبلديات مساكن الزمور والمسعدين وفقا للنموذج التالي:

إتفاقية تعاون
بين الممضين أسفله السادة:
ـ نهى إبن الشيخ أحمد رئيسة بلدية المسعدين القائمة في حق بلدية المسعدين .
ـ يوسف إبراميم  :رئيس بلدية الزمور القائم في حق بلدية الزمور.
ـ محمد عليـــــــة  :رئيس بلدية مساكـــــن القائمة في حق بلدية مساكن.
ـ يوسف التومي  :رئيس بلدية زاوية سوسة القائم في حق بلدية زاوية سوسة
تم اإلتفاق على ما يلي :
فصل تمهيدي
تطبيقا ألحكام الفصل  011من الدستور التونسي  ،وفي إطار ما تتيحه مجلة الجماعات المحلية في القسم التاسع منه  ،وخاصة
الفصول  ، 720و 727و 722من فرص تعاون بين البلديات يقوم على مبادئ التدبير الحر والشراكة والتضامن يما يسمح
بتحسين مستوى عيش متساكني مدينة المسعدين وزاوية سوسة والزمور والمساكن المتجاورة وتوطيد العالقة بين البلديات
المذكورة ونشر ثقافة التآزر واإلنفتاح والحوار للحد من ضعف اإلمكانيات اللوجستية والمادية والبشرية للبلديات المعنية بما
يمكن من تقاسم األعباء .
تم اإلتفاق على ما يلي:

الفصل األول  :موضوع اإلتفـاقية .
يتعلق موضوع اإلتفاقية بإنجاز برامج وخدمات ومشاريع مشتركة في حدود ما تسمح به إمكانيات البلديات  ،وفي نطاق ما تجيزه
اإلجراءات والتراتيب المعمول بها في الغرض  ،وتسهر كل بلدية على إنجاز مذه اإلتفاقية باإللتزام بتنفيذ موضوع اإلتفاقية
وتذليل جميع الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ مذه اإلتفاقية مع مراعاة خصوصية كل منطقة .

الفصل الثاني  :مجاالت التعاون.
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يشمل التعاون بين البلديات المذكورة المجاالت التالية :
 الصحة والنظافة والعناية بالبيئة  :برامج ـ حمالت ـ معدات ـ أعوان
 اإلستفادة المتبادلة من خبرات الموارد البشرية في مختلف اإلختصاصات واإلنتفاع ببرنامج تكوين مشتركة ألعضاء
المجالس البلدية واألعوان اإلداريين من موظفين وعملة .
 تبادل األراء والتجار في المسائل ذات األولوية والمشتركة بين البلديات
 إستعمال وإستغالل الفضاءات والمرافق والتجهيزات العمومية بكل مدينة من طرف المجتمع المدني ومتساكني البلديات
األربعـــة على قدم المساواة .
 تحديث اإلدارة وتطوير إسداء الخدمات وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة في التصرف اإلداري
 الثقافة والتوعية
 إعداد خطط عمل مشتركة بين البلديات على مستوى التعاون الدولي
 التضامن والتآزر عند حدوث قوة قامرة أو كوارث طبيعية

الفصل الثالـث  :تطوير ومراجعة اإلتفـاقية .
 يمكن توسيع مجاالت التعاون المبينة بالفصل السابق من أجل تطوير ودعم العالقة بين البلديات األربعة وذلك بإحداث
لجنة تفكير مشتركة تجتمع كل ستة أشهر تعهد إليها تقييم تنفيذ اإلتفاقية وإقتراح سبل وآليات تطوير اإلتفاقية المشتركة
على أن يقع ضبط تركيبة ماته اللجنة الحقا من طرف السادة رؤساء البلديات .

الفصل الرابع  :نفـ ــاذ اإلتفـاقي ــة .
التدخل مذه اإلتفاقية حيز التنفيذ إال بعد مصادقة المجلس البلدي لكل بلدية من البلديات األربعة عليها .
رئيس بلدية الزهور

يوسف إبراميـــــــم
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رئيس بلدية مساكن

محمد عليـــــة

رئيسة بلدية المسعدين

نهى إبن الشيخ أحمـــد

رئيس بلدية زاوية سوسة

يوسف التومي
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مع العلم وأنه وقع عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي في جلسته بتاريخ  7102/00/71والذي أرجى النظر في
الموضوع إلى حين إنعقاد المجلس البلدي في دورته العادية المقبلة .

قرار المجلس البلدي:
وبعد التداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلـــدي باإلجماع على إبرام إتفاقــــــية تعاون بين بلديات  :زاوية سوسة ،
مساكن  ،المسعدين والزمور وفقا للمشروع المعروض سابق الذكــــر.

نتائج التصويت مفصلة
ع/ر
0
7
2
1
2
1
7
2
2
01
00
07
02
01
02
01
07
02
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أعضاء المجلس البلدي
يوسف التومي
ربا بوزعبية
سماح البغدادي
جمال بوكمشة
رفيق بن منية
المنصف فضلون
فاطمة بوزعبية
أنس بوكمشة
حنان النابلي
أسيا بوعسكر
ضياء الدين بوقرة
حميدة عرعاري
مريم بوعلي
منى الثابوتي
فتيحة بن صالح
غادة خليفة
محمد علي بوزعبية
رضا دربال
مجموع األعضاء الموافقين 00 .....

حاضر
×
×
×
×

غائب

معترض

موافق
×
×
×
×

محتفظ

×
×

×
×
×

×
×
×
غادر الجلسة
×

×
×
×
×
×

×
×

×
×
×
×

00

حول إعادة النظر في مطلب تقسيم السيد ناجي حمداني :

تبعا لمداولة المجلس البلدي في دورته العادية الثانية بتاريخ  7102/2/72حول النظر في ملف تقسيم السيد ناجي حمداني
والذي أجمع أعضاء المجلس على إرجاء النظر في ملف مطلب تقسيم السيد ناجي حمداني إلى حين إستيفاء الدراسات الالزمة
أ و تعيين مكتب دراسات لتصريف مياه األمطار على أن يعرض الحقا على المجلس البلدي إلبداء الرأي فيه ومو ما تم إنجازه
عبر تعيين مكتب دراسات في الغرض الذي أقر بأن العقار موضوع مطلب التقسيم مو عقار متواجد بمنطقة عرضة للفيضانات
ووقع تبعا عرض الموضوع على أنظار لجنة األشغال والتهيئة العمرانية بتاريخ  7102/12/72التي وافقت على مطلب تقسيم
السيد ناجي الحمداني بعد إطالعها على ماجاء بالدراسة المعدة من مكتب الدراسات.
المعروض على أنظار أعضاء المكتب البلدي مقترح لجنة األشغال والتهيئة العمرانية بتاريخ  7102/2/72حول الموافقة
على مطلب تقسيم السيد ناجي الحمداني.
مع العلم وأنه وقع عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي في جلسته بتاريخ  7102/00/71والذي أرجى النظر في
الموضوع إلى حين إنعقاد المجلس البلدي في دورته العادية المقبلة .

33

محضر جلسة المجلس البلدي المنعقد خالل الدورة العادية الرابعة لسنة  9102بتاريخ  01نوفمبر 9102

قرار المجلس البلدي:
وبعد التداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلـــدي باألغلبيــــــــــة على مطلب تقسيم السيد ناجي حمداني مع تحفظ السيدة
ربا بوزعبيـــــــــــة.

نتائج التصويت مفصلة
ع/ر
0
7
2
1
2
1
7
2
2
01
00
07
02
01
02
01
07
02

أعضاء المجلس البلدي
يوسف التومي
ربا بوزعبية
سماح البغدادي
جمال بوكمشة
رفيق بن منية
المنصف فضلون
فاطمة بوزعبية
أنس بوكمشة
حنان النابلي
أسيا بوعسكر
ضياء الدين بوقرة
حميدة عرعاري
مريم بوعلي
منى الثابوتي
فتيحة بن صالح
غادة خليفة
محمد علي بوزعبية
رضا دربال
مجموع األعضاء الموافقين 00 .....

حاضر
×
×
×
×

غائب

معترض

موافق
×

محتفظ
×

×
×
×
×

×
×
×

×
×
×
غادر الجلسة
×

×
×
×
×
×

×
×

×
×
×
×

01

0

وتم تسجيل خروج السيدة ربا بوزعبية مساعد ثان بالمجلس البلدي ورئيسة لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم بعد
المصادقة على المداولة أي على الساعة الحادية عشر وستة عشرة دقيقة.

 *72حول إبداء الرأي في مآل تقسيم زين العابدين عدد  1702وعرض الطرقـات المتواجد بجزء من مقـاسمه :
تبعا لمحضر جلسة اللجنة الفنية الجهوية لرخص البناء بتاريخ  7102/2/70والتي أقرت عدم الموافقة على مطلب
رخصة البناء المقدم من طرف السيد نبيل بومالل في بناء أرضي وعلوي أول وثاني وسياج وذلك حتى يقع تقديم رأي البلدية
في ما يتعلق بالتوجه العام لمستقبل التقسيم وعرض الطرقات بتقسيم زين العابدين عدد  1702المصادق عليه في سنة
 0221في جزء منه على مستوى المقاسم عدد  07و  02و 01من جهة و  01و  07و  02و 02و 71و 70من جهة أخرى.
وقع تبعا عرض الموضوع على أنظار لجنة األشغال والتهيئة العمرانية بتاريخ  7102/12/72والذي وافقت على تغيير
عرض الطريق من 01م إلى  07م.
المعروض على أنظار المجلس البلدي مقترح لجنة األشغال والتهيئة العمرانية بتاريخ  7102/2/72حول الموافقة على
تغيير عرض الطريق من  01م إلى  07م .
مع العلم وأنه وقع عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي في جلسته بتاريخ  7102/00/71والذي أرجى النظر في
الموضوع إلى حين إنعقاد المجلس البلدي في دورته العادية المقبلة .

قرار المجلس البلدي:
وبعد التداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلـــدي باإلجماع على تقسيم زين العابدين عدد  1702وتغييرعرض الطرقات
المتواجد بجزء من مقاسمه من  01م إلى  07م.
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نتائج التصويت مفصلة
ع/ر
0
7
2
1
2
1
7
2
2
01
00
07
02
01
02
01
07
02

أعضاء المجلس البلدي
يوسف التومي
ربا بوزعبية
سماح البغدادي
جمال بوكمشة
رفيق بن منية
المنصف فضلون
فاطمة بوزعبية
أنس بوكمشة
حنان النابلي
أسيا بوعسكر
ضياء الدين بوقرة
حميدة عرعاري
مريم بوعلي
منا الثابوتي
فتيحة بن صالح
غادة خليفة
محمد علي بوزعبية
رضا دربال
مجموع األعضاء الموافقين 01 .....

حاضر
×

غائب

×
×

موافق
×
غادرت الجلسة
×
×

معترض

محتفظ

×
×

×
×
×

×
×
×
غادر الجلسة
×

×
×
×
×
×

×
×

×
×
×
×

01

 *71حول الموافقة على مطلب بعض الباعة المتجولين في اإلشغال الوقتي للطريق العام :
تبعا لمضمون مداولة المجلس البلدي في دورته اإلستثنائية بتاريخ  7102/00/2حول عدم الموافقة على مطلب
بعض الباعة المتجولين قصد إحداث سوق أسبوعي يوم األحد بمنطقة منشير ساسي على الطريق الوطنية عدد  07وقع تبعا
تقديم مطلب من طرف نفس الباعة الوارد علينا بتاريخ  7102/00/02حول الترخيص لهم في اإلشغال الوقتي للطريق العام
بالطريق المحاذي للماجل األزرق.
المعروض على أنظار المجلس البلدي دراسة مذا المطلب.
مع العلم وأنه وقع عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي الذي أرجأ النظر في الموضوع وأوصى بعرضه على أنظار المجلس
البلدي خالل الدورة العادية الرابعة لسنة .7102

قرار المجلس البلدي:
وبعد التداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي باألغلبيـ ة على مطلب بعض الباعة المتجولين في اإلشغال الوقتي للطريق
العام وذلك بإحداث سوق ظرفية على طريق عرض  71متر بين معمل مواد التجميل والماجل األزرق إلى حين تهيئة الطريق
بين المعهد العالي للدراسات التكنولوجية وشركة كوجا لتعليب الزيوت وتحجير اإلنتصا على رصيف الطريق المرقمة عدد
 ، 07مع ضرورة مرافقة الشرطة البلدية لتنظيم اإلنتصا بالمكان  ،وفي صورة مخالفة المنتصبين للتراتيب المعمول بها فإنه
يتم إلغاء السوق الظرفية فورا  .في حين تم رفض المطلب من طرف السادة  :منصـف فضلون،آسيا بوعـسكر  ،حنان النابلي .
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نتائج التصويت مفصلة
ع/ر
0
7
2
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1
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2
2
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00
07
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01
02
01
07
02
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أعضاء المجلس البلدي
يوسف التومي
ربا بوزعبية
سماح البغدادي
جمال بوكمشة
رفيق بن منية
المنصف فضلون
فاطمة بوزعبية
أنس بوكمشة
حنان النابلي
أسيا بوعسكر
ضياء الدين بوقرة
حميدة عرعاري
مريم بوعلي
منى الثابوتي
فتيحة بن صالح
غادة خليفة
محمد علي بوزعبية
رضا دربال
مجموع األعضاء الموافقين 01 .....

حاضر
×

غائب

×
×

موافق
×
غادرت الجلسة
×
×

معترض

محتفظ

×
×

×
×
×
×
×
×

×
×
×
غادر الجلسة
×

×
×
×
×

×
×
×
×
7

2

المصادقة على قرارات لجنة مراجعة المعاليم الموظفة بعنوان العقـارات المبنية والعقـارات غير المبنية وطرح المبالغ

المثقـلة بعنوانها خطأ أو الحط منها

:

تطبيقا لمقتضيات الفصل  717من مجلة المحاسبة العمومية وألحكام مناشير السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة
بتاريخ  7102/11/07و 7102/00/71المعروض على أنظار أعضاء المجلس البلدي المصادقة على قرارات لجنة مراجعة
المعاليم الم وظفة بعنوان العقارات المبنية والعقارات غير المبنية وطرح المبالغ المثقلة بعنوانها خطأ أو الحط منها بعد أن
تمت إعادة معاينتها ودراستها صلب لجنة مراجعة المعاليم المنعقدة بتاريخ  7102/00/77على النحو التالي:
"تطبيقا ألحكام مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 00لسنة  0227والمؤرخة في 0227/7/2
وخاصة القسم السابع الفصل  71منه.
وعلى قرار السيد رئيس المجلس البلدي بزاوية سوسة المؤرخ في  01جوان  7102حول تركيبة لجنة مراجعة
المعلوم الموظف على العقارات المبنية وغير المبنية وعلى المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
وفي إطار مراجعة المعلوم الموظف على العقارات المبنية وغير المبنية والنظر في مطالب اإلعتراض عقدت لجنة
المراجعة جلسة برئاسة السيد يوسف التومي رئيس بلدية زاوية سوسة  ،وبحضور كل من السادة:
 :رئيس اللجنة
ـ يوســف التــومـــي
 :عضو
ـ المنصف فضلون
 :عضو
ـ ربا بوزعبية
 :القابض البلدي
ـ ميام مليكة الهرابي
 :الكاتب العام بدون حق التصويت
ـ أحمد الحاج مبارك
إفتتح الجلسة السيد يوسف التومي بكلمة رحب في مستهلها بالسادة الحاضرين ثم بادر بعرض موضوع الجلسة
المتمثل في مطالب اإلعتراضات المقدمة من قـــبل المواطنيـــن وذلك على النحو التالي:

*مرشد بن عامر بوزعبية:
تقدم بمطلب إعتراض قصد إعادة النظر في المبلغ الموظف على العقار المبني و المرسم تحت مرجع  101102721110في حقه
و تحت المراجع اآلتية  101102121010- 101102122010 – 101102122110في أبيه و ذلك لكونه مبلغا مشطا .
*المعاينة الميدانية:
7
بعد المعاينة الميدانية اتضح أن المساحة المغطاة لمنزله تقدر بـ 021م 7أما بالنسبة ألبيه فالمساحة المغطاة لكل منزل تقدر بـ  071م
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*قــرار اللجـــنــة:
عدم الموافــــقة .

*عبد العزيز بن محمد بوزعبية:
تقدم بمطلب إعتراض قصد مراجعة المبلغ الموظف على العقار تحت المرجع عدد  101102722110لكونه مبلغ مشط.
*المعاينة الميدانية :بعد المعاينة الميدانية و التثبت اتضح أن العقار مو دار عربي في حالة خرا و تمسح حوالي  11م. 7
*قــرار اللجـنة:
المـــــوافقة على تعديل المساحة ثم تغيير األداء من عقار مبني إلى عقار غير مبني و ذلك بعد خالص الدين المثقل.

*الحبيب بن سالم بوزعبية:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء البلدي الموظف على العقار المبني تحت المرجع عدد  101102727110و  101102727010لكونه مبلغ
مشط.
*المعاينة الميدانية :بعد المعاينة إتضح أن العقار ذو طابق أرضي و علوي أول و ثاني مساحة كل منهما 071م

7

*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقة على التخفيض في المساحة المغطاة من  021إلى .071

*نجيب بن سالم بوزعبية :
تقدم بمطلب إعتراض على األداء البلدي الموظف على عقاره تحت مرجع عدد  101102721110بإعتباره مبلغ مشط.
*المعاينة الميدانية :بعد المعاينة الميدانية اتضح أن العقار يمسح حوالي 021م 7مع توفر جميع الخدمات البلدية مثلما مو موظف بجدول التحصيل.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:

عدم الموافقة على التخفيض.

*الحبيب بن الناجي النوري :
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقارين تحت المرجع  101107177110و  101107177010بإعتباره مبلغ مشط .
*المعاينة الميدانية :بعد المعاينة و التثبت إتضح أن العقار األول دار عربي تمسح حوالي  011م 7و الثاني دار متداعية للسقوط تمسح  11م. 7

*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على التحيين .

*زمير بن البشير بوزعبية :
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقارين بإسمه تحت المرجع  101102707110و  101102702110بإعتباره يملك عقار واحد .
*المعاينة الميدانية :بعد المعاينة و التثبت إتضح أنه يملك عقار واحد

*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقة على طرح العقلر الثاني .
اإلسم واللقب

زمير بن البشيربوزعبية

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101102702110

 7110ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

721.271

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ
الجملي
المطـــروح

210.772

0.121.112

*محمود بن مختار النوري بوزعبية:
تقدم بمطلب اعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101107177110لكونه مبلغ مشط.
*المعاينة الميدانية :بعد المعاينة و التثبت إتضح أن العقار يمسح حوالي 011م مساحة مغطاة .
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:

الموافقـــة على تحيين المساحة.

*الهادي بن عبد القادر بوزعبية:
تقدم في حق أبيه بمطلب إعتراض على األداء البلدي على العقارات الخمسة المثقلة بإسمه نظرا لكونه يملك  2فقط.
*المعاينة الميدانية :بعد المعاينة الميدانية تبين أنه يملك عدد ثالثة منازل .
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*ق ـرار اللجـ ـنــة:
الموافقـــة على الطرح.
اإلسم واللقب

عبد القادر بن محمد بوزعبية

مرجع العقار

سنوات التثقيل

المبلغ
الراجع للبلدية

المبلغ
الجملي
المطـــروح

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

101102172710

7102

21.111

70.111

72.111

101102172010

7102

21.111

70.111

72.111

*سالم بن غنية الشتيوي:
تقدم بمطلب اعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع 101102772110
باعتباره على ملك إبنته أم الزين .
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافــقة علــى تحيين بعد اإلستظهار بعقد الهبة.

*الحبيب بن ناجي بن خليفة بوزعبية:
تقدم بمطلب اعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101107120110باعتباره
مبلغ مشط.
*المعاينة الميدانية :بعد المعاينة إتـضح أن عـقـار مو عبارة عن دار عربي تمسح حوالي  011م.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافــقة علــى التخفيض في المساحة إلى  011م .

*الحطا بوزعبية:
تقدم بمطلب اعتراض على األداء الموظف على العقارات الثالثة لكونه مبلغ مشط.
*المعاينة الميدانية :بعد المعاينة إتـضح وجود عدد  12منازل إثنان تمسح كل منهما  021م و األخرى 011م
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:

عدم الموافــقة.

*ذيا بن ناجي بوزعبية :
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقارين الكائنين بنهج بوزعبية.
7
*المعاينة الميدانية :بعد المعاينة و التثبت إتضح أن كال العقارين يمسح كل منهما حوالي  071م .

*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
عــــدم الموافقـــة.

* محسن بن محمد النوري بوزعبية :
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع 101107170110
*المعاينة الميدانية :بعد المعاينة و التثبت إتضح أن العقار عبارة عن دار عربي و يتوسطها فيال مع طابق أول(. )style americain

*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
عــــدم الموافقـــة.

*حمدي بوقزي :
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقــار لكونه مبلغ مشط.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت و اإلستظهار بعقد الملكية.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة.

*ناجح دربال :
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار الكائن بنهج الجاحظ لكونه مبلغ مشط.
*المعاينة الميدانية :بعد المعاينة و التثبت إتضح أن العقار يمسح حوالي  071م. 7
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*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على التخفيض في المساحة من  021إلى .071

*سامي دربال :
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار الكائن بنهج الجاحظ لكونه مبلغ مشط.
*المعاينة الميدانية :بعد المعاينة و التثبت إتضح أن العقار يمسح حوالي  071م. 7

*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على التخفيض في المساحة من  021إلى .071

* العربي عزوز:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101112212110بإعتبارما مبلغ مشط.
*المعاينة الميدانية:

7

بعد المعاينة و التثبت إتضح أن العقار يمسح حوالي  011م .
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة.

*حبيبة الباجي في حق زوجها بوراوي :
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقارتحت المرجع  101112271110بإعتباره ال يملك أي عقار بإسمه .
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن العقار مو نفس العقار المثقل بإسم حبيبة الباحي
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح.
اإلسم واللقب

بوراوي بوراوي

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101112271110

 7112ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

77.111

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ
الجملي
المطـــروح

72.211

011.211

*محمد بن فرج عبد هللا :
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقارتحت المرجع  101112220110بإعتباره ال يملك أي عقار بإلمساكن الشعبية .
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أنه ال يملك أي عقار بالمساكن الشعبية.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح.
اإلسم واللقب

محمد بت فرج عبد هللا

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101112220110

 7117ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

027.111

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ
الجملي
المطـــروح

72.211

771.211

*محمود بن علي كحلول:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101107227110بإعتباره يملك منزل فقط
أما المرجع  101107127110فهو على ملك إبنته إيمان.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن العقار مثقل مرتين ومو يملك منزل واحد تحت مرجع .101107211110
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح.
اإلسم واللقب

محمود كحلول
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مرجع العقار

سنوات التثقيل

101107227110

 0227ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

222.111

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ
الجملي
المطـــروح

027.111

220.111
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*بلقاسم كريد :
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقارين تحت المرجع  101112117110و  101112270110بإعتباره ال يملك أي عقار بإسمه
بحي الحريق.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن ال يملك أي عقار .
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح.
اإلسم واللقب

بلقاسم كريد

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101112117110
101112270110

 7110ــ 7102
7102 -7110

المبلغ
الراجع للبلدية

722.711
122.711

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ
الجملي
المطـــروح

011.221
271.277

111.111
221.101

محمد البكوش:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101112272710لكونه ال يملك عقار بالحريق.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أنه يملك عقار بالحريق .
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
عدم الموافقـــة.

*عيسى المهلهلي :
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101112022110بإعتباره مثقل بلقب البراممي و مو الصحيح و لقب
المهلهلي.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أنه يملك عقار واحد.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح.
اإلسم واللقب

عيسى المهلهلي

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101112022110

 7112ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

722.711

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ
الجملي
المطـــروح

072.111

222.211

*زياد بن حمدة خليفة في حق والدته :
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101110121110بإسم والدته عائشة خليفة لكونها ال تملك أي عقار .
*المعاينة الميدانية:

بعد المعاينة و التثبت إتضح أنها ال تملك أي عقار.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح
اإلسم واللقب

عائشة خليفة

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101110121110

 7107ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

21.211

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ
الجملي
المطـــروح

17.121

077.111

*الصادق البهلول :
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقارين تحت المرجع  101110212110و  101110211110لكونهما عقارين معدان لتعاطي
نشاط إداري.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أنهما عقار به عدل إشهاد و اآلخر طبيبة أسنان.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الحذف .
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*البشيربن صالح الهريش :
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101110110172لكونها وقع التفويت فيه إلى إبراميم العريبي .
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أنه وقع التفويت في العقار.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على تحوير العقار بإسم إبراميم العريبي.

*فاروق بن محمود الكلبوسي :
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101110012110لكونه عقار مشترك مع أخواته البنات و وقعت قسمة المنزل
معهم.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أنه وقعت قسمة المنزل بين الطرفين.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على تحيين العقار حسب الحالة الموجودة بعد خالص الدين المثقل.

*كمال بن عبد السالم الهريش في حق والده :
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101110212110بإسم والده لكونه محل تجاري ليس سكني .
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أنه عقار عبارة عن محالت تجارية .
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح
اإلسم واللقب

عبد السالم بن غنية الهريش

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101110212110

 0227ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

172.111

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ
الجملي
المطـــروح

070.111

111.111

*محبوبة الشويقي في حق زوجها محمد المجدو :
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101110112110لكونه عقار ثاني مكرر ومي تملك عقار واحد فقط.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أنها تملك عقار واحد فقط.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح .
اإلسم واللقب

محمد المجدو

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101110112110

 7112ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

717.211

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ
الجملي
المطـــروح

012.121

200.111

*منير بن عثمان خليفة:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101110017110لكونه مبلغ مشط .
*المعاينة الميدانية:
7
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن المساحة المغطاة تمسح حوالي  711م .
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
عدم الموافقـــة.

*الهادي بن محمد بن نجيمة:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101172001110لكونه مبلغ مشط .
*المعاينة الميدانية:
7
بعد المعاينة و التثبت إتضح أنه عقار لتربية الحيوانات ذو مساحة مغطاة 11م .
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*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح بإحتسا الفارق بين المبلغ القديم و المساحة المغطاة حسب المعاينة .
اإلسم واللقب

الهادي بن محمد بن نجيمة

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101172001110

 0227ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

272.221

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ
الجملي
المطـــروح

211.211

0.021.771

*أحمد بن الهادي بن نجيمة:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار الغير المبني تحت المرجع 171101721111
يمسح  117م 7لكونه مبلغ مشط .
*المعاينة الميدانية:
7
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن المساحة العقار  117م و ذلك حسب الشهادة الملكية.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح .
اإلسم واللقب
أحمد بن الهادي بن نجيمة

مرجع العقار

سنوات التثقيل

171101721111

 7101ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

021.177.722

المبلغ الجملي
المطـــروح

021.177.722

*وليد بن البشير الهريش:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101101120010لكونه مبلغ مشط.
*المعاينة الميدانية:
7
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن العقار يمسح حوالي  011م .
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
7
الموافقـــة على تحيين المساحة إلى 011م .

*أحمد بن عبد السالم خليفة في حق والده:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار الغير المبني تحت المرجع 171101102111
لكونه عقار وقع خالصه ثم تقسيمه و تحجيره .
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن العقار وقع تقسيمه و أصبح معفى.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح .
اإلسم واللقب
عبد السالم بن احمد خليفة

مرجع العقار

سنوات التثقيل

171101102111

 0227ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

01.717.722

المبلغ لجملي
المطـــروح

01.717.722

*صالح بن محمد بن نجيمة:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقارين الغير المبنيان تحت المرجع  171101212111و  171101212111لكونه عقار وقع بناؤه
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن العقارين وقع بناؤمما.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
تغيير العقارين من عقار غير مبني إلى عقار مبني و ذلك بعد خالص الدين المثقل .

.

*النوري بوكمشة:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101101222110لكونه ال يملك أي عقار بسانية جبارة .
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أنه ال يملك أي عقار بسانية جبارة.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح.
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اإلسم واللقب

النوري بوكمشة

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101101222110

 7102ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

027.177

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ الجملي
المطـــروح

72.721

721.712

*الهاشمي بن محمد بوعسكر في حق المرحومة زوجته:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار الغير المبني تحت المرجع  171101227111بإسم نجاة الفالح لكونه عقار وقع بناؤه .
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن العقار وقع بناؤمما.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
تغيير العقارين من عقار غير مبني إلى عقار مبني و ذلك بعد خالص الدين المثقل .

*عدنان بن البشير الهريش:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101101722110لكونه مبلغ مشط .
*المعاينة الميدانية:
7
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن المساحة المغطاة تمسح حوالي  021م .
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
عدم الموافقـــة.

*ياسربن صالح نويرة:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101101722210لكونه مبلغ مشط .
*المعاينة الميدانية:
7
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن المساحة المغطاة تمسح حوالي  011م .
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
عدم الموافقـــة.

*نور الدين بن الهاشمي بن منية:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار الغير المبني تحت المرجع 171121272111
لكونه عقار وقع خالصه ثم تقسيمه و تحجيره .
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن العقار وقع تقسيمه و أصبح معفى.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح .
اإلسم واللقب
نور الدين بن الهاشمي بن منية

مرجع العقار

سنوات التثقيل

171121272111

 7107ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

112.772

المبلغ الجملي
المطـــروح

112.772

*صالح بن العروسي كحلول:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار الغير المبني تحت المرجع 121127707111
لكونه عقار مشترك .
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أنه عقار مشترك.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
عدم الموافقـــة.

*األزمر بن حمادي السالمي:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101121120010لكونه مبلغ مشط .
*المعاينة الميدانية:
7
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن المساحة المغطاة تمسح حوالي  011م .
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
7
الموافقـــة على التخفيض في المساحة إلى  011م .
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*عبد الجبار بن عمارة قاسمي:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء ألنه موظف عليه العقارين إثنين ومو يملك عقار واحد .
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن مناك عقارين على ملكه واحد قبلي المفتح و الثاني غربي المفتح.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
عدم الموافقـــة.

*ناجي العدالي:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار الغير المبني تحت المرجع 171111222111
لكونه عقار وقع بناؤه .
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن العقار وقع بناؤه.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح .
اإلسم واللقب
ناجي العدالي

المبلغ
الراجع للبلدية

مرجع العقار

سنوات التثقيل

171111222111

 7101ــ 7102

071.170

المبلغ الجملي
المطـــروح

071.170

*المنصف قيزاني:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101111101110لكونه ال يملك سوى طابق أرضي و علوي أول.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أنه يملك طابق أرضي و علوي أول.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح العقار الثالث.
اإلسم واللقب

المنصف قيزاني

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101111101110

 7102ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

21.111

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ الجملي
المطـــروح

72.211

002.711

*الزازية مرابط:
تقدمت بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101111107110لكونه ال تملك سوى عقار واحد .
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أنها تملك عقار فقط.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح.
اإلسم واللقب

زازية مرابط

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101111107110

 7101ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

017.111

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ
الجملي
المطـــروح

21.111

701.111

*عبد الرزاق غريسي:
تقدمت بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقارات المبنية بإسمه.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة تعذر التعرف على المعني باألمر و معرفة محله.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
عدم الموافقـــة.

*الصادق بن محمد قريرة:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101121172110لكونه مثقل بإسمه و إسم زوجته فاطمة قريرة.
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*المعاينة الميدانية:

بعد المعاينة و التثبت إتضح أنه مثقل مرتين.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح .
اإلسم واللقب

الصادق قريرة

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101121172110

 7117ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

021.121

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ الجملي
المطـــروح

21.711

771.771

*فتحي بن نجيمة في حق زوجته حميدة بوجبهة:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101121022110لكونه مثقل بإسمه و إسم زوجته حميدة بوجبهة.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أنه مثقل مرتين.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح .
اإلسم واللقب

حميدة بوجبهة

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101121022110

 7117ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

102.121

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ الجملي
المطـــروح

717.211

172.271

*المنجي الحنزولي:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقارات المثقلة بإسمه و المستغلة منطقة لألمن الوطني
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت في عقد التسويغ آتضح أن األداء البلدي على كامل المتسوغ.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على التحيين و مراسلة وزارة الداخلية و المجلس الجهوي .

*فرحات بن حسن ثابوتي:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101102122110لكونه مثقل بإسمه و إسم والدته فطوم ثابوتي.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أنه مثقل مرتين.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح .
اإلسم واللقب

فرحات ثابوتي

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101102122110

 7112ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

712.211

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ
الجملي
المطـــروح

011.111

202.711

*محمد عيسى راقوبي:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101102211010لكونه عقار غير مبني.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أنه عقار مبني.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
عدم الموافقـــة.

*مامر بن محمد البهلول:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101101172110لكونه مثقل بإسمه مرتين
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أنه مثقل مرتين.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح .
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اإلسم واللقب

مامر بن محمد البهلول

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101101172110

 7112ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

172.777

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ الجملي
المطـــروح

722.021

707.112

*عبد الفتاح معموري:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101102221210لكونه عقار
في طور اإلنجاز.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أنه عقر مبني.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
عدم الموافقـــة.

*غنية بن فرج بن نجيمة:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101101122110لكونه مثقل بإسمه مرتين
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أنه مثقل مرتين.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح .
اإلسم واللقب

غنية بن نجيمة

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101101122110

 7102ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

27.211

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ الجملي
المطـــروح

21.771

002.121

*محسن بن مصطفى الشتيوي قربع:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101111022110لكونه مثقل بإسمه عدد أربعة شقق بشارع فلسطين و الحال
أنه ال يوجد سوى ثالثة فقط.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أنه مناك عدد  12شقق.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح .
اإلسم واللقب

محسن الشتيوي قربع

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101111022110

 7102ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

071.211

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ الجملي
المطـــروح

12.271

071.771

*ناجي بن رشيد خليفة:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101110020110و  101110017110لكونه مثقل بإسمه عدد خمسة عقارات
و الحال أنه ال يوجد سوى ثالثة فقط.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أنه مناك عدد  12عقارات.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح .
اإلسم واللقب

ناجي بن رشيد خليفة

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101110020110
101110017110

 7102ــ 7102
7102 - 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

012.711
77.111

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ الجملي
المطـــروح

12.271
72.211

022.121
011.211

*عبد الكريم بن علي خميري:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101102212110لكونه ال يملك أي عقار بحي اإلزدمار.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أنه ال وجود إلى أي عقار على ملكه.
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*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح .
اإلسم واللقب

عبد الكريم خميري

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101102212110

 7100ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

071.771

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ الجملي
المطـــروح

12.211

021.121

*ناجي بن فرج الزوالي:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101100711110لكونه ال يملك عقار بنهج اليمن.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن العقار وقع التفويت فيه إلى صالحة قربع و شريفة البغدادي والذي سبق تثقيلهم.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح .
اإلسم واللقب

ناجي الزوالي

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101100711110

 7117ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

021.121

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ الجملي
المطـــروح

21.711

771.771

*بوزعبية بن الناجي النوري:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101100172110لكونه مبلغ مشط.
*المعاينة الميدانية:
7
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن المساحة حوالي  071م .
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
عدم الموافقـــة.

*المنجي بن الحبيب كسابي:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101100212110لكونه مثقل عدد  17عقارات.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أنه يملك طابق أرضي و علوي أول.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
عدم الموافقـــة.

*صالحة بنت علي قربع في حق زوجها خميس البغدادي:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101100701110و  101100700110لكونه مبلغ مشط.
*المعاينة الميدانية:
7
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن المساحة حوالي  021م .
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
عدم الموافقـــة.

*آمنة بنت علي الشتيوي قربع:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقارين الكائنين بنهج اليمن لكونها تملك عقار واحد.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن مناك منزل و بجانبه أستديو صغير.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
عدم الموافقـــة.

*فضلوني بن علي بوعسكر:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101171172110لكونه مبلغ مشط.
*المعاينة الميدانية:
7
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن المساحة حوالي  071م .
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*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
عدم الموافقـــة.

*فتحي بن عبد الحميد نويرة:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101171222110لكونه مبلغ مشط.
*المعاينة الميدانية:
7
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن المساحة حوالي  071م .
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
عدم الموافقـــة.

*خالد بن البشير بن نجيمة:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101171122110لكونه مبلغ مشط.
*المعاينة الميدانية:
7
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن المساحة حوالي  071م .
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
عدم الموافقـــة.

*سعيد بن عبد الحميد نويرة:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101171222110لكونه عقار مستغل من طرف أخيه سامي منذ سنوات .
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن العقار مستغل من طرف سامي نويرة.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على تحيين شاغل العقار.

*الناصر بن أحمد خليفة:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101171070110لكونه يملك عدد  17منازل.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن يملك عدد  17عقارات .
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
عدم الموافقـــة.

*صابر بن علي العياشي:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101171001110لكونه مثقل بإسمه و بإسم والده علي العياشي.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن العقار مثقل مرتين.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح .
اإلسم واللقب

علي بن صالح العياشي

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101171001110

 7111ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

101.111

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ الجملي
المطـــروح

022.111

227.111

*الفضلوني بن علي بوعسكر:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101122100110لكونه عقار على ملك جميع الورثة.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت و اإلستظهار بشهادة معرفة من األجوار و شهادة العمدة تفيد أن العقار على ملك الورثة .
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على تحيين العقار بإسم ورثة علي بوعسكر .

*محبوبة بن عياد:
تقدمت بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101102120110لكونه مبلغ مشط.
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*المعاينة الميدانية:

7

بعد المعاينة و التثبت أتضح أن المنزل مو منابها من ورثة أبيها ومي حوالي على  21م مساحة مغطاة .
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على التخفيض في المساحة بداية من سنة . 7171

*صالح بن أحمد عبد اللطيف:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101102701110لكونه عقار مثقل بإسمه و بإسم ورثة أحمد عبد اللطيف.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن العقار مثقل مرتين.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح .
اإلسم واللقب

ورثة أحمد بن خليفة عبد اللطيف

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101102701110

 7117ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

222.111

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ الجملي
المطـــروح

007.211

120.711

*سعيد بن محمد خليفة:
تقدمت بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101127112110لكونه مبلغ مشط ومو منزل متداعي للسقوط.
*المعاينة الميدانية:
7
بعد المعاينة و التثبت أتضح أن المنزل متداعي للسقوط يمسح حوالي 21م مساحة مغطاة .
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على التخفيض في المساحة بداية من سنة . 7171

*المنجي بن حسين كحلول في حق أبيه:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101177012110لكونه عقار مثقل بإسمه و بإسم والده.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن العقار مثقل مرتين.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح .
اإلسم واللقب

ورثة حسين كحلول

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101177012110

 7111ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

701.211

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ الجملي
المطـــروح

22.211

211.211

*المنصف بن عبد الكريم ميالد:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101172127110لكونه عقار مثقل بإسمه و بإسم والده.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن العقار مثقل مرتين.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح .
اإلسم واللقب

المنصف بن عبد الكريم ميالد

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101172127110

 0227ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

122.711

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ الجملي
المطـــروح

022.721

127.221

*محمد بن سالم بن نجيمة في حق ورثة سالم بن نجيمة:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101107012110لكونه عقار مثقل بإسمه و بإسم ورثة سالم بن علي بن نجيمة.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن العقار مثقل مرتين.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح .
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اإلسم واللقب

ورثة علي سالم بن علي بن
نجيمة

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101107012110

 7111ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

0.772.271

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ الجملي
المطـــروح

171.111

0.122.211

*حامد بن حسين بن منية:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101172177110لكونه مبلغ مشط.
*المعاينة الميدانية:
7
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن المساحة حوالي  011م .
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
عدم الموافقـــة.

*سالم بن امحمد اللطيف:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101127127110لكونه مبلغ مشط.
*المعاينة الميدانية:
7
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن المساحة حوالي  011م .
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
عدم الموافقـــة.

*محمد بن الحاج عبد هللا بن منية:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقارين تحت المرجع  101102277110و  101102272110لكونه مبلغ مشط.
*المعاينة الميدانية:
7
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن العقار األول يسكن به محمد بن منية مساحته المغطاة حوالي  21م و العقار الثاني يسكن به إبنه ياسر يبلغ مساحته
المغطاة 021م.7
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة علي التحيين حسب المعاينة.

*الصادق بن محمد قريرة:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101177722110لكونه عقار مسيج غير فقط.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن العقار مسيج لتربية الحيوانات.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على التحيين من عقار مبني إلى عقار غير مبني بعد خالص الدين المثقل.

*مامر بن حميدة عزوز:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101122101110لكونه مثقل مرتين بإسم جده علي بن جيالني عزوز و بإسم
والده حميدة.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن العقار مثقل مرتين.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح .
اإلسم واللقب

علي بن جيالني عزوز

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101122101110

 0227ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

711.111

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ الجملي
المطـــروح

22.111

211.111

*محمد بن عمر اللطيف:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101127121110لكونه مثقل مرتين بإسمه في نفس العنوان.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن العقار مثقل مرتين.
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*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الطرح .
اإلسم واللقب

محمد بن عمر اللطيف

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101127121110

 0227ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

201.211

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ الجملي
المطـــروح

211.271

0.772.071

*الهادي بن محمد كحلول:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار تحت المرجع  101101222010لكونه وقع التفويت في منابه لنجوى كحلول.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن العقار وقع التفويت به.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على تحوير العقار بإسم نجوى كحلول.

*مصطفي بن علي عطيات:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار المبني لكونه من العائالت محدودة الدخل.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت مع المرشدة اإلجتماعية و العمدة إتضح أنه ال يعتبر من العائالت محدودة الدخل.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
عدم الموافقـــة

*عبد الواحد بن علي ثابوتي:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار المبني لكونه من العائالت محدودة الدخل.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت مع المرشدة اإلجتماعية و العمدة إتضح أنه ال يعتبر من العائالت محدودة الدخل.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
عدم الموافقـــة

*علجية بنت محمد الصالح ثابوتي:
تقدمت بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار المبني لكونه من العائالت محدودة الدخل.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت مع المرشدة اإلجتماعية و العمدة إتضح أنها ال تعتبر من العائالت محدودة الدخل.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
عدم الموافقـــة

*عبد السالم بن البشير بن نجيمة:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار المبني لكونه من العائالت محدودة الدخل.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت مع المرشدة اإلجتماعية و العمدة إتضح أنه له سند إبنه البشير.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
تحوير العقار بإسم إبنه البشير.

*سعيدة بنت محمد الصالح بياري:
تقدمت بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار المبني لكونها من العائالت محدودة الدخل.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت مع المرشدة اإلجتماعية و العمدة إتضح أنها من العائالت محدودة الدخل.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الحط الكلي من المعلوم المستوجب على العقارات المبنية واإلعفاء من المعلوم لفائدة الصندوق الوطني لتحسين المسكن .
اإلسم واللقب

سعيدة بياري
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مرجع العقار

سنوات التثقيل

101100170110

 7101ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

012.111

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ الجملي
المطـــروح

21.111

017.111
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*رمضانة بنت علي عيساوي:
تقدمت بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار المبني لكونها من العائالت محدودة الدخل.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت مع المرشدة اإلجتماعية و العمدة إتضح أنها من العائالت محدودة الدخل.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الحط الكلي من المعلوم المستوجب على العقارات المبنية واإلعفاء من المعلوم لفائدة الصندوق الوطني لتحسين المسكن .
اإلسم واللقب

رمضانة عيساوي

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101100112110

 7101ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

27.111

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ الجملي
المطـــروح

01.711

12.111

*ناجي بن محمد الصالح عيساوي:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار المبني لكونه من العائالت محدودة الدخل.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت مع المرشدة اإلجتماعية و العمدة إتضح أنه من العائالت محدودة الدخل.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الحط الكلي من المعلوم المستوجب على العقارات المبنية واإلعفاء من المعلوم لفائدة الصندوق الوطني لتحسين المسكن .
اإلسم واللقب

ناجي عيساوي

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101102121110

 7112ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

002.711

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ الجملي
المطـــروح

27.111

077.211

*خديجة بنت عمار شرميطي:
تقدمت بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقار المبني لكونها من العائالت محدودة الدخل.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت مع المرشدة اإلجتماعية و العمدة إتضح أنها من العائالت محدودة الدخل.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
الموافقـــة على الحط الكلي من المعلوم المستوجب على العقارات المبنية واإلعفاء من المعلوم لفائدة الصندوق الوطني لتحسين المسكن .
اإلسم واللقب

سعيدة بياري

مرجع العقار

سنوات التثقيل

101102172710

 7101ــ 7102

المبلغ
الراجع للبلدية

21.211

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ الجملي
المطـــروح

07.721

20.211

*ناجي بن محمد عبد هللا:
تقدم بمطلب إعتراض على األداء الموظف على العقارات الغير المبنية تحت المرجع  121101107111و  121101121111و 171102121111
لكونها عقارات مشتركة.
*المعاينة الميدانية:
بعد المعاينة و التثبت إتضح أن العقارات المذكورة فيها المبني حديثا و الباقي أرض بيضاء مشتركة.
*ق ـرار اللجـ ـن ـة:
توظيف على بقية شريطة اإلستظهار بشهادة ملكية تثبت الشراكة .

قرار المجلس البلدي:
وبعد التداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلـــدي باإلجماع على قرارات لجنة مراجعة المعاليم الموظفة بعنوان العقارات
المبنية والعقارات غير المبنية وطرح المبالغ المثقلة بعنوانها خطأ والحط الكلي للمعلوم على العقارات المبنية من ذوي الدخل
المحدود مع ضرورة إعداد قرار في الغرض حسب التراتيب الجاري بها العمل.
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نتائج التصويت مفصلة
ع/ر
0
7
2
1
2
1
7
2
2
01
00
07
02
01
02
01
07
02
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أعضاء المجلس البلدي
يوسف التومي
ربا بوزعبية
سماح البغدادي
جمال بوكمشة
رفيق بن منية
المنصف فضلون
فاطمة بوزعبية
أنس بوكمشة
حنان النابلي
أسيا بوعسكر
ضياء الدين بوقرة
حميدة عرعاري
مريم بوعلي
منا الثابوتي
فتيحة بن صالح
غادة خليفة
محمد علي بوزعبية
رضا دربال
مجموع األعضاء الموافقين 01 .....

حاضر
×

غائب

×
×

معترض

موافق
×
غــــــــــــــادرت الجلســــــــــــــة
×
×

محتفظ

×
×

×
×
×
×
×
×

×
×
×
غادر الجلســــــــــــــــــــــة
×

×
×

×
×

×
×
×
×

01

حول إقرار والمصادقة على نتائج بتة لزمة المعاليم الموظفة على السوق االسبوعية بعنوان سنة  7171بالمراكنة :

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل  21من مجلة الجماعات المحلية والذي بمقتضاه تختص المجالس البلدية
في إقرار نتائج عمل اللجنة المكلفة بإجراءات إستلزام المعاليم التي تبقى وظيفتها األصلية في مذا المجال فنية وليس لها
طبقا ألحكام الفقرة األخيرة من الفصل  707سلطة تقريرية.
المعروض على أنظار المجلس البلدي المصادقة من عدمها على نتائج بتة لزمة المعاليم الموظفة على السوق
االسبوعية بعنوان سنة  7171بالمراكنة ليوم  7102/00/71بمبلغ  02ألف د وذلك بعد التأكد من أن المفاوض معه السيد
زياد دغيس صاحب المعرف الجبائي رقم  788699Yال يتخلد بذمته دين تجاه الدولة أو الجماعات المحلية وبعد إستيفاء كل
من إجراءات صيغة التبتيت المباشر والذي لم يكن مثمرا في مناسبتين ( )7102/00/11 ، 7102/01/17والمبادئ
األساسية لمنح اللزمة .عالوة على أن الحيز الزمني الفاصل بين تاريخ إجراء صيغة التبتيت للمرة الثالثة وإنتهاء عقد
اللزمة ساري المفعول ال يسمح بذلك.
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محضر لزمة المعاليم الموظفة على السوق األسبوعية بالمراكنة لسنة 7171
المنعقد بتاريخ  71نوفمبر 7102
إنعقدت يوم األربعاء  71نوفمبر  7102على الساعة الثانية بعد الزوال بمقر البلدية لجنة التبتيت لتسويغ السوق
األسبوعية بزاوية سوسة بالمراكنة وذلك للفترة المتراوحة بين غرة جانفي  7171إلى  20ديسمبر  7171بإشراف السيد
يوسف التومي رئيس المجلس البلدي وبحضور السادة:
ـ أعضاء لجنة التبتيت :
ـ السيد رفيق بن منية
السيدة ربا بوزعبية
ـ السيد قابض المالية بزاوية سوسة
ـ السيد مراقب المصاريف

:رئيس اللجنة
 :عضو
 :عضو
 :عضو

عن اإلدارة البلدية :
ـ السيد أحمد الحاج مبارك

 :كاتب عام البلددية

وتغيب بدون عذر السادة  :أنس بوكمشة  ،رضا دربال ومراقب المصاريف العمومية .
إفتتح السيد يوسف التومــــــي رئيس المجلس البلدي الجلسة بكلمة رحب من خاللها بكافة الحضور معلنا أن أعمال اللجنة
تتعلق بلزمة المعاليم الموظفة على السوق األسبوعية بالمراكنــــة لسنة  7171للفترة الممتدة من  7171/10/10إلى
 ، 7171/07/20حيث أن بعد إجراء البتـــــــــة للمرة الثالثة وأما عدم حضور العدد القانوني من المشاركين تقرر إسنـــاد
لزمــــــة الســـــــوق األسبوعيـــــــــة بالمراكنـــــــة .
وبحضور السيد زيــــــــاد دغيــــس المستلزم الوحيد المتقدم لتسويغ السوق األسبوعية وبعد األخذ والرد تم التوصل
معه إلى مبلغ قدره  02 111 ،111 :أد  ،ثم إختلى رئيس المجلس البلدي مع أعضاء اللجنة للتشاور وإتفقوا على إسناد
لزمة السوق األسبوعية بالمراكنــــــة للسيد المذكور سلفا وفقا للتراتيب الجاري بها العمل .
وأختتممت أشغال اللجنة على الساعة الثالثة بعد الزوال من نفس اليوم.
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قرار المجلس البلدي:
وبعد التداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلـــدي باإلجماع على نتائج بتة لزمة المعاليم الموظفة على السوق
االسبوعية بعنوان سنة  7171بالمراكنة للسيد زياد دغيــــس بمبلغ  02أد .

نتائج التصويت مفصلة
ع/ر
0
7
2
1
2
1
7
2
2
01
00
07
02
01
02
01
07
02
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أعضاء المجلس البلدي
يوسف التومي
ربا بوزعبية
سماح البغدادي
جمال بوكمشة
رفيق بن منية
المنصف فضلون
فاطمة بوزعبية
أنس بوكمشة
حنان النابلي
أسيا بوعسكر
ضياء الدين بوقرة
حميدة عرعاري
مريم بوعلي
منى الثابوتي
فتيحة بن صالح
غادة خليفة
محمد علي بوزعبية
رضا دربال
مجموع األعضاء الموافقين 01 .....

حاضر
×

غائب

×
×

معترض

موافق
×
غــــــــــــــادرت الجلســــــــــــــة
×
×

محتفظ

×
×

×
×
×
×
×
×

×
×
×
غادر الجلســــــــــــــــــــــة
×

×
×

×
×

×
×
×
×

01

المصادقة على إستقـالة السيدة منــى الثابوتي مساعد ثالث لرئيس المجلس البلدي :

عمال بالفصل  720من القانون األساسي للبلديات عدد  72لسنة  7102المؤرخ في  2ماي  ، 7102المعـــــروض على أعضاء المجلس
البلدي النظر في مطلب إســـــتقالة تقدمت به السيدة مــــــنى بنت الربيعي الثابـــــــوتي مســــــاعد ثالث لرئيـــــس المجلس البلدي
بزاوية سوسة عن كتلة حركة النهضة  ،ورد على البلدية عن طريق رسالة مضمـــــونة الوصول بتاريخ  71نوفمبر  7102على الساعة
منتصف النهار ترغب فيه اإلستقالــــة من كافة مهامها بالمجلس البلدي نظرا لتدمور صحتها وعجزما عن حــــــضور المجالس البلدية .
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