
 الجمهوريـة التونسيـة              

 وزارة الشؤون المحلية والبيئـة   

 واليـة سوسـة            

 بلديـــة الزهـــور                    

 محضــر جلســـة  
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 03/09/2019بتاريخ   

 بمجلة الجماعات المحلية.والمتعلق  2018ماي  09المؤرخ في  2018لسنة  29عمال بمقتضيات القانون األساسي عدد 

 648تحى  عىدد  30/08/2019الزهور الصىادر بتىار   بى البلىدي المجلى بناء على  اسسىتدعاء المو ىل  لى   افىة  عضىاء و

 اآلتي نصل:

بالزهور في دورتل العاد ة للمرة الثانية لحضور ا تماع المجل  البلدي  الزهور باستدعائكم بلد ةتشرف رئي   ، " وبعد

 ة للنظر في  دول بمقر قصر البلد الرابعة مساءعل  الساعة  2019 ماي 03 ثالثاءالوذلك  وم  2019لسنة الثالثة 

 :األعمال التالي

 : مسائل مالية (1

 متابعة اسستخالصات 

 تحو ل اعتمادات داخل العنوانين األول والثاني 

 متابعة المد ونية 

 مثال التهيئة العمرانية مراجعة (2

 مسائل مختلفة (3

 تنقيح قانون اإلطار 

 ة البلد ةالنظر في وضعية الروض 

 القصيبة والثر ات. -مسا ن  -الزاو ة -المسعد ن -المصادقة عل  اتفاقية تعاون وشرا ة بين بلد ات: الزهور 

  على  ملىك الشىر ة الوطنيىة العقار ىة  في تقر ىر اختبىار  مىالل الدولىة  تعلىق بتحد ىد القيمىة الشىرائية لعقىاراتالنظر

 للبالد التونسية للوسط والمستغلة من طرف البلد ة.

 الرابعىة مسىاءعلى  السىاعة  2019 سىبتمبر 3 ثالثىاءال ىوم  2019لسىنة  ةلثىالثاالعاد ىة  بىالزهور دورتىل المجلى  البلىديعقد 

 :  وبحضور  عضاءه السادة البلد ةرئي   نبيل البجاوي مساعدبمقر البلد ة برئاسة السيد 

  ماني القارح : مساعدة -

 : عضو  لفة بن ضياء -

 رانية بن المبرول : عضو -

 مروة عوني : عضو -

 سميرة د واني : عضو -

 ر م األبيض : عضو -

 : عضو  مال عبداوي -

 علي بولعراس : عضو -

 

 ناد ة بن محمود: عضو،  محمد المبار ي : عضو:   وتغيب بعذر* 

 فائز  و دة ،  نبيل الجبالينسر ن النهاري ،  ، ها ر بن الذ ب ، ناد ة الزلفاني ، : اسكندر لحمر وتغيب بدون عذر* 

 وقد حضر عن اسدارة البلد ة السيد الدبابي فتيسة الكاتب العام مقرر الجلسة .* 

 دول  عمال الدورة  اطارها مستعرضا تول   وضع الجلسة فيبالترحيب بالحاضر ن ثم نبيل البجاوي السيد  الجلسة  فتتح

 والتي  ان  عل  النحو التالي : 26/07/2019المواضيع التي تم طرحها في الجلسة التمهيد ة التي انعقدت بتار   و هم 

 ن  فاد رئي  الجلسة ، هذا التقسيم  حول توفير اسضاءة العمومية في حد المواطنين  تدخل: ردا عل   تقسيم بلعجوزرة -

 مالكل.هذا التقسيم هو تقسيم خاص وتهيئتل من حيث البنية التحتية واسضاءة العمومية محمولة عل  

البلد ة باضافة المز د من الحاو ات  حول مطالبةالحضور  تدخل عدد من ردا عل   : تهيئة منطقة هنشير الساسي -

مرا عة مر ع النظر األمني ت سرعة بها ، و ذلك التدخل لفائدة األمن لطلب ضالمنطقة هنشير الساسي ، وتر يز مخف

األمن الوطني بالقصيبة والثر ات وذلك لتسهيل مر ز الوطني بالزهور عوضا عن والحاقهم  منيا بمر ز األمن  للمنطقة

 فاد السيد رئي  المجل   نل  القر بة منهم ، وفي هذا الموضوع ، قضاء شؤونهم خاصة ترسيم  بنائهم بالمدارس والمعاهد

العمرانية بالنسبة لمسألة النظافة فإن البلد ة حر صة رغم نقص األعوان والمعدات وو ود المنطقة  خارج مثال التهيئة 

 ء، وفي هذا اسطار فإن البلد ة  تعتزم اقتنافي حدود ما تسمح اسمكانيات المتاحةتقد م الخدمات وعل  بذل المجهودات 

شبكة التطهير ،  ما بالنسبة للمر ع األمني فإنل سيتم مراسلة ر غ المياه المستعملة باعتبار  ن المنطقة تفتقد  ل  صهر ج لتف



 ما بالنسبة  السلط األمنية المعنية ودعوتهم لفض هذا اسشكال حت  نضمن ألبناء المنطقة الدراسة في ظروف طيبة.

اللجنة الجهو ة للسالمة التي تنعقد بمر ز الوس ة وفي صورة ات السرعة فإن هذا الموضوع  جب عرضل عل  ضلمخف

الموافقة فإنل  جب تر يزها وفقا للمواصفات الفنية و نل س  سمح بتر يز المخفظات العشوائية التي من شأنها اسضرار 

 بمستعملي الطر ق وتهد د سالمتهم .

الحضور عن مآل مرا عة مثال التهيئة العمرانية للبلد ة  : حول تساؤل عدد منمراجعة مثال التهيئة العمرانية للبلدية -

 فاد السيد رئي  البلد ة  ن الملف قد بلغ مرحلة تحد د المناطق التي تقتضي التوسعة لكن هذه المرحلة معطلة بسبب تمسك 

تمكين البلد ة من  ممثل وزارة الفالحة ضمن اللجنة الوطنية المكلفة بحصر التجمعات السكنية والتوسعات العمرانية بعدم

 ل مساحات التوسع المطلوبة واس تفاء بتسو ة وضعية البناءات الفوضو ة دون غيرها والبلد ة قد رفض  هذا المقترح 

. لكن 2017وتول  مراسلة  ل السلط المعنية لعقد  لسة في الغرض ونحن في انتظار هذه الجلسة لفض اسشكال منذ سنة 

 عط اهتماما لهذا الموضوع ولم  جب البلد ة عن  ل مراسالتها المتعلقة بطلب عقد  لسة مع المالحظ  ن وز ر الفالحة لم 

 رغم تدخل عدد من نواب الجهة في   ثر من مناسبة. وزارة الفالحة لفض هذا اإلشكال

البلدي  : ردا عل  تساؤست  عضاء الجمعية الر اضية عن مآل ملف تعشيب الملعب تعشيب الملعب البلدي لكرة القدم -

لكرة القدم بالزهور خاصة و ن الجمعية قد تمكن  من الصعود  ل  القسم الثالث وهو ما  حتم توفير ملعب معشب، وفي هذا 

السياق  فاد السيد رئي  البلد ة  ن هذا الملف هو من مشموست وزارة الشباب والر اضة وهو محل متابعة من طرف 

نال بعض الصعوبات حول تحد د  راس الشروط الفنية خاصة فيما  تعلق بنوعية وحسب المعطيات المتوفرة فإنل ه البلد ة

 العشب.

: ردا عل  عد د التساؤست المتعلقة بو ود عد د المخالفات المتعلقة خاصة بتصر ف المياه  حول ردع المخالفات -

 ذلك انتشار البناء الفوضوي وعدم التدخل الفوري الحشرات وانبعاث الروائح الكر هة و من تكاثر لما تسببوالمستعملة 

 س قافها ،  ذلك ظاهرة اسستغالل المفرط للرصيف من قبل  صحاب المحالت المفتوحة للعموم وعدم خالصهم للمعاليم 

لشرطة لموارد المالية للبلد ة،  فاد رئي  الجلسة  ن ردع هذه المخالفات  عود بالنظر  ل  اعل  االموظفة مما  ثر سلبا 

البلد ة التي تعتبر الجهاز التنفيذي وهذا الجهاز غير متوفر بالبلد ة باعتبار  نل هنال مر ز شرطة بلد ة البيئية والشرطة 

 الر اض.حي مشترل بين سوسة الر اض والزهور ومقره 

 : ةــل ماليــمسائ -1

 لىى  غا ىىة  المحققىىة  شىىفا  تعلىىق باسستخالصىىاتاسىىتعرض السىىيد الكاتىىب العىىام  : متابعةةة االستخاتةةات 

31/07/2019 
 

 االستخاتات 

 

تقديرات ميزانية 

2019 

 

 نوع المورد

 

 الفصل

 01-11 المعلوم عل  العقارات المبنية 72.000.000 64.941.539

 02-11 المعلوم عل  اسراضي غير المبنية 8.000.000 4.932.885

 01-12 المعلوم عل  المؤسسات ذات الصبغة الصناعية او التجار ة او المهنية 125.000.000 60.910.445

 12-01 المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية  88.500.000 21.839.000

 03-12 معلوم اس ازة الموظف عل  محالت بيع المشروبات 500.000 

 01-21 اليومية و اسسبوعية و الظرفية مداخيل اسسواق 27.000.000 27.000.000

 22-02 مداخيل لزمة معلوم اإلشغال الوقتي للطر ق العام 2.000.000 232.698

 02-24 معلوم اسشغال الوقتي للطر ق العام 8.000.000 9940.000

 03-24 معلوم وقوف العربات بالطر ق العام 500.000 

 04-24 معلوم استغالل الطر ق العام عند اقامة حضائر البناء 25.000.000 27.990.000

 05-24 معلوم عن اشغال تح  الطر ق العام 500.000 

 06-24 معلوم اسشهار 2.000.000 355.000

 99-24 مداخيل مختلفة 4.000.000 1260.000

 01-31 معلوم التعر ف باسمضاء 12.000.000 6.992.250

 02-31 معلوم اسشهاد بمطابقة النس  لالصل 3.000.000 1.588.500

 03-31 معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية 13.000.0000 8.425.000

 99-31 معاليم تسليم الشهائد و الحجج اسخرى 500.000 266.000

 02-32 معلوم رخص استغالل الطر ق العام لتعاطي بعض المهن 2.000.000 

 03-32 مة بمناسبة اسفراح العائليةظرخص الحفالت المنمعلوم  3.000.000 1.390.000

 06-32 معاليم رخص البناء 10.000.000 4.823.200

 09-32 معلوم رخص الدفن او اخراج الجثث 2.000.000 160.000

 32-99 معاليم رخص  خرى مسندة بمقتض  التراتيب الجاري بها العمل 3.000.000 1.350.000

 02-32 معاليم اس واء بمستودع الحجز 2.000.000 668.500

 33-01 لمعلوم اسضافي عل  سعر التيار الكهربائيالمقابيض اسعتياد ة ل 45.000.000 28.868.000

 33-02 المبالغ المتأتية من المعلوم عل  اسضافي عل  سعر التيار الكهربائي 45.000.000 31.109.000

مقابل رفع الفضالت المتأتية من نشاط المحالت التجار ة  و   معاليم 1.000.000 

 الصناعية  و المهنية

04-33 

 99-33 معاليم اخرى مقابل اسداء خدمات 3.000.000 145.000

 01-51 مداخيل ر اض اسطفال 8.000.000 2.400.000



 51-03 مداخيل المالعب والقاعات الر اضية 1.000.000 

 01-52 مداخيل  راء عقارات معدة لنشاط تجاري 16.000.000 7.803.645

 02-52 مداخيل  راء عقارات معدة لنشاط مهني 1.500.000 354.691

 11-52 مداخيل  راء التجهيزات و المعدات 500.000 

 02-53 محاصيل بيع اسثاث الذي زال اسنتفاع بل 10.000.000 

 53-99 محاصيل البيوعات األخرى 2.000.000 

 01-60 المناب المتأتي من المال المشترل  135.044.000

 60-01 المناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير 600.000.000 140.000.000

 02-60 موارد منقولة من فوائض العنوان اسول 70.000.000 70.000.000

 60-03 منح ومساهمات مخصصة للتسيير 1.000.000 

 06-60 مداخيل المحالفات لتراتيب حفظ الصحة 500.000 40.000

 07-60 مداخيل المخالفات العمرانية 500.000 

 60-99 مبالغ بعنوان مصار ف ادارة وتصرف واستخالص لفائدة الغير 1.000.000 2.243.873

 99-60 مقابيض مختلفة 500.000 7.817.700

670.890.926 1.220.000.000 

وتعىىاطي بعىىض المهىىن و ن  غلىىب  األنشىىطةوقىىد سحىىظ السىىادة الحضىىور ترا ىىع اسستخالصىىات المتعلقىىة بالمعىىاليم الموظفىىة علىى  

ودعىوا  لى  ضىرورة تفعيىل  هىاز  2019المحالت التجار ة والمفتوحة للعموم لم تتول خالص المعىاليم المثقلىة عليهىا خىالل سىنة 

المتخلدة بذمتهم  ل   انب التصدي  ل  ظاهرة البنىاء الفوضىوي التىي اسىتفحل  فىي  يمالشرطة البلد ة لحث هؤسء عل  دفع المعال

 .المنطقة بسبب غياب الشرطة البلد ة وعدم تدخلها لردع المخالفين في  ل المجاست

 

 األول  تحويل اعتمادات داخل العنوان:  
ا ىىراء بعىىض التحىىو الت خاصىىة بالنسىىبة أل ىىور تعىىد ل بعىىض الفصىىول فإنىىل  تعىىين   طىىار فىىاد السىىيد الكاتىىب العىىام  نىىل فىىي  

 د(  ما بالنسبة لألعوان المتعاقىد ن فىإن البلد ىة تعتىزم انتىداب 22األعوان القار ن ضمن الفقرة الخاصة بالمنح الخصوصية القارة )

  عوان عن طر ق التعاقد تفصيلهم  األتي : 05عدد 

 بعة للبلد ة اختصاص منظفة مكلفة بتنظيف المحالت التا 1عامل صنف  -

 اختصاص سائق آليات ثقيلة  6عامل صنف  -

 اختصاص رافع فضالت 3عملة صنف  3 -

   ىراءمع العلم  نل تم ضمن الميزانية تخصيص مبلغ قدره سبعة آسف د نار ونظرا  ل   ن هذا المبلغ س  في بالغرض فإنىل  تعىين 

 .عملية اسنتداب  تمامتحو ل اعتمادات حت  نتمكن من 

  ما التحو ل الثالث فيتعلق بد ون اتصاست تون .
 الترفيع في االعتمادات التنقيص في االعتمادات

 المبلغ )د( بيان الفصول ف/ف الفقرة الفصل المبلغ )د( بيان الفصول ف/ف الفقرة الفصل

02.201 80 003 
متخلدات تجاه الشر ة التونسية 

 للكهرباء والغاز
28.700 

 22.000 الخصوصية القارة المنح  002 01101

02.201 80 005 
متخلىىىىىىدات تجىىىىىىاه الىىىىىىد وان 

 الوطني ستصاست تون 
700 

01.102 02  
األعىىىىىىىىىىىىوان المتعاقىىىىىىىىىىىىدون 

 والعاملون بالحصة 
6.000 

 28.700 الجملة    28.700 الجملــة   

 تحويل اعتمادات داخل العنوان الثاني : 
  vidéo projecteurبالنسبة  ل  هذه التحو الت فإن البلد ة تعتزم اقتناء بعض التجهيزات والمعدات مثل موزع هاتف و هاز  

  
 الترفيع في االعتمادات التنقيص في االعتمادات

 المبلغ )د( بيان الفصول ف/ف الفقرة الفصل المبلغ )د( بيان الفصول ف/ف الفقرة الفصل

 5.000 اقتناء معدات وتجهيزات  خرى  0002 06606 5.000 دراسة مشروع بناء قصر البلد ة 005 0020 06600

 5.000 الجملة    5.000 الجملة   

 عل  هذه التحو الت. باإل ماعوبعد المداولة والنقاش صادق  عضاء المجل  

 :  متابعة المديونية* 
 لى  غا ىة  39.984,398قىد تىم خىالص مبلىغ قىدره حىول متابعىة المد ونيىة و فىاد  نىل  استعرض السيد الكاتب العىام  شىفا

بعىدم تسىو ة الوضىعية واسشىكال  تعلىق  بالنسىبة  لى  د ىن الخىواص فإنىل  تعلىق باقتنىاء لبىاس الشىغل،  ما  31/07/2019

 ص.نتمكن من اتمام عملية الخالالجبائية للمزود وقد تم  دعوتل لتجاوز هذا اسشكال حت  

 ما بالنسبة لد ون صندوق القروض فإن الوضغ المالي للبلد ة س  سمح لهىا بخىالص هىذا المبلىغ وقىد تمى  مراسىلة وزارة 

 في عد د المناسبات . اسشراف وطلب مساعدتها عل  خالص هذا الد ن

 

 



 
 المتبقي المبلغ ما تم خاته  المبلغ الجملي اسم المؤسسة ع/ر

 
 4.308,880 1.396,847 5.705.727 الخواص:

    المؤسسات العمومية

 260.395.113 - 260.395.113 صندوق القروض  .1

 اتصاست تون   .2
 

2.695,658 498.800 2.695,658 
 

 498.800 - 498.800 الشر ة الوطنية سستغالل وتوز ع المياه  .3

 - 22.126,683 22.126,683 الشر ة التونسية للكهرباء والغاز  .4

 952,800 1.039,500 1.992,300 الوطنية لتوز ع البترولالشر ة   .5

 - 5.572,725 5.572,725 الو الة الوطنية للتصرف في النفا ات  .6

 - 282,162 282.162 المر ز الوطني لالعالمية  .7

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة   .8
 اس تماعية

9.566,481 9.566,481 - 

 268.851,251 39.984,398 308.835,649 العامة : الجملة

 

 :  متابعة إعداد مثال التهيئة العمرانية -2
   ابتنامثال التهيئة العمرانية للبلد ة بسبب تمسك وزارة الفالحة بموقفها وعدم   عداد مام تعطل  فاد السيد الكاتب العام  نل  

ي ا تسح   غلب األراضي تعل  عد د المراسالت التي تم تو يهها  ليها و مام تفاقم الوضع وانتشار ظاهرة البناء الفوضوى ال

الفالحية وبقاء هذه المسا ن خارج مثال التهيئة وعدم قدرة البلد ة عل  التدخل لتهيئة هذه المناطق ونعني بذلك منطقة هنشير 

و ود و،  ل  و ود عد د المشا ل العالقة داخل المثال الحالي خاصة تقسيم بلعجوزة  باإلضافةا الساسي و وسد القنوني ، هذ

د البناءات ذات ثالث طوابق  تعين تسو تها، تغيير صبغة عد د الشوارع الرئيسية من سكنية  ل  تجار ة وتغيير صبغة  عد

، مع العلم  ن البلد ة لي  لد ها  لبناء مقر البلد ة من منطقة خضراء  ل  منطقة تجهيزات عمومية المزمع تخصيصهااألرض 

 .1998مثال تهيئة عمرانية بل لد ها مثال تفصيلي صادر منذ سنة 

ت الرئاسية النظر في هذه المسألة  ل  دورة نوفمبر اثر انتهاء اسنتخابا والنقاش تم في البدا ة اقتراح تأ يل ةوبعد المداول

لمجل  طالب ا حكومة لكن في األثناء برز شق من والتشر عية وما قد  نجر عن ذلك من تحو رات عل  مستوى تر يبة ال

 با راء عملية التصو   الذي  ان  نتيجتل عل  النحو التالي : 

و   لفائدة قبول مقترح وزارة السيدات والسادة:  ماني القارح ، رانيا بن المبرول،  لفة بن ضياء ،  مال عبداوي : التص -

، ثم في فترة سحقة  1وتسو ة البناء الفوضوي بالنسبة للمنطقة عدد  2الفالحة المتمثل في الموافقة عل   امل المنطقة عدد 

 السعي  ل  اضافة المناطق التي ستبق  خارج المثال المقترح من خالل المرا عة الجزئية .

نبيل البجاوي ، ر م األبيض : التصو   لفائدة ار اء الموضوع  ل  دورة نوفمبر  السيدات والسادة  : علي بولعراس ، -

 بعد اسنتهاء من اسنتخابات التشر عية والرئاسية وانتظار تر يبة الحكومة الجد دة. 2019

عة السادسة مع اسشارة  ل   ن السيدة سميرة د واني لم تشارل في عملية التصو   ألنها قد التحق  بالجلسة حوالي السا

 .مساء بعد اسنتهاء من عملية التصو   عل  هذا الموضوع 

 

 : مسائل مختلفة -3

 عن طر ق عملة  5عدد نتداب س  ن البلد ة تعتزم فتح مناظرة خار ية  فاد السيد الكاتب العام   : تنقيح قانون اإلطار

تنقيح قانون اإلطار  فإنل  تعينلذا ترا  ( ، عامل من الصنف السادس اختصاص سائق آليات ثقيلة )د من بينهم التعاق

 عل  النحو التالي :( وذلك 6بإضافة هذا الصنف )صنف 

 

 الشاغرة المشغولة المصادق عليها الصنف الوحدة

I 01 00 01 األول 

 01 00 01 الثاني

 04 13 17 الثالث

II 08 00 08 الرابع 

 02 11 13 الخام 

 01 07 08 السادس

 17 31 48 المجموع

 عل  هذا التنقيح األعضاءوبعد  المداولة والنقاش صادق  افة 

 النظر في وضعية الروضة البلدية  : 



تخصيص   مكانيةتدعيم العنصر البشري في الروضة البلد ة اقترح الحاضرون التنسيق مع الجمعيات للنظر في    طارفي  

 عوان للعمل في الروضة في انتظار انتداب منشطين مختصين،  ما بالنسبة لتدعيم القدرات المالية للروضة فقد تم  المصادقة 

 وذلك عل  النحو التالي : 2019/2020عل  تحيين المعاليم الموظفة وذلك بدا ة من السنة الدراسية  باإل ماع

 د نار 15معلوم التسجيل :  -

 د نار شهر ا 30ة بدون حضانة : معلوم الدراس -

 د نار شهر ا 40معلوم الدراسة مع الحضانة :  -

 

  والثريات قصيبة، ال سوسة زاوية ،المسعدين، بلديات الزهورالمصادقة على اتفاقية تعاون وشراكة بين 

 .ومساكن
،  سوسة المسعد ن، زاو ة وشرا ة بين بلد ات الجهة وهي : الزهور،تعاون استعرض السيد رئي  الجلسة مشروع اتفاقية 

 ل  تبادل الخدمات بين البلد ات مختلف مجاست العمل البلدي حيث  نها تهدف هذه استفاقية  تشملومسا ن ووالثر ات القصيبة 

بما  ضمن تحسين وتنظيم حمالت نظافة ومداواة مشتر ة واسستعانة بالمعدات فيما بينها  وتسهيل تقد م المرافق  ل  المواطنين

وف عيش متسا ني هذه البلد ات وتوطيد العالقة فيما بينهم وتكر   ثقافة التضامن والتآزر بما  مكن من تقاسم األعباء ظر

 وتذليل الصعوبات وذلك للحد من ضعف اإلمكانيات الماد ة والبشر ة لكل بلد ة منفردة

 . ال ل  تفعيلها في  قرب اآل عل  هذه استفاقية والدعوة باإل ماعوبعد المداولة والنقاش تم  المصادقة 

  النظر في تقرير اختبار أماك الدولة يتعلق بتحديد القيمة الشرائية لعقارات على ملك الشركة الوطنية

 : العقارية للباد التونسية للوسط والمستغلة من طرف البلدية
موضوع تقر ر اختبار  مالل الدولة  ،  2019 وان  24تبعا لمراسلة الشر ة الوطنية العقار ة للبالد التونسية المؤرخة في  

 حيث تم تحد د القيمة الشرائية لعقارات عل  ملك السني  ومستغلة من طرف البلد ة وهي عل  النحو التالي : 

 (2د /م28د ) 63.364,000مقام عليها مستودع بلدي :  2م 2263: مساحتها  01القطعة عدد  -

 (2د /م28د) 30.884,000مقام عليها سوق بلدي :  2م 1103: مساحتها  385القطعة عدد  -

 (2د /م28د) 18.004,000مقر البلد ة :  2م 643: مساحتها  290القطعة عدد  -

 

 مالل الدولة في اختبارها المذ ور قد اعتمدت عل  القياس لعقارات عل  ملك الو الة العقار ة للسكن  تم   دارةوالمالحظ  ن 

وتم تحيين القيمة المذ ورة باعتماد نسبة  2م /د 24ل  المعهد الثانوي بالزهور بثمن فردي  قدره   2016التفو   في  حدها سنة 

الملعب تخصيصل لبناء مر ب شبابي ور اضي ) فقد تم،  ما العقار الثاني  2م/د  26./. لمدة سنتين فأصبح الثمن 5ز ادة تقدر 

./. لمدة ثمانية 5دة تقدر وتم تحيين القيمة المذ ورة باعتماد نسبة ز ا  04/10/2010بتار    2م /د 15البلدي( بثمن فردي قدره 

 سنوات.

حول هذا الملف  فاد السيد الكاتب العام  ن الشر ة الوطنية العقار ة للبالد التونسية قد  حال   ل  البلد ة منذ  واخر الثمانينات 

 ما بالد نار الرمزي ،  1989الشباب والروضة البلد ة التي تم التفو   فيها سنة  من بينها دارعدة قطع إلحداث منشآت عمومية 

 بالنسبة لبقية القطع  فقد تم تقد ر قيمتها عل  النحو التالي :

 فقد تم تقد ر قيمتها الشرائية :والمسل   * قطعة األرض المخصصة لبناء المستودع 

2م 1000:  1990سنة  - 
 (د ) مخصصة للمستودع 6×  

 د ) مخصصة للمسل ( 4×  2م 1745   

 لكامل المساحة   2د/ م 5 : 2005سنة  - 

 * قطعة األرض المخصصة لبناء مقر البلد ة  فقد تم تقد ر قيمتها الشرائية :

 2د/م 10:  1990سنة  - 

 2د /م 5:  2005سنة  - 

 * قطعة األرض المخصصة للسوق األسبوعية  تم تقد ر قيمتها الشرائية : 

 2د/ م 5:  1990سنة  - 

 2د/م 15:  2005سنة  - 

بحضور مختلف األطراف المعنية لفض هذا اسشكال  س  نل  09/08/2017مع العلم  نل قد تم عقد  لسة عمل بمقر الوس ة  وم 

 معنية.و مام عدم التوصل  ل  حل توافقي حول تحد د القيمة الشرائية فقد تم استفاق عل  رفع األمر  ل  الوزارات ال

 ل   ن هذه العقارات قد  قيم  عليها بناءات منذ تار   استالمها وهي تدخل اآلن في  طار تسو ة وضعية.  ما تجدر اإلشارة 

وبعد المداولة والنقاش صادق الحاضرون باإل ماع عل  مبد  تسو ة الوضعية مع رفض تقر ر اسختبار المتعلق بتحد د القيمة 

 لمعروض عل   نظار المجل  حاليا.الشرائية لهذه العقارات ا

 .ة مساءابعوختمت الجلسة في حدود الساعة الس

 

 الزهور في                                                                       مقرر الجلسة                   

 رئيس البلدية                                                                         الكاتب العام                  

 يوسف بن ابراهيم                                                                     الدبابي فتيسة                  

 



 

 اإلمضاء أسماء األعضاء اإلمضاء أسماء األعضاء

   مال عبداوي  القارح ماني 

  علي بولعراس  نبيل البجاوي

  ر م األبيض   رانية بن مبرول

   لفة بن ضياء  مروة عوني

    سميرة د واني

 


