الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون المحمية والبيئة
بمدية مساكن

النيابة الخصوصية لبمدية مساكن
محضر جمسة الدورة العادية
الثانية لسنة 2018

المنعقدة بتاريخ 2018/05/11
******************
* اإلطار القانوني لمجمسة :
اؿػ ػانوف األساسي لمبمديات ع ػػدد  33لسنة  1975المػػؤرخ في  14ماي ، 1975
عمال بمقتضيات ق

المؤرخ في 17
وعمى جميع النصوص التي نقحتو أو تممتو وخػػاصة القػانوف عػ ػػدد  48لسنة 2006
ّ
جويمية ، 2006

وعمال بمقتضيات األمر عدد  434لسنة  2017مؤرخ في  12أفريؿ  2017المتعمّؽ بتسمية نيابات

خصوصية ببعض البمديػات بتراب الجميػػورية التونسية ،

و بناء عمى االستدعاء الموجو الى كافة السادة أعضػاء النيابة الخصوصية الصػادر بتاريخ  04ماي 2018

تحت ع ػػدد  2335والمتضمف  :وبعد  ،يتشرؼ رئيس النيابة الخصوصية لبمدية مساكف باستدعائكـ لحضور

الدورة العػادية الثانية لسنة  2018والتي ستمتئـ يوـ الجمعة  11ماي  2018عمى الساعة الخامسة مساء بقصر

البمدية لمنظر في :

* مسائل إدارية ومالية
* مســـائل مختمفة
وفي انتظار تشريفنا بحضوركـ تقبموا فائؽ االحتراـ والتقدير والسالـ .

* وضع الجمسة في إطارها :

عقدت النيػابة الخصوصية لبمدية مساكف جمسة الدورة العادية الثانية لسنة  2018يوـ الجمعة  11ماي 2018

عمى الساعة الخامسة مساء بقصر البمدية برئػاسة السيد العربي قرطاس رئيس النيابة
السػػادة االعضػ ػػاء

:

 -الحبيب حميدة

 :المساعد االوؿ

 -الناصر الخذيري

 :كاىية الرئيس رئيس دائرة مػػساكف الجنوبية

 -ىدى بوىالؿ

 :كػاىية الػرئيس رئيس دائرة الحي الجديد

 -لطفي رمضاف

 :مساعد رئيس النيابة الخصوصية

الخصوصية وبحضػور

 -فرج قويسـ األكحؿ

 :مساعد رئيس النيابة الخصوصية

 -ىاجر بوقدوحة

 :مستشار ورئيسة لجنة االشغاؿ والتييئة العمػرانية

 -السيدة نادية محجوب

 :مستشار بمدي ورئيسة لجنة الشباب والرياضة والثقافة

وعف االدارة البمدية حضر :

 السيد فيصؿ بف مصطفى -السيد يوسؼ بوجاه

 :الكاتب العاـ لبمدية مساكنومقرر الجمسة
 :ميندس ميكانيكي أوؿ مكمؼ بمصمحة النظافة

افتتــاح الجمســـة :
رحب مف خالليا بكؿ الحاضريف
افتتح السيد العربي قرطاس رئيس النيػابة الخصػ ػػوصية الجمسة بكممة ّ
تحية شكر وتقدير عمى تمبيتيـ الدعوة ومواكبة أشغاؿ جمسة الدورة العادية الثانية لسنة 2018
ّ
وقدـ ليـ ّ
لمجمس النيابة الخصػوصية .
ثـ أشار إلى أف األعضاء الحػاضريف يمثمػػوف كافّة األعضاء مما يجعؿ ىذه الجمسة قػانونية طبقا
ّ
المؤرخ في  17جويمية
لمفصؿ  35مف القانوف االساسي لمبمديات وخاصة القانوف عدد  48لسنة 2006
ّ

. 2006

وتـ تعييف السيد الحبيب حميدة المسػاعد االوؿ لرئيس النيابة الخصػوصية إلمضاء محضر الجمسة عمال
ّ
المؤرخ في
بمقتضيات الفصؿ  41مف القانوف األساسي لمبمديات وخاصة القػانوف عػػدد  48لسنة 2006
ّ
 17جويلية . 2006
إثر ذلك استعرض رئيس النيابة الخصوصية جدول األعمال التالي :
الرد عمى تساؤالت الجمسة التمييدية
ّ -1 -2متابعة سير المشاربع البمدية -3-متابعة الػػوضع المػالي

 -4-تقرير حػوؿ سير مصمحة

 -5-ختـ الحساب المالي لسنة 2017

 -6 -استمزاـ سػػوؽ سيدي الشطي

 -7 -تحويؿ اعتمادات بالعنواف االوؿ

 -8كراس شروط استغالؿ والعناية بحديقة الشيداء بمساكف -9-مطمب االتحاد المحمي لمفالحة والصيد البحري بخصوص كراء محؿ بمدي

 -10-مطمب ودادية بمدية مساكف

 -11-سير العمؿ برياض االطفاؿ

  -12تمكيف جمعية األمؿ الرياضي لمفنوف الدفاعية وجمعية أكاديمية الحزاـ االسود مف منحة  - 13حوؿ إعفاء وضعيات اجتماعية مف االداء الموظؼ عمى العقارات المبنية وغير المبنية – 14 -حوؿ اقتناء مقر دار التجمع سابقا

الرد عمى تساؤالت الجمسة التمهيدية
ّ -1
انعقدت الجمسة التمييدية األولى لسنة  2018يوـ الثالثاء  10أفريؿ  2018عمى السػػاعة العاشرة صباحا

بقصر البمدية برئاسة السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصػػوصية و بحضور السػػادة االعضػػاء وجمع مف

المواطنيف وممثميف عف الجمعيات والمنظمات وعمد مختمؼ المناطؽ .

تمت
تولى السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصػوصية اإلجابة عمى بعض التدخػػالت التي ّ
ىذا  ،وقد ّ
إثارتيا بالجمسة التمييدية الثانية لسنة  2018والتي التأمت بتاريخ  2018/04/10عمى النحو التالي :
تـ رفض مبدأ تخصيص األرض دوف إنجػاز المنطقة
 المنطقة الصناعية بالزيات لـ يتـ رفض إحداثيا وانما ّتـ عقد جمسة عمؿ بإشراؼ السيد
مثؿ منطقة واد الشرقي – رفض منطقة تدخؿ عقاري بالكيفية المقترحة وقد ّ
والي سوسة وحضور المدير العاـ لموكــالة العقارية الصنـاعية وتمسكت البمدية بإحداث المنطقة الصناعية

وسيتـ عقد جمسة عمؿ محمية بإشراؼ الرئيس المدير العػػاـ خػػالؿ االياـ القميمة القادمة .
بالزيات
ّ
تمت برمجة مشروع بكمفة  80ألؼ د لصيانة الطرقات داخؿ مدينة مسػػاكف والعمادات المجاورة
 ّ -ضرورة تفعيؿ دور جمعية صيانة المقابر لمقياـ بدورىا في نظافة المقابر

 -انطمقت حممة قتؿ الكالب السائبة بعمادة المورديف وستتواصؿ خالؿ الشير الحالي باعتبار تفاقـ ظاىرة

الكالب السائبة

وتـ نقؿ البػػاعة المنتصبيف بالطريؽ العاـ إلى
 قامت البمدية ّبعدة حمالت لمقضاء عمى االنتصاب الفوضوي ّ
الفضاء بجانب روضة االمؿ بمساكف
 -نقمة السوؽ االسبوعية الى أرض في طريؽ القيرواف تمت برمجتيا في مثػػاؿ التييئة العمرانية عمى أرض

بد مف مراجعة المقترح باعتبارالعقار مالصقا لمعيد الخوارزمي ومؤسستيف
خواص بطريؽ القيرواف ولكف ال ّ
تربويتيف بالمنطقة.

تـ إسناد الصفقة إلى المقػاوؿ بناء عمى طمب العروض الصػادر بتاريخ
 بن ػػاء مقر لمحماية المدنية ّ : 2017/12/05بكمفة جممية قدرىا  557ألؼ د والممؼ معطؿ حاليا لدى الييئة العميا لمصفقػات .
تمت مراسمة و ازرة الشؤوف المحمية والبيئة
 انطمقت حممة مداواة الحشرات بالمعدات المتوفرة لدى البمدية كما ّلمقياـ بالمداواة بالطائرة

وتـ التنقؿ عمى عيف المكػاف
 ّحمارة – بوتشيشة ىي تجمعات سكنية بيا بناءات فوضوية يصعب التدخؿ بيا ّ
وتمت برمجة التدخؿ بتخصيص مجرورة لتجميع الفضػػالت ورفعيا عند الضرورة
لممعاينة ّ
المتجوليف الصحػاب العربات المجرورة " البراوط " فكرة يمكف عرضيا عمى لجنة
 إسناد تراخيص لمباعةّ
الشؤوف اإلقتصادية بيدؼ تنظيـ القطاع ليقتصر نشاطيـ عمى األحياء فقط .

وسيتـ التنبيو عمى العممة المتواجديف بالممعب بضرورة العمؿ عمى
 غمؽ القاعة المغطاة أماـ الزائريف ضرورةّ
منعيـ مف دخوؿ الممعب عند إجراء تماريف الفرؽ.

 تعميؽ مداوالت المجمس البمدي ببيو قصر البمدية والعناية بمكاف وضع كراس المػالحظات ستقع معالجتيا فياالباف .

وسيتـ العمؿ عمى إيقاؼ
تـ إسنادىا سابقا
ّ
 محالت الشاباتي المتواجدة بالمدينة تعمؿ في إطػ ػػار تراخيص ّالتراخيص مستقبال ومراجعة المحالت المفتوحة حاليا .
لتعدد التدخالت المكمّفة بيا فإنو
بعدة حمالت لوضع الكباالت ومنع االنتصػػاب ونظ ار ّ
 قامت الشرطة البمدية ّتمت برمجة القياـ بحممة في الغرض في األياـ القادمة .
يتع ّذر عمييا القياـ بيذه الحمالت دوريا عمما وأنو ّ

 -2متابعة سير المشاريع البمدية
أعطى السيد فيصؿ بف مصطفى الكاتب العاـ لبمدية مساكف لمحة حوؿ سير المشاريع البمدية حسب بيانات
الجدوؿ التالي :
المشـــاريع الجديدة 2018
المشروع
تعبيد طرقات

الكمفة
1.248.000

نسبة اإلنجاز

مالحظات
إعالف عف طمب عروض بتاريخ 2018/05/14
آخر أجؿ لقبوؿ العروض 2018/06/21

900.000

سيتـ تحويؿ القسط االوؿ بداية مف شير مارس
2018

اقتناء مباني التجمع وتعويض أراضي
اقتناء سيارات إدارية

120.000

اإلعالف عف طمب العروض 2018/03/01

تركيز خزاف وقود بالمستودع البمدي

80.000

بتقدـ مشروع المستودع البمدي
مرتبط ّ

توسعة دار الشباب

100.000

بصدد إعداد الدراسة

( طريؽ )30

وقاية مدارج بممعب الرقبي

20.000

اإلعالف عف اإلستشارة 2018/03/02

تيذيب حي النور

1.500.000

بصدد إعادة الدراسة األولية مف طرؼ وكالة

التيذيب والتجديد العمراني

*المشـــاريع المتواصمة
المشروع
تعبيد طرقات
تييئة المستودع القسط  2واعادة تييئة

الكمفة
1.625.769

نسبة اإلنجاز
%100
-

مالحظات

إذف إداري بانطالؽ األشغاؿ 2018/04/11

544.671

منطقة األمف

اقتناء معدات نظافة وطرقات

1.056.789

%100

تييئة حديقة الشيداء

344.887

%70

اقتناء تجييزات مراقبة

50.023

% 100

اقتناء تجييزات مراقبة لوسائؿ النقؿ GP

46.479

% 100

تـ تسمّـ المعدات
ّ
أشغاؿ متواصمة مع تأخر في اإلنجاز

* مشاريع خارج المخطط
تييئة حديقة بالبرجيف وببني ربيعة

 50أ د

صيانة الطرقات

 80أد

مساعدة و ازرة الشؤوف المحمية والبيئة
توجيو موافقة مبدئية لمصندوؽ
تـ القياـ باالستشارة – بصدد إعداد التعيد
ّ

ػاصة توسعة دار
عمى إثر النقاش أ ّكد أعضاء النيابة الخصوصية عمى ضرورة التعجيؿ بإنجاز المشاريع وخ ػ ّ
الشباب المعطؿ بسبب اعتراض ىيئة الميندسيف عمى تعييف ميندس مكمؼ بالدراسة .

 -3متابعة الوضع المالي :

أعطى السيد الكاتب العاـ لبمدية مساكف لمحة حوؿ سير االستخالصات البمدية إلى غاية موفى شير أفريؿ

 2018وفقا لمبيانات المفصمة بالجدوؿ التالي :

عمى إثر النقاش أ ّكد أعضاء النيابة الخصوصية عمى مزيد متابعة االستخالص منوىيف بالمجيود والنتائج
تـ تسجيؿ ارتفاع أغمب الفصوؿ بمبمغ جممي قدره
المحققة خالؿ الثالثية الحالية مقارنة بالسنة السابقة حيث ّ

 237أد

 -4تقرير حول سير مصمحة النظافة
أعطى السيد يوسؼ بوجاه المكمؼ بمصمحة النظافة لمحة حوؿ سير المصمحة حيث أفاد بما يمي :
يفسر كمية الفضالت
تعتبر بمدية مساكف ثاني أكبر مدينة بوالية سوسة مف حيث الكثافة السكانية وىو ما ّ
المجمعة يوميا والتي تزداد بصفة كبيرة في فصؿ الصيؼ نظ ار لتوافد المواطنيف المقيميف بالخارج األمر الذي
يزيد مف إرىاؽ األسطوؿ البمدي بصفة عامة .

ىذا و تتـ عممية تجميع الفضالت بصفة يومية عف طريؽ افراغ الحاويات باستعماؿ الشاحنات الضاغطة وافراغ
الدالء عف طريؽ الشاحنات القالبة والج اررات باالضافة إلى إزالة النقاط السوداء باستعماؿ اآللة الج ػػارفة .
 تقسيـ مدينة مساكف إلى مناطؽ تدخؿ :

تـ تقسيـ المدينة إلى  14منطقة منيا  7مناطؽ تجمع عف طريؽ الشاحنات الضػاغطة والبقية عف طريؽ
ّ
تمت إضافتيا الى
تـ مؤخ ار تزويد العمادات بمجموعة مف الحاويات والتي ّ
الشاحنات القالبة والج اررات وقد ّ
مناطؽ التجميع عبر الشاحنات الضاغطة وفيما يمي لمحة عف فرؽ التدخؿ بالمدينة :

فرؽ

مناطؽ

التدخؿ التدخؿ
1
1

المعدات الالزمة
شاحنة ضاغطة

عدد العماؿ
سائؽ مع عدد  02عممة

مالحظات

وتيرة التجميع
x

x

x

x

x

x

بيا عدد  140حاوية

2

2

شاحنة ضاغطة

سائؽ مع عدد  02عممة

x

x

x

x

x

x

-

بيا عدد  145حاوية

3

3

شاحنة ضاغطة

سائؽ مع عدد  02عممة

x

x

x

x

x

x

x

بيا عدد  135حاوية

4

4

شاحنة قالبة

سائؽ مع عدد  02عممة

-

x

x

x

x

x

x

-

5

5

شاحنة قالبة

سائؽ مع عدد  02عممة

-

x

x

x

x

x

x

-

6

6

شاحنة ضاغطة

سائؽ مع عدد  02عممة

x

x

x

x

x

x

7

7

شاحنة قالبة

سائؽ مع عدد  02عممة

x

x

x

x

x

x

 بيا عدد  135حاوية-

x

8

8

شاحنة قالبة

سائؽ مع عدد  02عممة

-

x

x

x

x

x

x

-

9

9

شاحنة قالبة

سائؽ مع عدد  02عممة

-

x

x

x

x

x

x

-

10

10

شاحنة ضاغطة

سائؽ مع عدد  02عممة

x

x

x

x

x

x

 -بيا عدد  55حاويةمع

11

11

شاحنة قالبة

12

12

جمع الدالء
جرار ومجرورة

سائؽ مع عدد  02عممة

-

x

x

x

x

x

x

-

سائؽ مع عدد  02عممة

-

x

x

x

x

x

x

-

13

13

شاحنة ضاغطة

سائؽ مع عدد  02عممة

x

x

x

x

x

x

14

14

شاحنة ضاغطة

سائؽ مع عدد  02عممة

x

x

x

x

x

x

 xبيا عدد  145حاوية
 xبيا عدد  150حاوية

15

العمادات شاحنة ضاغطة

سائؽ مع عدد  02عممة

-

x

x

x

x

x

 xبيا عدد  215حاوية

16

شاحنة ضاغطة

سائؽ مع عدد  02عممة

14

تعويض

يتـ جمعيا بالتناوب

-

3

ت

ت

13

1

-

وتعزيز
17

معالجة

آلة تراكس مع

النقاط

شاحنة قالبة

 02سائؽ مع عامؿ

-

x

x

x

x

x

x

-

السوداء
18

رفع

االكداس

آلة جارفة مع

شاحنة قالبة

 02سائؽ مع عامؿ

-

x

x

x

x

x

x

-

 تقسيم األسطول حسب مناطق التدخل :
يتكوف االسطوؿ البمدي مف عدد  09شاحنة ضاغطة موزعة عمى عدد  08مناطؽ مسخرة لتجميع الفضالت
ّ
المنزلية وعدد  1120حاوية وذلؾ بصفة يومية أي بمعدؿ  125حاوية لكؿ شاحنة ضاغطة .
بالنسبة لمناطؽ التدخؿ عف طريؽ جمع الدالء باستعماؿ الشاحنات القالبة والج اررات يشكو االسطوؿ مف

تقادـ

الشاحنات القالبة وارتفاع نسبة استيالؾ الوقود.
 توزيع مناطق التدخل :
تـ التركيز عمى المناطؽ الحساسة والمتمثمة في المنطقة عدد  3-1و14
بالنسبة لوتيرة جمع الفضالت ّ
تتـ بصفة يومية  7/7مع تخصيص فريؽ خاص لمتعويض (
والتي أصبحت عممية تجميع الفضالت بيا ّ

ثالث أيػاـ في االسبوع) وتعزيز المناطؽ االخرى بالنسبة لألياـ المتبقية .

بمعدؿ ثالث أياـ في
تـ توفير شاحنة ضاغطة لمقياـ بعممية الجمع عمى مستوى العمادات المدمجة ّ
كما ّ
االسبوع بالنسبة لعمادة المورديف والكنايس وثالث أياـ بالنسبة لكؿ مف عمادة بني ربيعة وبني كمثوـ

تـ االبقاء عمى الجرار الخاص بعمادة الكنايس وبني ربيعة عمى أف يتولّى سائؽ الجرار
والبرجيف كما ّ
الخ ػػاص بعمادة الكنايس تخصيص أياـ الخميس واالحد لجمع النفايات مف عمادة البرجيف فيما يتولّى الجرار

تـ تخصيص شاحنة قالبة
الخػاص بعمادة بني ربيعة جمع الفضالت مف عمادة بني كمثوـ بالتناوب كما ّ
بمعدؿ يوـ في االسبوع
لجمع الفضالت مف عمادة الفرادة ّ

كما نفيدكـ أنو منذ تركيز أجيزة التتبع الجغرافي عمى االسطوؿ البمدي تم ّكنا مف التقميص في نسبة استيالؾ
تـ إنشاؤه عف طريؽ االستعانة
الوقود عف طريؽ ّ
الحد مف الخطوط الخارجة عف التقسيـ المعموؿ بو والذي ّ
بمنظومة التتبع الجغرافي . GPS/GPRS

عمى إثر النقاش أقر أعضاء النيابة الخصوصية بضرورة توفير اآلليات الكفيمة بتحسيف مردود المصمحة مف

ذلؾ :

 توفير لوحة مالمس  ipadلمتابعة تحريؾ المعدات توفير حاسوب محموؿ لتخزيف المعطيات ومتابعة المعدات -اقتناء عدد  03شاحنات قالبة لتعويض الشاحنة القديمة

 اقتناء حاويات معدنية ووضعيا في المواقع التي تتعرض فييا الحاويات البالستيكية لمحرؽ وخاصة قربالمقاىي

 انتداب عممةتوجو أعضاء النيابة الخصوصية بالتوصيات التالية :
كما ّ
 ضرورة بناء مركز تحويؿ لتجميع الفضالت في أرض عمى ممؾ الدولة أو البمديةلمتصرؼ في النفايات لحثّيا عمى وضع شػاحنة كبيرة لتجميع الفضالت بيا
 مراسمة الوكالة الوطنيةّ
ورفعيا مف قبؿ الوكالة الى المصب في انتظار بناء مركز تحويؿ ويمكف وضع الحاوية في األراضي
المجاورة لطريؽ كروسية .

 -5ختم الحساب المالي لميزانية سنة 2017
أفاد السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصوصية أف المعروض عمى جنابكـ الحساب المالي لسنة 2017
والمقترح المصادقة عمى النتائج النيائية المحققة خالؿ السنة المذكورة دخال وصرفا كما يمي :

أوقؼ الحساب المالي لسنة  2017إلى :

* عشرة مالييف و ثالثمائة واثناف وعشروف ألفا وثمانمائة وثمانية وستوف دينا ار و  289مميما  289 ..... :د 10 322 868
المبمغ الجممي لمقابيض الميزانية لتصرؼ 2017
* سبع مالييف وستمائة وثمانية وثالثوف ألفا ومائتاف وثمانية وسبعوف دينار و  361مميما  361 ........ .....:د 7 638 278
لتصرؼ 2017
المبمغ الجممي لمنفقات المأذوف بدفعيا
ّ

* مميوف ومائة وثالثة وستوف ألفا وثمانمائة وستة دنانير و 426مميما

 426............................:د 1 163 806

يصرح بإلغائيا
مبمغ االعتمػادات الباقية دوف استعماؿ بالعنواف األوؿ والتي ّ
* مميوف وتسعمائة وثالثة وخمسوف ألفا وثالثمائة وستة عشرة دينا ار و 635مميما  635......................:د1 953 316
يصرح بإلغائيا
مبمغ االعتمادات الباقية دوف استعماؿ بالجزئيف  3و 4مف العنواف الثاني والتي ّ
* مميوف ومائتاف وعشرة آالؼ وتسعمائة وخمسة وعشروف دينا ار و  394مميما  394 .....................:د1 210 925
مبمغ الفائض مف العنواف األوؿ الذي يرخص في نقمو إلى الماؿ االحتياطي
* مميوف ومائة وسبعة وستوف ألفا ومائتاف وستة وسبعوف دينا ار و  966مميما  966 ......................:د 1 167 276
مبمغ الفائض مف الجزئيف  3و 4مف العنواف الثاني الذي يرخص في نقمو الى الماؿ االحتياطي

* ثالثمائة وستة آالؼ وثالثمائة وسبعة وثمانوف دينا ار و 568مميما  568...................................:د306 387

مبمغ الفائض مف الجزء  5مف العنواف الثاني الذي يرخص في نقمو الى الماؿ االنتقػػالي :

عمى إثر قراءة الحساب المالي وطبقا لمفصؿ  37مف اؿقانوف األساسي لمبمديات لسنة  1975المػؤرخ في 14

ماي  1975وتطبيقا لمفصؿ  33مف الق ػػانوف األساسي لسنة  2007المػؤرخ في  2007/12/18بالقانوف

ينص عمى وجوب انسحاب رئيس المجمس البمدي عند التداوؿ في
األساسي لميزانية الجمػاعات المحمية والذي ّ
موضوع ختـ الحساب المالي لمسنة المنقضية أحيمت رئاسة الجمسة الى السيد الحبيب حميدة المساعد األوؿ
لرئيس النيابة الخصوصية إلتماـ إجراءات المصادقة عمى الحساب المالي بعد مغادرة رئيس النيابة الجمسة.

قـــرار المجمس :
تـ بيانو أعاله .
أقرت النيابة الخصوصية باإلجماع المصادقة عمى ختـ الحساب المالي لسنة 2017حسب ما ّ

- 6حول النظر في استمزام سوق سيدي الشطي بمساكن
أفاد السيد رئيس النيابة الخصوصية أنو في إطار تعبئة و تنمية الموارد البمدية  ،المعروض
تمدد
عمى السادة األعضاء النظر في استمزاـ سوؽ سيدي الشطي بمساكف بعنواف سنة  2018وذلؾ أماـ ّ
وامتناع المنتصبيف عف خالص المعاليـ الموظفة عمييـ لفائدة بمدية مساكف بعنواف اإلنتصاب بسوؽ سيدي

الشطي والمتمثمة في  100 :د في السنة معموـ رخصة االنتصاب و 5د في االسبوع مقابؿ االنتصاب بالسوؽ .

حيث و قع الترفيع في معموـ رخص إشغاؿ الطريؽ العػاـ لتعاطي بعض الميف داخؿ المنطقة البمدية مف 24د

إلى  100د وذلؾ خالؿ جمسة المجمس البمدي الممتئـ بتاريخ  2016/08/06تبعا لمقرار البمدي المؤرخ في  11أوت
 2016والمصادؽ عميو بتاريخ  02سبتمبر  2016والذي يضبط تعريفة المعاليـ المرخص لبمدية مس ػػاكف في

استخالصيا وفقا لألمر عدد  805بتاريخ  13جواف 2016

عمما وأف المجمس البمدي تداوؿ بتاريخ  2018/03/09بخصوص معموـ رخصة االنتصاب والذي يعتبره
المنتصبوف بالسوؽ مشطا وقد أقر المجمس باالجماع المصادقة عمى إمكانية تقسيط المبمغ .

لمدة ستة أشير بدايػة
والمقترح لزمة سػػوؽ سيدي الشطي عف طريؽ بتة عمػػومية بالظروؼ المغمقة ّ
مف  1جواف  2018الى  31ديسمبر  2018بمعيف كراء قدره  12أد .

قرار المجمس
عمى إثر النقاش أكد أعضاء النيابة الخصوصية عمى ضرورة تأجيؿ النظر في لزمة سػػوؽ سيدي الشطي مع

ضرورة التنبيو عمى المنتصبيف بضرورة خالص المعاليـ المستوجبة والتأكيد عمييـ بأنو في صورة عدـ خالص

ستضطر الى لزمة السوؽ .
األداء فإف البمدية
ّ

- 7حويل اعتمادات بالعنوان األول لميزانية : 2018
أفاد السيد رئيس النيابة الخصوصية أف المعروض عمى السادة األعضاء النظر في تحػػويؿ اعتمادات

بالعنواف األوؿ حسب بيانات الجدوؿ التالي و ذلؾ :

 بعد االتفاؽ عمى منح العممة  1لتر مف الحميب سنة  2018عوضا عف  0.5لتر سنة 2017 لخالص مشاركة البمدية لسنة  2017و 2018في منظمة المدف المتوسطية Med Cités -لمنح جمعية األمؿ الرياضي لمفنوف الدفاعية وجمعية أكاديمية الحزاـ األسود منحة .

ع
1

فصل
04400

§

المحول منها
الفصول
ّ
§§

بيان النفقات

نفقات

التصرؼ
ّ

المبمغ
000د 25 000

الطارئة

ع فصل
03302 1

المحول إليها
الفصول
ّ

المبمغ

§

§§

بيان النفقات

25

00

مصاريؼ الوقاية  000د17 000
الصحية

03305 1

12

00

03307 1

99

00

تدخالت لفائدة

000د 2 000

الجمعيات
الرياضية :
مساىمة في

000د 6 000

منظمات عالمية
أخرى

الجممــــة

000د 25 000

الجممـــــة

000د 25 000

قــرار المجمس :
تـ بيانو أعاله .
أقرت النيابة الخصوصية باإلجماع المصادقة عمى تحويؿ اعتمادات بالعنواف االوؿ حسب ما ّ
 -8-كراس شروط استغالل والعناية بحديقة الشهداء بمساكن :

أفاد السيد رئيبس النيػػابة الخصوصية أف بمدية مسػػاكف تعتزـ استمزاـ استغػالؿ والعناية بحديقة الشيداء

قصد المحافظة عمييا بعد إنجاز االشغاؿ مف طرؼ المقاوؿ .

والمعروض عمى جنابكـ لزمة استغالؿ الفضاء وتمكيف المستمزـ مف استغػػالؿ الفضاء المتواجد أسفؿ اليرـ

والذي مساحتو  34ـ 2ويتعيد المستمزـ بإقػػامة فضاءات لمعموـ .

كـراس شـروط والعناية بحديقة الشهداء بمساكن
وفي ما يمي ّ

عـــامة
البــاب األول  :أحكــام
ّ
الفصـل  : 1ينطبؽ كػ ػراس الشروط ىذا عمى استغالؿ والعناية بحديقة الشيػداء بمساكف

الفصل : 2

يتمثؿ استغالؿ الفضاء في إقامة مشربة ومكتبة لألطفاؿ واقامة عروض ترفييية ثقافية وتتمثؿ

العنػاية بالفضاء في تعيد المنػاطؽ الخضراء بالصيانة والحراسة وحماية المنشػػآت ( تنوير

كراسي استراحة – شبكة الري  -نافورة).

البــاب الثاني  :الشروط المتعمقة باإلستغالل
يحدىا شماال طريؽ  ،جنوبا قصرالبمدية
الفصل : 3تشتمؿ حديقة الشيداء عمى مساحة قدرىا  7500ـّ ²
يتضمف العقار المحتويات التالية :
غربا طريؽ ،شرقا طريؽ ،
ّ
ممرات لممترجميف
 ّ -كراسي إستراحة وعددىا.......

 أعمدة تنوير تجميمي وعددىا ...... -نافورة

 فض ػػاء مكتبة أطفاؿ ضريح لمشيداء -مساحة بيضاء

 مناطؽ خضراء ( عشب طبيعي – أشجار زينة – نباتات زينة ).مجسمػػات
ّ

الفصـل  : 4يمتزـ المستغؿ لمفضاء بحماية محتوى الفضاء بكافة عنػػاصره مف اإلتالؼ وصيانتو دوريا
جيدة وتطور دائـ وأف يكوف االستغالؿ لمفضػػاء بصفة مباشرة وليس
بما يجعمو في حالة ّ
لممستغؿ الحؽ في التسويغ سواء الفضاء أو جزء منو أو استغاللو في األنشطة غير المرخص

فييا أو تغيير صبغتو .

الفصـل  : 5ينتفع المستغؿ بتركيز مشربة دوف إحداث أي بناء في الفضاء سواء بمواد البناء أو الم ػواد
المركبة واالقتصػػار فقط عمى تييئة الفضاء الم ػػوجود تحت اليرـ المفتوح مف جيتيف.

الفصـل  : 6يمتزـ المستغؿ بالقياـ بجميع االجراءات لدى مختمؼ اإلدارات قصد الحصػػوؿ عمى شيادة
الوقاية الصحية قبؿ االنطالؽ في االستغالؿ .

الفصـل  : 7يجب عمى المستغؿ السيرعمى حفظ النظاـ والنظافة بالمشربة وبجميع المساحات المسموح لو في
التصرؼ فييا وأف يستجيب إلى األحكاـ التشريعية الجاري بيا العمؿ والتراتيب المحمية في مجاؿ
حفظ الصحة والنظافة .

الفصـل  : 8يجب عمى الراغب في إستغالؿ الفضاء تنظيـ عروض ثقافية مفتوحة لمعموـ .

الفصـل  : 9يجب عمى الراغب في إستغػػالؿ الفضاء باإلضافة إلى توفير أعواف تسيير المشربة وتوفير
أعواف في اإلختصاصات اآلتية :

ي المساحات الخضراء
 عدد  02أعواف لمتنظيؼ ور ّ
 حارس ليمي
مميز لألع ػواف
ي ّ
 توفير ز ّ
المعدات الموجودة بالفضاء
الفصـل  : 10يمتزـ المستغؿ بتوفير الحراسة الكاممة لممكاف وجميع المسػاحات و ّ
ويتحمؿ بمفرده مسؤولية حراستيا .

الفصـل : 11يمتزـ المستغؿ بإتخاذ كافة التدابير الالزمة لممحافظة عمى سػػالمة البيئة وفؽ التشريع الجاري

بو العمؿ ومف ذلؾ يتولى القياـ بجميع أعمػػاؿ التنظيؼ لممساحة المستغمة مف قبمو بما في ذلؾ
ي المناطؽ
الطرقات المؤدية مف والى الفضاء ورفع الفضالت بمعدؿ مرتيف يوميا باإلضافة إلى ر ّ
الخضراء وتعيدىا عمى نفقتو .

الفصـل  : 12يتحمؿ المستغؿ مسؤولية المحافظة عمى مكونات الفضاء في ح ػػالة حسنة ويجب عميو أف

يعوض عمى نفقتو أو أف يدفع لمبمدية قيمة كؿ األشياء التي يقع فقدانيا أو إتالفيا.
ّ
كما يتعيد بتوفير التجييزات الضرورية التي مف شأنيا إضفػػاء جمالية عمى المشربة وتوفير

الراحة لموافديف .

الفصـل  : 13يتحمؿ المستغؿ مصاريؼ تجييز المشربة وج ّؿ التحسينات وكؿ االحداثات المنجزة تبقى عمى

ممؾ البمدية في صورة التخمّي عف االستغالؿ وال يمكف المطالبة بأي تعويض أو خالص قيمتيا .

يتحمؿ المستغؿ مصاريؼ تركيز واستغػػالؿ عداد الماء والكيربػاء الراجعة لنشاطو فيما
الفصـل :14
ّ
يتعمّؽ بالمشربة وممحقاتيا .

يتحمؿ المستغؿ دفع الفاتورة المقدمة لو مف طرؼ مصالح الشركة الوطنية إلستغالؿ وتوزيع
و ّ
ويتعيف أف تكوف
المياه والشركة التونسية لمكيرباء والغاز لفترة اإلستغالؿ المنصوص عمييا
ّ
العدادات باسمو .

ضد
تصرفو بقيمتيا الحقيقية ّ
الفصـل ّ : 15
يتعيف عمى المستغؿ تأميف التجييزات والمساحات الموضوعة تحت ّ
الحرائؽ والسرقة والكوارث الطبيعية ويسمّـ المستغؿ إلى البمدية نسخة مف عقد التأميف قبؿ
مباشرتو النشاط وذلؾ باإلضافة إلى تأميف المسؤولية المدنية عمى كامؿ الفضاء .

الفصـل  : 16عمى كؿ مستفيد باإلستغالؿ إيداع ضماف بنكي أو نقدا بمبمغ عشرة آالؼ دينا ار لدى بمدية مساكف
مدة التسويغ واإليفاء
في ظرؼ  48ساعة مف إمضاء العقد ويسترجع ىذا المبمغ عند إنتياء ّ
بكؿ التعيدات المتعمّقة بحسف استغالؿ الفضاء

يتعيف عمى المستغؿ توفير الربط بشبكة االنترنات ووضعيا عمى ذمة الزائريف.
الفصـل : 17
ّ
عمو
الفصل  : 18يتعيد المستمزـ بإقامة سياج مف الخشب بمحيط حديقة الشيداء وذلؾ في ّ

 1.5متر مع

ترؾ  5فتحات حسب المثاؿ المصاحب وتركيز أبواب بيا .

يتـ دىف الخشب بالموف األخضر بما يجعمو يتماشى وااللواف الطبيعية المحاذية لو .

الفصل  : 19يتعيد المستغؿ تركيز وحدات صحية خفيفة ( نساء ورجاؿ ) داخؿ الفضاء واتماـ عممية الربط
بالشبكات العمومية عمى نفقتو .

يتعيف عمى المستغؿ دفع مبمغ الك ػراء السنوي ( جػانفي – جواف ) وعند التأخر عف دفع
الفصـل : 20
ّ
معمػوـ الكراء يقع التنبيو عميو كتػابيا وفي صورة عدـ الخالص في ظرؼ أسبوعيف يقع
فسخ العقد بصفة آلية .

العامة
الفصـل  : 21عند إخالؿ المستغؿ ببند مف بنود كراس الشروط أو قيػػامو بعمميات مخالفة لمتراتيب ّ

تتـ بإنقضائيا جبره عمى
يتـ التنبيو عميو مف قبؿ البمدية التي تمكنو مف ميمة لتسوية الوضعية ّ
ّ
التعويض مع إمكانية فسخ العقد .

الفصل  : 22ينتيي مفعوؿ اإلتفاقية بإثبات قياـ المستغؿ بأي تجاوز عمى معنى الفصوؿ  20و 21وفي ىذه

المعدات والمساحات البمدية كما تسمميا خالية مف كؿ اإللتزامات ميما
ىذه الحالة يرجع المستغؿ
ّ
كاف نوعيا ويتحمؿ وجػوبا كؿ نقص بيا أو أعباء اإلصالح.

الفصـل  : 23ك ّؿ النزاعات التعاقدية التي تنشأ بيف البمدية والمستغؿ يقع المجوء إلى الصمح بيف الطرفيف وعدا
ويعيف كؿ طرؼ محؿ مخابرتو
يتـ المجوء إلى المحاكـ المختصة بوالية سوسة دوف غيرىا ّ
ذلؾ ّ
بعنوانو المنصوص عميو بالوثائؽ التعاقدية .

البــاب الثــالث  :شروط القيام بالنشــاط
يتعين عمى الذات المعنوية أو الطبيعية الراغبة في استغالؿ ىذا الفضاء أف يودع لدى بمدية
الفصل ّ : 24
ماديا أو معنويا ما لـ يكف
مساكف مطمبا في الغرض مرفوقا بالوثائؽ التالية ويمكف أف يكوف المستغؿ شخصا ّ
ىناؾ أحكاـ خاصة تقضي بخالؼ ذلؾ :
 -أف يكوف تونسي الجنسية

 -أف يكوف بالغا عمى األقؿ  18سنة كاممة

 -أف ال يكوف مدينا ألي جماعة محمية عمومية أو في نزاع قضائي معيا

الفصل  : 25لممشاركة في المناظرة يجب أف يحتوي العرض عمى :
 بالنسبة لألشخاص الماديين :

 -1مطمب في الغرض

 -2نسخة مف بطاقة التعريؼ الوطنية
 -3نسخة مف بطاقة عػ ػ 3ػػدد

ومعرؼ بيا
 -4كراس الشروط ممضاة
ّ
 -5شيادة اإلب ػراء
 -6تعيّػػد مسمـ مف البمدية ( حسب النموذج المصاحب )
 -7العرض الفني
 -8العرض المالي

 بالنسبة لألشخاص المعنويين :
 -1مطمب في الغرض

- 2شيادة في الوضعية الجبائية

 -3شيادة إنخراط في الصندوؽ الوطني لمضماف اإلجتماعي
 -4شيادة في عدـ اإلفالس

 -5نسخة مف عقد تأسيس الشركة
 -6كراس الشروط ممضاة ومعرؼ بيا

 -7تعيّػػد مسمـ مف البمدية ( حسب النموذج المصاحب )
 -8العرض الفني
 -9العرض المالي
عمى الراغبين في المشاركة في المناظرة :
وتصور عاـ لممشروع يوضع في ظرؼ مستقؿ عف العرض المالي ويمثؿ العرض الفني
توفير دراسة
ّ
تقديـ العرض المالي في ظرؼ منفصؿ .
المحدد باإلعالف
الفصل  : 26تتـّ المشاركة في المناظرة عف طريؽ الظروؼ المغمقة حسب التاريخ والمكاف
ّ
الذي يسبؽ المناظرة  20يوما عمى األقؿ .

يتـ تضميف العرض المالي والعرض الفني في ظرؼ خارجي يحتوي عمى الوثائؽ اإلدارية
ّ
المذكورة ضمف الفصؿ  25ويكتب عمى الظرؼ الخارجي عبارة " ال يفتح مناظرة الستغالل فضاء
حديقة الشهداء بمساكن " وترسؿ مباشرة عف طريؽ رسالة مضمونة الوصوؿ أو البريد السريع أو
بمكتب الضبط المركزي .

يقع إختيار المستغل حسب المقاييس التالية :
 -توفير جميع الوثائؽ المطموبة بعنواف العرض اإلداري وعند عدـ توفير المطموب يقع إقصاء

العرض

 -توفير الوثائؽ الفنية وعند عدـ توفير المطموب يقع إقصاء العرض

* فــــرز العرض الف ّني :

البت في قبوليا مف عدمو حسب
الفني لممشاركيف و ّ
وتقوـ لجنة التبتيت بالنظر في العرض ّ
أىمية وجدوى المشروع المقترح .

ويتكون العرض الف ّني من :
ّ
تصور لطريقة االستغالؿ( مجسـ في مثاؿ ىندسي عمى محمؿ ورقي ومثاؿ ذو ثالث أبعاد
ّ
عمى قرص مضغوط )

 دراسة جدوى المشروع مف حيث األعواف الواجب توفيرىـ لصيانة والعناية بالفضاء -عدد األعواف الذيف يقع وضعيـ عمى ذمة الفضاء مف حيث النظافة والحراسة والعناية

بالغراسات وصيانة المنشآت الموجودة بالفضاء واالحداثات المراد إضافتيا لمزيد تجميؿ الفضػاء (

نباتات زينة تنوير تجميمي -سياج)...

 -القيمة المالية لممصاريؼ المخصصة لممشروع بالتفصيؿ .

فنيا .
عمى أن يتم إسناد االستغالل الى أعمى عرض مالي من بين العروض المقبولة ّ
يتـ فرز العروض الفنية والمالية بحضور المشاركيف أو مف يمثميـ فقط في جمسة عمنية حسب
الفصل ّ : 27
المحد في اإلعالف وال يمكف لممشاركيف التدخؿ أثناء الجمسة .
التاريخ ّ

البــاب الرابــع  :شروط المـــزمـــــــــة

المدة وذلؾ في صورة احتراـ
مرة واحدة لنفس ّ
حددت ّ
الفصل ّ : 28
مدة االستغالؿ ب ػ  5سنوات قابمة لمتجديد ّ
المستغؿ لكؿ بنود العقد وكراس الشروط وعدـ وجود أي اعتراضات أو تنابيو من البمدية عمى أف
مدة االستغالؿ مع اإللتزاـ بتجديد الضماف
يقوـ بتقديـ مطمب الى إدارة البمدية شي ار قبؿ انتياء ّ
لممدة المعنية .
وخالص معاليـ االستغالؿ ّ

وتحرر في الغرض بطاقة
مكونات فضاء حديقة الشيداء ّ
الفصل  : 29تضع بمدية مساكف عمى ذمة المستغؿ ّ
مفصمة كؿ المنشآت والتجييزات الموجودة
جرد ومعاينة ممضاة مف الطرفيف تضبط بصفة
ّ
بالفضاء .

يتعيف عمى المستغؿ عند مباشرة إستغاللو لمفضاء إحتراـ الشروط التالية :
الفصل ّ : 30
المحددة
 دفع معموـ االستغالؿ في اآلجاؿّ
 -إستغالؿ الفضاء بصفة مباشرة

تـ ذكره في
 اإلمتناع عف إستغالؿ الفضاء في مآرب أخرى ال ّتمت لو بصمة لما ّ
الفصميف 5و8
 عدـ التفويت في الحقوؽ العينية -عدـ رىف الحقوؽ العينية

 اإلمتثاؿ لمشروط واإللتزامات المنصوص عمييا بالتشاريع الجاري بيا العمؿ عدـ تغيير عناصر التييئة أو اإلستغالؿ دوف موافقة المجمس البمدي المحافظة عمى المحيط الطبيعي لمفضاء والسعي إلى تثمينو واثرائو صيانة وتعيد البناءات والغراسات -الحراسة والنظافة ورفع الفضالت

 -اإللتزاـ بإصالح األضرار التي قد تنجـ عف إستغالؿ مخؿ باإللتزامات

الفصل  : 31يتعيد المستغؿ بتيسير عمميات المراقبة الدورية أو اإلستثنػػائية التي تقوـ بيا مصالح البمدية مف
أي وقت كاف ومف الوثائؽ المطموبة .
حيث تسييؿ دخوؿ أعواف المراقبة في ّ
يتعدى الشير ويمتزـ بتقديـ
الفصل  : 32يتعيد المستغؿ بتييئة المشربة والشروع في اإلستغػالؿ في أجؿ ال ّ

األمثمة اليندسية والتوجييية والممفات الالزمة إلنجاز التييئة إلى البمدية في ظرؼ  24ساعة مف

إمضاء العقد والمصادقة عميو قصد الحصوؿ عمى موافقتيا .

الفصل  : 33يتـ قبوؿ أشغاؿ تييئة المشربة وكؿ االعماؿ االخرى المتعمّقة باستغالؿ الفضاء مف قبؿ أعواف
البمدية.

بمد البمدية بجميع الوثػػائؽ واالمثمة اليندسية لمحصوؿ عمى شيادة في انتياء
يتعيد المستغؿ ّ
أشغاؿ.

ذمة رواد الفضاء لتدويف المالحظات والتشكيات .
الفصل  : 34يجب عمى المستغؿ وضع سجؿ عمى ّ
الفصل  : 35تحمؿ كؿ االداءات والمعاليـ الموظفة عمى اإلستغػػالؿ عمى كاىؿ المستغؿ
الفصل  : 36تحمؿ مصاريؼ تسجيؿ العقد عمى المستغؿ .

قـــرار المجمس
صادقت النيابة الخصوصية عمى كراس شروط استغالؿ والعناية بحديقة الشيداء بمساكف .

 -9مطمب االتحاد المحمّي لمفالحة والصيد البحري بمساكن
أفاد السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصوصية أف المعروض عمى السادة االعضاء مطمب االتحاد المحمّي

لمفالحة والصيد البحري بمساكف بتاريخ  2018/04/17حوؿ كراء العقار البمدي الكائف بنيج الزىور بمساكف
الستغاللو كمقر لو .

عمما وأف المح ّؿ المذكور ىو مسكف وظيفي يمكف االنتفاع بو مف أعواف البمدية والمقترح تمكيف السيد يوسؼ
بوجاه مف استغالؿ المحؿ وعدـ االنتفاع بمنحة السكف وذلؾ حتى يكوف قريبا مف العممة والقيػاـ بالتدخالت
السريعة والفورية بمصمحة النظافة .

قــــرار المجمس
بعد التحاور والنقاش صادؽ المجمس باالجماع عمى تمكيف السيد يوسؼ بوجاه ميندس ميكانيكي أوؿ مف
العقار البمدي الكائف بنيج الزىور بمساكف .
* - 10مطمب ودادية بمدية مساكن والجمعية الرياضية ألعوان البمدية حول استغالل المشرب
بالممعب البمدي بمساكن

تقدـ أعضاء ودادية أعواف بمدية مساكف بطمب استغالؿ المشرب
بمقتضى المطمب المؤرخ في  04أفريؿ ّ 2018
بالممعب البمدي لكرة القدـ وذلؾ لدعـ مداخيميا وتمكيف منخرطيو مف االنتفاع بيا.

قـــرار المجمس :
المقدـ لتمكيف الةدادية مف استغالؿ المشربة و الترفيع في المنحة عمى
عمى إثر النقاش رفض المجمس المقترح ّ
أف يتـ الحقا تسويغ الفضاء عف طريؽ بتة عمومية .

* -11سير العمل برياض االطفال
أفاد السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخص ػػوصية أنو نظ ار الرتفاع عدد الوافديف عمى رياض االطفاؿ البمدية
ونظ ار لمنقص الحاصؿ في إطارات وأعواف المنشآت المذكورة مما انجر عنو اكتضاظ كبير في االقساـ

وحيث أف مديرات رياض االطف ػ ػػاؿ يرفضف القياـ بالعمؿ االداري الى جانب العمؿ التربوي فالمقترح

عدـ تقديـ الدروس لسنة التحضيري واالستغناء عف الفئة العمرية لخمس سنوات والتركيز عمى االطف ػػاؿ

بسف  3و 4سنوات .

قرار المجمس :

أقرت النيابة الخصوصية باإلجماع عدـ تكويف أقساـ تحضيري بالنسبة لمسنة الدراسية  2019/2018إلى حيف

القياـ بانتدابات جديدة حيث أف عدد االعواف غير كافي لتغطية الحاجيات المتزايدة .

 -12مطمب جمعية األمل الرياضي لمفنون الدفاعية وجمعية أكاديمية الحزام االسود بمساكن
أفاد السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصوصية لبمدية مساكف أف المعروض عمى السادة االعضاء مطمب

جمعية االمؿ الرياضي لمفنوف الدفاعية بمساكف بتاريخ  2018/03/16حوؿ تمكينيا مف منحة في إطار إسناد
التمويؿ العمومي تطبيقا لمقتضيات األمر عػػدد  5183لسنة  2013المؤرخ في  18نوفمبر  2013المتعمّؽ
بضبط معايير واج ػراءات وشروط إسنػػاد التمويؿ العمومي .

قــرار المجمس :

أقرت النيابة الخصوصية باالجماع تمكيف كؿ مف جمعية االمؿ الرياضي لمفنوف الدفاعية وجمعية أكاديمية

الحزاـ االسود بمساكف مف منحة قدرىا  1000ألؼ دينار .

 - 13حول إعفاء وضعيات اجتماعية من االداء الموظف عمى العقارات المبنية وغير المبنية
أفاد السيد العربي قرطاس رئيس النيابة الخصػوصية أف المعروض عمى السادة األعضاء النظر في إعفاء الحاالت
االجتماعية التالية مف األداء البمدي الموظؼ عمى العقارات المبنية حيث أنيا عائالت مف ذوي الدخؿ المحػػدود

قارة مف الدولة في إطار مساعدة العائالت المعوزة .
والمنتفعيف بإعانة ّ
تـ عرض ىذه الوضعيات عمى أنظار لجنة مراجعة المعاليـ عمى العقارات المبنية وغير المبنية حسب
عمما وأنو ّ

وتـ إعفاؤىا مف األداء بعد استظيارىا بحواالت االعانة تطبيقا لمفصؿ  9مف األمر
البيانات المفصمة بالجدوؿ التالي ّ
عدد  1254لسنة  1998المػؤرخ في  8جواف  1998المتعمّؽ بضبط شروط وطرؽ تطبيؽ الحطّ مف المعمػػوـ
المستوجب عمى العقارات المبنية لسنة : 2018

العقار
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