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 الرواسي إقامة مالكي نقابة

 2014-2013 النيابية للمدة ا�دبي التقرير

 2014أكتوبر  12تونس في 

للمكتب النقابي لمتساكني إقامة الرواسي  الفارطة الجلسة ا�نتخابية 2013نوفمبر  3انعقدت بتاريخ 
على إثرھا توصيات المتساكنين  ، وقد انحصرتلسنة واحدة تمخض على إثرھا انتخاب تسع أعضاء

 : على ا:وليات التالية

استخ@ص الديون السابقة المتخلدة بذمة المتساكنين لفائدة نقابة المتساكنين والمقدرة بمبلغ  -
إيجاد الحلول  إلى جانب2013,2012,2011 دينار ممتدة على سنوات  27000يناھز جملي 

  .ھاتراكم ال@زمة لتفادي
   .إص@ح أبواب اIقامة وغلقھا  -
 Cإص@ح مخلفات الحريق بالمدرج  -

اليوم تشارف المدة النيابية لھذا المكتب المنتخب على ا�نقضاء حاملة في طياتھا من النجاحات و
 بحاجة إلى تقويم أشغاله :ما يجعلنا واIخفاقات 

     مدى استجابة المكتب النقابي لتوصيات المتساكنين؟ -1
  

  .استخ@ص الديون �
 

تسھي@ت في الدفع عبر طرح إمكانية استخ@ص معلوم صيانة ا:جزاء المشتركة على  •
 دينار كل ث@ث أشھر إلى جانب قبول شيكات مؤجلة الدفع. 100أقساط بمعدل  4

تنظيم حم@ت تحسسية بالحديقة الرئيسية ل^قامة كل شھرين وذلك �ستخ@ص الديون  •
 .المتخلدة بالذمة

 توجيه إنذار بالدفع لكل متساكن متخلد بذمته ديون إتجاه المكتب النقابي. •

 .2014% من نسبة الديون التي تسبق سنة 95استخ@ص =>  

 .2014% من نسبة الديون لسنة  68 استخ@ص=>  
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   .إص@ح أبواب اIقامة وغلقھا �

 اقتناءھا تم قد و .لcبواب الرئيسية ل^قامة أجھزة غلق آلي 3القيام با�ستشارة �قتناء  •
 .الدفع في تسھي@ت مع تركيبھا و

 B C D E.أجھزة غلق آلي على مستوى أبواب مداخل المدارج  4تركيب  •
 

 Cإص@ح مخلفات الحريق بالمدرج  �
تم ط@ء الجدران المتضررة و إص@ح ا:ضرار الكھربائية الناتجة عن احتراق بعض  •

 ا:س@ك.
 

 :النيابية المدة خ@ل النقابي المكتب أشغال أھم -2
 

 على موقع خلق طريق عن المتساكنين مع التواصل تحسين على العملتم  •
 جانب إلى ،)الموقع يستغلون المتساكنين من٪ 20(  (Page Facebook)النات

 .ا�ستفسارات كل على اIجابة و اIلكتروني البريد متابعة
 .المتساكنين بيانات قاعدة تحيين •
 .اIقامة في ا�ستھ@ك لترشيد الكھرباء في مختص مھندس مع بدراسة القيام •
 و اIقامة شرفات بعض في الشقوق من العديد Iص@ح شعبان عقارية مع التنسيق •

 .يمثله كان الذي الخطر و الحجارة سقوط في تسببت التي
 الشقق كراء حول بالبحيرة ا:من ومنطقة بالعوينة الشرطة مركز مع جلسات عقد •

 النتائج بقيت الموضوع ھذا في الجھود رغم و بأصحابھا ا�تصال تم وقد المفروشة،
 .المأمول دون

 .اIقامة لمصاعد دورية  صيانة •
  (Switcher parabole bloc A) الرقمي ال@قط استبدال •
 (Parabole blocs D,E) الرقمي ال@قط إص@ح •
 .إضاءة فانوس 250 من أكثر استبدال •
 .السفلي الطابق أرضية تنظيف •
 .ل^قامة السفلي بالطابق المياه صرف شبكة من جزء تجديد •
 .ل^قامة السفلي بالطابق المياه مجاري تسريح و صيانة •
 .المياه ضخ محركات إص@ح و صيانة •
 .السفلي الطابق دخول أبواب إص@ح و صيانة •
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 : الصعوبات أھم -3
 

 المشتركة الصيانة معلوم استخ@ص لتنظيم خاصة ل^قامة داخلي نظام وجود عدم •
 .)المعلوم �ستخ@ص إجباري تاريخ ضبط(

 المطلقة ا:ولوية وإعطاء باIقامة، مكلف شخص �نتداب ا�زمة السيولة وجود عدم •
 .الكھربائية الفواتير �ستخ@ص

 .إقامتھم على الغيرة حتى أو المتساكنين بعض وتفھم تعاون عدم •
 .اIقامة في المؤثثة الشقق كراء نسبة تزايد •
 عمله و نقابي مكتب كرئيس عمله بين طنبورة شھاب للسيد المتساكنين بعض مساومة •

 .المشتركة الصيانة معلوم استخ@ص في خاصة شعبان عقارية في
 .اIقامة داخل المنزلية الفض@ت كإلقاء المتساكنين بعض من ال@مسؤولة التصرفات •
 وقت خاصة شؤون لقضاء والحراس التنظيف لعام@ت المتساكنين بعض استغ@ل •

 .الدوام
 .التضحيات كل رغم النقابي المكتب أعضاء نزاھة من المس و التشكيك •

 

 

 

 كل وغيرة...ثقافة تبقى ولكن أعضاء على حكرا يوما يكن لم اIقامة داخل النقابي العمل أخيرا، و
 .قيمتھا على المحافضة على والسعي إقامته على متساكن

 

 

 النقابي المكتب

 

 


