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  محضر جلسة 
  2016لسنة   األولىاجتماع المجلس البلدي في دورتھ العادیة 

  2016 فیفري 26المنعقد یوم الجمعة 
  

  

السید مجدي التأم برئاسة  2016 فیفري 26الجمعة مساء من یوم والنصف  الثالثةالساعة  على
بقاعة االجتماعات بمنتزه بئر بلحسن اجتماع  و القاسمي رئیس النیابة الخصوصیة لبلدیة أریانة

وذلك بناءا على البالغات الصادرة بالصحف  2016 لسنة األولىدورتھ العادیة المجلس البلدي في 
المسموعة والتي وقع تعلیقھا بجمیع المقرات التابعة للبلدیة، وكذلك بناءا بوسائل اإلعالم  الیومیة و

مجلس البلدي في اآلجال القانونیة النیابة الخصوصیة لل ة اإلسمیة الموجھة لكافة أعضاءعلى الدعو
  :وھذا نّصھا 2016 فیفري 24بتاریخ  939تحت عدد 

وبعد ، أتشرف باستدعائكم لحضور على اجتماع المجلس البلدي في دورتھ العادیة األولى 
على الساعة الثانیة والنصف بقاعة الجلسات  2016فیفري  26الذي سیلتئم یوم الجمعة  2016لسنة 

 :    بئر بلحسن باریانة وذلك للنظر في جدول األعمال المدرجة بھ المواضیع التالیــة  
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  مواضیع لإلعالم
  مثال التھیئة العمرانیة -1

  المثال التناسقي -2

  المخطط االستثماري التشاركي -3

  جدول متابعة المشاریع البلدیة -4

  كشف االستخالصات -5

 مسائل مختلفة -6
 

  : المجلس البلديوقد حضر ھذه الجلسة السادة والسیدات أعضاء 
  

  بالبیئةرئیس لجنة الصحة والنظافة والعنایة   الشاذلي بن غرس هللا 
  الشؤون االجتماعیة واألسرة  لجنة رئیس لجنة التعاون والعالقات الخارجیة ورئیسة  بیة بن ساسي جا وحدو 

  ریاض النصرالبلدیة ب دائرةالورئیسة            
    اریانة العلیاالبلدیة بدائرة الرئیس لجنة رخص البناء ورئیس     علي الطاھر مولى

البلدیة  دائرة الرئیسة لجنة الشؤون االقتصادیة ولجنة العمل التطوعي ورئیسة     نعیمة القاضي
  المنازهب

  رئیس لجنة الشؤون اإلداریة والمالیة     سلیم سریح
  

  : ادةوتغیب دون عذر الس
  

 رئیس لجنة األشغال والتھیئة العمرانیة    توفیق مساعدیة
المساعد األول لرئیس البلدیة ورئیس لجنة الشباب والریاضة والثقافة     شوقي بن منصور 

    ولجنة التبتیت
  اریانة المدینةالبلدیة ب دائرةالرئیس   شكیب بن عیسى

  

  
  وحضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات 

  
  مدیرة الشؤون اإلداریة والمالیة     سنیة شعیب

  النظافة مدیر التجھیزات األساسیة و كاھیة    لطفي الدشراوي
  كاھیة مدیر العنایة بالبیئة والمحیط    ناجیة لعیوني

  الشؤون القانونیة مدیرة تنمیة الموارد و    لیلیا مدیني
  كاھیة مدیر الشؤون الثقافیة واالجتماعیة والریاضیة    لیلى عیاشي

  كاھیة مدیر التعمیر والدراسات    دمحم بن محمود
  اھیة مدیر النظافة والوقایة الصحیةك    عصام الماجري

  كاھیة مدیر الشؤون القانونیة    سمیر وداي
  كاھیة مدیر الشؤون االقتصادیة    سارة بنور



  رئیسة مصلحة التصرف في الموارد البشریة   لطیفة كریم تریمش
  رئیس مصلحة تكنولوجیا اإلتصال و المعلومات    توفیق بالھاني

  تنویر العموميمكلف بمصلحة ال    عبد الفتاح علیة
  متصرف دائرة أریانة العلیا  كمال بن رمضان
  متصرف دائرة المنازه    األسعد المحمدي

  متصرف دائرة ریاض النصر    نزار األدب
  متصرف دائرة أریانة المدینة    معز المدیوني
  كاتب صحفي مكلفة بمصلحة العالقات الخارجیة و اإلعالم    نھلة الجمیعي

  بمصلحة الریاضةمكلف     نور الدین الحبیبي
  

   .و عدد من المواطنین وممثلي اإلدارات الجھویة والمنظمات والجمعیات

كتابة الجلسة طبقا للقانون األساسي  سھیل الساسي الكاتب العام للبلدیةوتولى السید 
مصلحة شؤون رئیس أم الخیر بلغیث منھ و بمساعدة السیدة  38للبلدیات وخاصة الفصل 

  . واللجانالمجلس والمكتب 
  

الجلسة مرحبا بالحاضرین من السید مجدي القاسمي رئیس النیابة الخصوصیة افتتح       
السادة والسیدات أعضاء النیابة الخصوصیة واإلطارات البلدیة وممثلي اإلدارات الجھویة 

لمواكبة أشغال المجلس البلدي في دورتھ األولى لسنة والجمعیات والمنظمات والسادة المواطنین 
2016 .  

نظرا لاللتزامات المھنیة  البلدي وقدم اعتذاره للتأخیر في انطالق أعمال المجلس      
مھام اعتبارا البو حجم المسؤولیة الملقاة على عاتقھم ة ـــــــــــــــــألعضاء النیابة الخصوصی

  . الموكولة الیھم على رأس اإلدارات الجھویة 

    .الذي حظي بالموافقة الجماعیة للتداول في شأنھ ثم تطرق إلى التذكیر بجدول األعمال       

  

  

  .تنقیح مجموع األعوان : 01الموضوع عــدد  

أحال السید مجدي القاسمي رئیس النیابة الخصوصیة  الكلمة للسید سھیل الساسي الكاتب 
مراجعة  تولي المجلس البلدي في دورة فیفري من كل سنة تنقیح و إلى أشارالعام للبلدیة الذي 

 اآلفاقالبلدیة وما یسمح بفتح  باإلدارةبما یتالءم مع الشغورات الحقیقیة  األعوانمجموع 
  .للترقیة وبرمجة االنتدابات الجدیدة
  :المعطیات التالیة  ثم تولى تقدیم عناصر التنقیح وفق

  :  السلك اإلداري  

  .خطط برتبة متصرف رئیس 04 إضافة عدد -        



  .حذف خطة واحدة برتبة كاتب راقن -        
   :  السلك التقني          

  خطط برتبة مھندس رئیس 04 إضافة عدد -          

    :   السلك الخاص       

  .حذف خطة واحدة برتبة محافظ شرطة -
  حذف خطة واحدة برتبة ضابط شرطة -
  إضافة خطة واحدة برتبة محلل إعالمیة -
  .برتبة منشطة تطبیقخطط  01التنقیص في عدد  -
  .إضافة خطة واحدة برتبة منشطة ریاض األطفال -
  .إحداث خطة مستشار صحفي -
  .خطة مستشار في الوثائق واألرشیف )02(إحداث  -
  .خطة فني سامي رئیس للصحة العمومیة)02(إحداث  -

  :   لك العملةس
   3صنف  50إضافة عدد -
  1صنف  60التنقیص عدد -
  2 صنف 50التنقیص عدد -
   5صنف  50التنقیص عدد -
  6صنف  20التنقیص عدد -
  7صنف  20التنقیص عدد -
  8صنف  15التنقیص عدد -
  9صنف  10التنقیص عدد -
  10صنف  05التنقیص عدد-
  

  السلك اإلداري

 الخطــة ر/ع
الخطط 

بمجموع 
 األعوان الحالي

  الخطط

 المشغولة

  الخطط

 الشاغرة

  الخطط التعدیــالت

 بالنقص بالزیادة المقترحة

مستشار المصالح  1
 01 - - 01 00 01 العمومیة

 06 - 04 00 02 02 متصرف رئیس 2

 17 - - 08 09 17 متصرف مستشار 3

 35 - - 13 22 35 متصرف 4

 35 - - 12 23 35 ملحق إدارة 5

 36 - - 16 20 36 كاتب تصرف 6

 00 01 - 01 00 01 كاتب راقن 7



  السلك التقنــي

  السلك الخاص

 40 - - 07 33 40 مستكتب إدارة 8

 15 - - 05 10 15 عون إستقبال 9

 185 01 04 63 119 182 -1-الجملة الفرعیة 

 الخطــة ر/ع

الخطط 
بمجموع 
األعوان 
 الحالي

  الخطط

 المشغولة

  الخطط

 الشاغرة

  الخطط التعدیــالت

 المقترحة
 بالنقص بالزیادة

 02 - - 02 00 02 مھندس معماري عام 1

 01 - - 01 00 01 مھندس عام 2

مھندس معماري  3
 02 - - 00 02 02 رئیس

 02 - - 01 01 02 مھندس معماري أول 4

 05 - 04 00 01 01 مھندس رئیس 5

 07 - - 03 04 07 مھندس أول 6

 09 - - 05 04 09 مھندس أشغال 7

 06 - - 04 02 06 تقني رئیس 8

 13 - - 04 09 13 تقني أول 9

 19 - - 12 07 19 تقني 10

 05 - - 02 03 05 مساعد تقني 11

 10 - - 02 08 10 عون تقني 12

 81 00 04 36 41 77 -1-الجملة الفرعیة 

 الخطــة ر/ع
الخطط 

بمجموع 
األعوان 

  الخطط

المشغو
 لة

  الخطط

 الشاغرة

  الخطط التعدیــالت

 بالنقص بالزیادة المقترحة



 

 سـلك العملـة 

 الوحدة
 الخطــة 

الخطط 
بمجموع 
األعوان 
 الحالي

 الخطط 
 المشغولة

 الخطط 
 الشاغرة

 عدد الخطط  التعدیــالت
 المقترحة

 بالنقص بالزیادة

 40 60 - 82 18 100  1صنف  

 100 50 - 74 76 150  2صنف  1

 170 - 50 56 64 120  3صنف  

 100 - - 73 27 100  4صنف  

 الحالي

 01 - - 01 00 01 طبیب صحة عمومیة 1

 01   01 00 01 طبیب بیطري متفقد جھوي 2

 01 - - 00 01 01 طبیب بیطري صحي أول 3

 02 - 02 00 00 00 مستشار في الوثائق واألرشیف 4

 02 - - 00 02 02 متصرف في الوثائق واألرشیف 5

 00 01 - 01 00 01 محافظ شرطة 6

 00 01 - 01 00 01 ضابط شرطة  7

 02 - 02 00 00 00 فني سامي رئیس للصحة العمومیة 8

 02 - - 01 01 02 فني سامي أول للصحة العمومیة 9

 04 - - 03 01 04 فني سامي للصحة العمومیة 10

 22 01 - 03 20 23 منشطة تطبیق ریاض األطفال 11

 02 - 01 00 01 01 منشطة ریاض األطفال 12

 02 - 01 01 00 01 محلل إعالمیة 13

 05 - - 02 03 05 واضع برامج 14

 05 - - 04 01 05 تقني مخبر اإلعالمیة 15

 01 - 01 00 00 00 مستشار صحفي 16

 01 - - 00 01 01 كاتب صحفي 17

 53 03 07 18 31 49 -3-الجملة الفرعیة    

 319 04 15 117 191 308 3ج ف+2ج ف+1الجملة العامة ج ف



 100 50 - 89 61 150  5صنف  2

 80 20 - 43 57 100  6صنف  

 65 20 - 48 37 85  7صنف  

 40 15 - 48 07 55  8صنف  

 20 10 - 25 05 30  9صنف  3

 05 05 - 09 01 10  10صنف 

 720 230 50 547 353 900 المجمــوع

 
  
  

  مجموع األعوان

مجموع األعوان   التغییرات  السلك
  الفارق  بالنقص  بالزیادة  المقترحة

اإلداري 
والتقني 
  والخاص

308  15  04  11  319  

  720  180  230  50  900  العملة

  
مع العلم انھ تم  في الموضوع لتداولالمجلس البلدي اأعضاء  على السادةالمعروض 

وعلى المكتب البلدي  18/02/2016عرضھ على أنظار لجنة الشؤون اإلداریة و المالیة بتاریخ 
  . بالموافقةو حظي  2016فیفري  22بتاریخ 

  
  

  قرار مجلس النیابة الخصوصیة
  

 :و فق المعطیات التالیة  صادق أعضاء النیابة الخصوصیة باإلجماع على تنقیح مجموع األعوان  

  :  السلك اإلداري  
  .خطط برتبة متصرف رئیس 04 إضافة عدد -         
  .حذف خطة واحدة برتبة كاتب راقن -         

    : السلك التقني         
  خطط برتبة مھندس رئیس04إضافة عدد -  

    :   السلك الخاص       
  .حذف خطة واحدة برتبة محافظ شرطة -
  حذف خطة واحدة برتبة ضابط شرطة -
  إضافة خطة واحدة برتبة محلل إعالمیة -
  .خطط برتبة منشطة تطبیق 01التنقیص في عدد  -
  .إضافة خطة واحدة برتبة منشطة ریاض األطفال -
  ).01(إحداث خطة مستشار صحفي  -
  .خطة مستشار في الوثائق واألرشیف)02(إحداث  -



 .خطة فني سامي رئیس للصحة العمومیة)02(إحداث  -
  :   لك العملةس      

   3صنف  50إضافة عدد -
  1صنف  60التنقیص عدد -
  2صنف  50التنقیص عدد -
   5صنف  50التنقیص عدد -
  6صنف  20التنقیص عدد -
  7صنف  20التنقیص عدد -
  8صنف  15التنقیص عدد -
  9صنف  10التنقیص عدد -
  10صنف  05التنقیص عدد-

  
 

  مجموع األعوان

مجموع األعوان   التغییرات  السلك
  الفارق  بالنقص  بالزیادة  المقترحة

اإلداري 
والتقني 
  والخاص

308  15  04  11  319  

  720  180  230  50  900  العملة

  
  

  .مراجعة معلوم خدمات رفع الفضالت بمقابل : 02عدد الموضــوع 

أحال السید مجدي القاسمي رئیس النیابة الخصوصیة الكلمة للسید سھیل الساسي 
أن المصاریف المباشرة التي تتحملھا  الكاتب العام للبلدیة الذي تولى تقدیم الموضوع حیث أفاد

التجاریة و الصناعیة  الصبغة المحالت و المؤسسات ذات البلدیة بالنسبة لرفع فضالت
ألف دینارا شھریا بالنسبة لرفع البناء واألجنة  51.524ألف دینارا شھریا و 144تناھز والمھنیة 

الحمالت  –تنقل المراقبین  –معدات  –اإلدارة ( دون اعتبار المصاریف غیر المباشرة 
رفع الفضالت بمقابل والتي  مما یستوجب مراجعة معالیم...) العمل بالشراكة  –االستثنائیة 

التجاریة و  المحالت و المؤسسات ذات الصبغة ملیمات للتر الواحد من فضالت 5تقدر بـــ
دینارا للسفرة الواحدة بالنسبة لفواضل األجنة والبناء موضوع مداولة  25و الصناعیة والمھنیة

  .1998مبر نوف 26 المنعقدة بتاریخ 1998المجلس البلدي في دورتھ الرابعة لسنة 

  :وحیث أن
التجاریة و  المحالت و المؤسسات ذات الصبغة فضالتكلفة اللتر الواحد من   -

 .ملیما  14.5یبلغ  الصناعیة والمھنیة
د  27.480( دینارا  6.870 كلفة المتر المكعب الواحد من فواضل البناء واألجنة یبلغ -

  ) 3م10د بالنسبة لسفرة شاحنة قالبة  68.700بالنسبة لسفرة جرار فالحي و 

   التعریفة المقترحة  )1998(التعریفة الحالیة    الكلفة الحقیقة  نوع الخدمة



     
المعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي التداول في الموضوع مع العلم أنھ تم 

المكتب و 17/02/2016بتاریخ  النظافة و الصحة و العنایة بالبیئةلجنة عرضھ على أنظار 
  .و حظي بالموافقة  2016فیفري  22البلدي بتاریخ 

  

  

  قرار مجلس النیابة الخصوصیة 
  

  :تعریفة  صادق أعضاء النیابة الخصوصیة باإلجماع على    
 ملیم 12: فضالت المحالت و المؤسسات ذات الصبغة التجاریة و الصناعیة والمھنیة -

  .اللتر الواحد من الفضالت
  
   د 25.000:                   الجرار -    :   فواضل اآلجنة والبناءرفع -

  د 50.000: 3م  10الشاحنة قالبة -      
 

  

  حول مراجعة كراس شروط السوق البلدي بالمنزه الثامن:  03الموضوع عدد 

الكاتب  أحال السید مجدي القاسمي رئیس النیابة الخصوصیة الكلمة للسید سھیل الساسي
العام للبلدیة الذي أشار الى انھ وتبعــا للوضعیة التي آل إلیھا السوق البلدي بالمنزه الثامن وتزاید 
اإلشكالیات المتعلقة بتنظیمھ وسیر النشاط التجاري داخلھ، وبناء على جملة من النقائص 

والمتمثل أساسا في  واإلخالالت المسجلة بالسوق والمتعلقة بعدم مطابقة النشاط الذي یتم تعاطیھ
وذلك . مع كراس الشروط وعقود التسویغ التي تربط البلدیة بالتجار تجارة المالبس القدیمة

التي تقتضي فتح السوق المذكورة  2007جانفي  11تطبیقا لتعلیمات وزارة الداخلیة بتاریخ 
وى على النحو ،  إال أن وضعیة العقود لم تس"مھما كان نوع النشاط"وكراء المحالت التجاریة 

المطلوب وبقي النشاط الفعلي غیر متطابق معھا في ظل وجود إعتراضات من سكان الحي 
  . المشار إلیھ متعلقة بممارسة نشاط بیع المالبس القدیمة

وبعد عرض الموضوع على أنظار اللجنة المشتركة للشؤون القانونیة واإلقتصادیة  
إقترحت الموافقة على تغییر األنشطة بكراس شروط التي  2016فیفري  18المنعقدة بتاریخ 

السوق المذكورة بما یتالئم والوضعیة الواقعیة والنشاط التجاري الموجود داخلھا وقد أوصت 

 )مقترح المكتب( )مقترح اللجنة(
فضالت المحالت و  رفع 

التجاریة المؤسسات ذات الصبغة 
 و الصناعیة والمھنیة

 لتر/ ملیم 12 لتر/ ملیم  5 لتر/ ملیم  14.5

  : فواضل اآلجنة والبناءرفع 
  الجرار -
 : 3م10الشاحنة القالبة -

  
  د27.480
 د68.700

  
  د 15.000
 د25.000

  
  د 25.000
 د 50.000



بتغییر األنشطة إلى تجارة مختلفة حتى یتسنى لتجار السوق المذكورة الذین یتعاطون تجارة 
كما أوصت اللجنة بتغییر نسبة . طھم بالبلدیة المالبس القدیمة تسویة وضعیات عقودھم التي ترب

في كراس  % 5في كراس الشروط الحالیة إلى  % 10الزیادة السنویة لمعینات الكراء المقدرة بـ
  .شروط التي سیتم إعدادھا وذلك تطبیقا لقرارات سابقة للمجلس البلدي باریانة في الغرض

مع العلم انھ تم  في الموضوع اوللتدالمجلس البلدي اأعضاء  السادة على المعروض    
  .و حظي بالموافقة و السالم 2016فیفري  22عرضھ على أنظار المكتب البلدي بتاریخ 

  
  

 قرار مجلس النیابة الخصوصیة
  

  

  :صادق أعضاء النیابة الخصوصیة باإلجماع على     
مختلفة ما عدا  مراجعة كراس شروط السوق البلدي بالمنزه الثامن بتغییر األنشطة إلى تجارة -

  .األنشطة الملوثة لتسویة وضعیات عقود تجار السوق المذكورة
في كراس الشروط الحالیة إلى  % 10تغییر نسبة الزیادة السنویة لمعینات الكراء المقدرة ب  -
5 % 
 

  
  بالسوق البلدیة بأریانة الجدیدة 05تسویغ المحل عدد :  04الموضوع عدد 

  " شركة اللحوم"لفائدة  

أحال السید مجدي القاسمي رئیس النیابة الخصوصیة الكلمة للسید سھیل الساسي الكاتب    
" شركة اللحوم"العام للبلدیة الذي تولى تقدیم الموضوع حیث اشار الى انھ وتبعــا لمطلب 

" قصاب"بالسوق البلدي بأریانة الجدیدة المعد لتعاطي نشاط  05الراغبة في تسویغ المحل عدد 
إطار برنامج وسیاسة وطنیة لتعدیل األسعار والمحافظة على القدرة الشرائیة  وذلك في
  .للمستھلك

وحیث أن الموضوع یدخل في إطار مساھمة البلدیة في تنفیذ سیاسة الدولة، وحیث أن   
المصلحة العامة ثابتة في تسویغ المحل لمنشأة عمومیة غایاتھا وأھدافھا تنصب في خدمة 

یل األسعار والمحافظة على التوازن بین القدرة الشرائیة للمواطن المصلحة العامة وتعد
  .واألثمان المعروضة لبیع المواد االستھالكیة 

وحیث تم عرض الموضوع على اللجنة المشتركة للشؤون االقتصادیة والقانونیة   
وتمكینھا من " شركة اللحوم"والتي ارتأت الموافقة على مطلب  2016فیفري  18بتاریخ 

غ المحل المذكور عبر التعاقد المباشر بالنظر للصبغة االستثنائیة للمطلب وارتباطھ بتنفیذ تسوی
  .السیاسة العامة للدولة وخدمة المصلحة العامة

مع العلم انھ تم عرضھ  في الموضوع لتداولالمجلس البلدي اأعضاء  السادة على المعروض
  .ظي بالموافقة و السالمو ح 2016فیفري  22على أنظار المكتب البلدي بتاریخ 

  



  

  قرار مجلس النیابة الخصوصیة
  

 شركة اللحوم  استثنائیة على تمكینبصفة  و صادق أعضاء النیابة الخصوصیة باإلجماع    
ووفق عبر التعاقد المباشر بالسوق البلدي بأریانة الجدیدة  05عدد        من تسویغ المحل

االدارة العامة لالختبارات بوزارة امالك الدولة والشؤون القیمة الكرائیة التي تحددھا مصالح 
في إطار البرنامج الوطني لتعدیل االسعار لسیاسة العامة للدولة العقاریة، و ذلك تنفیذا ل

 .والمحافظة على القدرة الشرائیة للمستھلك
  

  مركز األمن الوطني( وزارة الداخلیة تسویغ مقر بلدي لفائدة:  05الموضوع عدد 

  )بأریانة العلیا
 

أحال السید مجدي القاسمي رئیس النیابة الخصوصیة الكلمة للسید سھیل الساسي الكاتب    
منطقة األمن الوطني ( تبعا  لمطلب اإلدارة العامة لألمن العمومي العام للبلدیة الذي افاد انھ 

 2016فیفري  03بتاریخ  السید والي اریانةومراسلة  2016جانفي  05بتاریخ ) بأریانة المدینة
حول تمكین مركز األمن الوطني بأریانة العلیا من المقر البلدي الكائن بنھج صالح حفصة 

  .خلف منتزه بئر بلحسن والذي كان یستغل نادیا للموسیقى

وحیـــث تم عرض الموضوع على اللجنة المشتركة للشؤون القانونیة والشؤون   
تمكین مركز األمن الوطني بأریانة العلیا من  ارتأتالتي  18/02/2016بتاریخ  االقتصادیة

المقر المذكور وذلك على وجھ الكراء مع الشروع في إجراءات تحدید القیمة الكرائیة مع 
  ).وزارة أمالك الدولة(  لالختباراتمصالح اإلدارة العامة 

مع العلم انھ تم  في الموضوع لتداولالمجلس البلدي اأعضاء  السادة على المعروض         
  .و السالم 2016فیفري  22عرضھ على أنظار المكتب البلدي بتاریخ 

  
  

  

  قرار مجلس النیابة الخصوصیة
  

مركز األمن ( صادق أعضاء النیابة الخصوصیة باإلجماع على تمكین وزارة الداخلیة     
وذلك على وجھ الكراء وفق  من المقر البلدي الكائن بنھج صالح حفصة) الوطني بأریانة العلیا 

والشؤون  القیمة الكرائیة  التي تحددھا مصالح اإلدارة العامة لالختبارات بوزارة أمالك الدولة
  .العقاریة

 
  

  تسمیة ساحة باسم شھید الجیش الوطني الرقیب: 06الموضــوع للتداول عدد 



  ولید بن عبد هللا

رئیس النیابة الخصوصیة الكلمة للسید سھیل الساسي الذي تولى  أحال السید مجدي القاسمي   
تقدیم الموضوع حیث اشار الى انھ وفي إطار الحرص على تخلید أسماء الشھداء في 

العسكریة واألمنیة  الذین استشھدوا أثناء التصدي للعملیات اإلرھابیة و تبعا  نالمؤسستی
المتضمنة لقائمة اسمیة في  2015جوان  18بتاریخ  3515/20لمراسلة السید وزیر الداخلیة عدد

 7254تحت عدد  2015جویلیة  01الشھداء العسكریین و مراسلة السید والي أریانة بتاریخ 
" ولید بن عبد هللا " المتعلقة بتسمیة ساحة أو شارع باسم شھید الجیش الوطني الرقیـــب 

  .أصیل منطقة المنزه الثامن

ضحیة الجسیمة التي قدمھا الشھید فداء للوطن فقد تم عرض الموضوع و اعتبارا للت        
والمكتب البلدي  2016فیفري  18على أنظار لجنة تسمیة األنھج و الساحات العمومیة بتاریخ 

بالمنزه الثامن " الملك" واللذان اقترحا تسمیة الحدیقة المحاذیة لجامع  2016فیفري  22بتاریخ 
  " .ولید عبد بن هللا " الرقیب باسم شھید الجیش الوطني 

  . المعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي التداول في الموضوع والسالم 
  
  

  

  قرار مجلس النیابة الخصوصیة
  

" أعضاء النیابة الخصوصیة باإلجماع على تسمیة الحدیقة المحاذیة لجامع  صادق    
  ".عبد هللا  بن ولید" بالمنزه الثامن باسم شھید الجیش الوطني الرقیب " الملك

 
  
  
  
  
  

  2017/ 2016حول برنامج تسمیة األنھج لسنة : 07الموضــوع عدد 

رئیس النیابة الخصوصیة الكلمة للسید سھیل الساسي الكاتب  أحال السید مجدي القاسمي   
العام للبلدیة الذي اشار الى انھ وفي نطاق تسھیل وإتمام عملیة توظیف األداء البلدي وتمكین 
المواطن من عنوان صحیح، تم اقتراح تسمیة األنھج والساحات العمومیة ببعض التقسیمات 

  :  غیر المسماة بالمنطقة البلدیة كاآلتي
  

 

  : تقسیم األمل دائرة ریاض النصر  
  

  نھج األرنج -1-
  
  نھج جاكارندا -2-
  



  نھج اوركیدا  -3-
     
  حدیقة األمل   – 4-
  

 تقسیم المناضلین أریانة المدینة -
  

  نھج كركوان-1
  
  نھج المعمورة- 2

 تقسیم الشیخاوي ریاض األندلس -
  

  )طبیب وفلكي (نھج أبو نصر التكریتي - 1
  
  )عالم ریاضیات وفلك(جعفر الخازن نھج أبو  - 2
    
  )طبیب(أبو الحكم الدمشقي - 3
  
  )طب نباتات  زراعة(أبن الخطیب - 4
  
  )عالم صیدلي(ابن الوافد  - 5
  
  )طبیب(  أبو فرج البیرودي- 6

  

مع العلم انھ تم  في الموضوع لتداولالمجلس البلدي اأعضاء  السادة على المعروض        
وعلى  2016فیفري  18عرضھ على أنظار لجنة تسمیة األنھج والساحات العمومیة بتاریخ 

  .و السالم 2016فیفري  22أنظار المكتب البلدي بتاریخ 
  

  

  قرار مجلس النیابة الخصوصیة
  

 2016برنامج تسمیة األنھج لسنة صادق أعضاء النیابة الخصوصیة باإلجماع على     
/2017:  

  :  تقسیم األمل دائرة ریاض النصر
  نھج األرنج -1-
  نھج جاكارندا -2-
  نھج اوركیدا     -3-
  حدیقة األمل   – 4-

  :تقسیم المناضلین أریانة المدینة
  نھج كركوان-1
  نھج المعمورة-2

  :تقسیم الشیخاوي ریاض األندلس
  نھج أبو نصر التكریتي -1
  نھج أبو جعفر الخازن    -2
  أبو الحكم الدمشقي -3



  أبن الخطیب -4
  ابن الوافد  -5
  أبو فرج البیرودي-6

  
 الموضــوع عدد 08: كتب تكمیلي  یتضمن رفع الید عن شرط فسخي .

 

أحال السید مجدي القاسمي رئیس النیابة الخصوصیة الكلمة للسید سھیل الساسي الكاتب    
كون بلدیة أریانة قامت بالتفویت لفائدة السید حسن الدراوي في قطعة  العام للبلدیة الذي أفاد الى

تونس  56600من المثال التقسیمي لحي السعادة موضوع الرسم العقاري عدد  33األرض عدد 
  .والكائنة بطریق بنزرت أریانة 2م  306والتي تمسح 

أصبحت القطعة تحمل  وعلــى إثر التحجیر النھائي المقام من دیوان قیس االراضي
  .²م 306عوضا عن  ²م 319ومساحتھا  33عوضا عن  38عدد 

وحیـــث تقدم المعني باألمر بمطلب یروم من خاللھ تمكینھ من شھادة في رفع ید عن   
  .شرط فسخي وإبرام عقد تكمیلي مع البلدیة لتحدید المساحة النھائیة للعقار

مع العلم انھ تم  في الموضوع لتداولالبلدي ا المجلسأعضاء  السادة على المعروض         
و على المكتب البلدي   2016جانفي  04عرضھ على أنظار لجنة الشؤون القانونیة بتاریخ 

و الذي أقر مبدأ اإلبقاء على الثمن الجملي للمقسم المذكور في العقد  2016فیفري  22بتاریخ 
  .األصلي دون زیادة 

  
  

  قرار مجلس النیابة الخصوصیة
  

تمكین السید حسن الدراوي من كتب صادق أعضاء النیابة الخصوصیة باإلجماع على     
 2م  306الكائنة بطریق بنزرت أریانة ومساحتھا  33تكمیلي لعقد بیع قطعة األرض عدد 

و   2م  319و مساحتھا  38تونس یتضمن عدد القطعة  56600موضوع الرسم العقاري عدد 
و اإلبقاء على الثمن الجملي للمقسم المذكور بالعقد األصلي دون  رفع الید عن الشرط الفسخي

 .زیادة و التفویض للسید رئیس النیابة الخصوصیة إلستكمال بقیة اإلجراءات
  

 الموضــوع عدد 09: كتب تصحیحي یخص ورثة الشریقي .

الكاتب  أحال السید مجدي القاسمي رئیس النیابة الخصوصیة الكلمة للسید سھیل الساسي   
العام للبلدیة  الذي أشار الى قیام بلدیة أریانة بالتفویت لفائدة السید دمحم بن دمحم الشریقي في 

من المثال التقسیمي لحي السعادة موضوع الرسم العقاري عدد  07قطعة األرض عدد 
  .والكائنة بطریق بنزرت أریانة 2م  561تونس والتي تمسح  56600

لبیع األصلي فیما یخص اسم الشاري حیث أن االسم وحیـــث تسرب خطأ بعقد ا
  .الصحیح ھو دمحم بن دمحم الشریقي ولیس دمحم بن شریقي بن دمحم شریقي

  .وحیـــث تقدم ورثة المعني باألمر بمطلب لتصحیح الخطأ الوارد بالعقد  



ھ تم مع العلم ان في الموضوع لتداولالمجلس البلدي اأعضاء  السادة على فالمعروض         
و على المكتب البلدي   2016جانفي  04عرضھ على أنظار لجنة الشؤون القانونیة بتاریخ 

  .و السالم 2016فیفري  22بتاریخ 
  

  

  قرار مجلس النیابة الخصوصیة
  

صادق أعضاء النیابة الخصوصیة باإلجماع على تصحیح الخطأ الوارد بعقد البیع  
التقسیمي لحي السعادة موضوع الرسم العقاري من المثال  07في قطعة األرض عدد  األصلي

وابرام كتب  والكائنة بطریق بنزرت أریانة ، 2م  561تونس والتي تمسح  56600عدد 
بإسم دمحم بن دمحم الشریقي و التفویض للسید رئیس النیابة الخصوصیة إلستكمال بقیة تصحیحي 
 .اإلجراءات

 

 الموضــوع عدد 10: الترخیص للجمعیة الریاضیة باریانة باستغالل مداخیل اإلشھار 

 بالمنشآة الریاضیة عزیز تاج
 

أحال السید مجدي القاسمي رئیس النیابة الخصوصیة الكلمة للسید سھیل الساسي الكاتب    
الریاضیة باریانة  العام للبلدیة الذي تولى تقدیم الموضوع مشیرا الى انھ وتبعا لمطلب الجمعیة

لكرة القدم حول طلب الترخیص لھا في تركیز عالمات اشھاریة داخل المنشآة الریاضیة 
  ".ملعب عزیز تاج " الراجعة بالنظر لبلدیة أریانة 

لكرة القدم من صعوبات مالیة في موسمھا  وأمام ما یعترض الجمعیة الریاضیة باریانة
الحالي والمواسم المقبلة التي تتمیز باالحتراف، و باعتبار العدد المحترم من المنخرطین 

  .بالجمعیة وما تتطلبھ من مصاریف قارة واستثنائیة تفوق مداخیلھا المتواضعة 
فیفري  22وحیث تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي المنعقد بتاریخ 

وحظي بالموافقة المبدئیة على الترخیص لجمعیة أریانة لكرة القدم في استغالل مداخیل  2016
اإلشھار بداخل وبواجھات المنشآة الریاضیة ملعب عزیز تاج على أن یتم إعداد كراس شروط 

 .ت المنشآة الریاضیة و یحدد التزامات كل طرف یتماشــــــــى و خصوصیا
  . المعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي التداول في الموضوع والسالم 

  
  

  قرار مجلس النیابة الخصوصیة
  

صادق أعضاء النیابة الخصوصیة باإلجماع على الترخیص لجمعیة أریانة لكرة القدم في 
إعداد ، مع ملعب عزیز تاجب الریاضیة  أةت المنشاستغالل مداخیل اإلشھار بداخل وبواجھا

 .الریاضیة و یحدد التزامات كل طرفة كراس شروط یتماشــــــــى و خصوصیات المنشآ
 

         



  
  
  
  
  
  

 

 الموضوع عدد 01 و 02 : حول مراجعة مثال التھیئة العمرانیة لبلدیة أریانة و المثال التناسقي :
 

نظرا لما تمثلھ مراجعة مثال التھیئة العمرانیة من أنھ  أشار الى:  السید دمحم بن محمود
والتشغیل بالمنطقة البلدیة شرعت  االقتصادیةأھمیة على تنظیم النسیج العمراني وعلى الحركة 

سنة حیث تم إقرار مبدأ مراجعة مثال التھیئة  15المصالح البلدیة في المراجعة منذ حوالي 
  . 2001 ماي 26العمرانیة للبلدیة منذ 

 :إذ تم منذ ذلك التاریخ العدید من المراحل نذكر منھا خاصة  
  

 .إبرام اتفاقیة مع وكالة التعمیر لتونس الكبرى لالنطالق في الدراسة :  2001جوان  21
اختیار الفرضیة المناسبة من طرف المجلس البلدي بعد أن تم عقد :  2002جویلیة  20

 .العدید من الجلسات الفنیة وبعد استشارة مجالس الدوائر البلدیة
مصادقة المكتب البلدي ثم المجلس البلدي :  2004سبتمبر  14إلى  2004سبتمبر  09

 .األطراف على الفرضیة النھائیة بعد األخذ بعین االعتبار لمالحظات مختلف
  2007مصادقة المجلس البلدي خالل دورتھ العادیة الثالثة لسنة :  2007جویلیة  02

على مثال التھیئة في قراءة أولى واإلذن بتعلیقھ للعموم بناءا على إذن السیدة وزیرة التجھیز 
ري فیف 22المـؤرخ في  1849واإلسكان والتھیئة الترابیة وعلى مكتوب السید والي أریانة عدد 

2006.  
  .تعلیق المثال للعموم:  2007سبتمبر  26إلى  2007جویلیة  26
لكن مصالح البلدیة لم تتمكن من مواصلة إجراءات المراجعة نظرا العتراض كل     

من دیوان الطیران المدني والمطارات ، المندوبیة الجھویة للتنمیة الفالحیة بأریانة وإدارة 
ز واإلسكان والتھیئة الترابیة على مناطق التوسع العمراني ، المیاه العمرانیة بوزارة التجھی

بالرغم من عقد العدید من الجلسات بمقر البلدیّة ، بمقر وزارة التجھیز واإلسكان،  بمقر وزارة 
و بمقّر دیوان الطیران المدني والمطارات بإشراف السلطات المحلیة، الجھویة  ةالفالح

    .جاد الحلول المالئمة لھذه المناطق لكن بدون جدوىوالوطنیة لتقریب وجھات النظر وإی
وعلى إثر الموافقة على الدراسة المائیة من طرف اللجنة الفنیة والعلمیة للتدقیق     

وإبداء الرأي في الدراسات المائیة لمشاریع البنیة األساسیة والمشاریع العمرانیة بوزارة 
  الفالحة ،

والتي من  2015جانفي  20التجھیز بتاریخ  التأمت جلسة عمل بإشراف السید وزیر
  :خاللھا تم اختیار المقترح التالي وخاصة المراحل التالیة



ومواصلة  2007الشروع فورا في تعدیل مشروع المثال الذي تم تعلیقھ للعموم سنة  -أ 
إجراءات المصادقة على مشروع المثال المعدل مع إقرار مبدأ المراجعة و إعادة عرضھ على 

  .ر المجلس البلدي للتداول في شأنھ واالنطالق في االستشارة اإلداریة األولى أنظا
اإلذن للجنة الفنیة الجھویة للتقسیمات لدراسة ملفات التقسیمات بالعقارات الكائنة  –ب 

  .من مجلة التھیئة الترابیة والتعمیر 60بمنطقة التوسع العمراني وفقا لمقتضیات الفصل 
 14وقد تم عرض الموضوع على لجنة األشغال والتھیئة العمرانیة المنعقدة بتاریخ    
 17حیث حظي بالموافقة، كما تم عرضھ على أنظار المكتب البلدي بتاریخ  2015سبتمبر 
  .وحظي بالموافقة  2015نوفمبر 

ة وعلى إثر مداوالت مجلس النیابة الخصوصیة في دورتھ االستثنائیة األولى لسن   
والمصادق علیھا من طرف سلطة االشراف بتاریخ  2015نوفمبر  18والمنعقدة بتاریخ  2015

تم النظر في مكاتیب المؤسسات التي تم إرجاعھا ردا على مراسلة البلدیة  2015نوفمبر  30
من مجلة التھیئة الترابیة  16تطبیقا للفصل عدد  2015نوفمبر  30بتاریخ  4190تحت عدد 

وذلك في إطار  1994نوفمبر  28المؤرخ في  94/122ادق علیھا بقانون عدد والتعمیر المص
جلسة فنیة في خصوص االستشارة اإلداریة األولى لمراجعة مثال التھیئة العمرانیة لبلدیة 

بمقر إدراة المصالح الفنیة للبلدیة تحت إشراف السید  2016فیفري  01أریانة المنعقدة بتاریخ 
عرض جدول إجمالي لنتائج المتدخلین العمومیین واإلدارات الجھویة  الكاتب العام ، حیث تم
 : المركزیة بما في ذلك 

    
 :األطراف التي أفادتنا بآرائھا وھي  -1

  

  المندوب الجھوي للتنمیة الفالحیة باریانة -   
  رئیس إقلیم الشركة الوطنیة الستغالل وتوزیع المیاه باریانة  -   
  الوطنیة العقاریة للبالد التونسیةالمدیر العام للشركة  -
  الرئیس المدیر العام للوكالة الوطنیة لحمایة المحیط  -
  المدیر الجھوي للتجھیز واإلسكان باریانة  -
  مدیر المیاه العمرانیة بوزارة التجھیز واالسكان والتھیئة الترابیة  -
  الرئیس المدیر العام لدیوان الطیران المدني و المطارات -
  دوبیة الجھویة للثقافة باریانةالمن -
 وزیر البیئة والتنمیة المستدیمة -
  
 : األطراف التي لم توافینا بآرائھا وھي  -2

  

  المدیر الجھوي للحمایة المدنیة باریانة -
  الرئیس المدیر العام للوكالة العقاریة للسكن  -
  وزیر النقل -
  والتھیئة الترابیة  مدیر التعمیر بوزارة التجھیز واالسكان -
  وزیر الفالحة والموارد المائیة -
  المدیر الجھوي التصاالت تونس باریانة  -
  رئیس إقلیم الشركة التونسیة للكھرباء والغاز -
  رئیس إقلیم الدیوان الوطني للتطھیر باریانة  -



  وزیر أمالك الدولة والشؤون العقاریة  -
  رئیس المعھد الوطني للتراث -
  

فیفري  02تم عقد جلسة عمل بالمندوبیة الجھوي للتجھیز واإلسكان باریانة بتاریخ      
بإشراف السید المدیر الجھوي للتجھیز واإلسكان باریانة وعلى إثرھا تم التطرق إلى  2016

على العدید من النقاط ، كما تم دعوة البلدیة إلى القیام بتذكیر  قرأیھم ومقترحاتھم و االتفا
اإلدارات التي لم تدلي برأیھا و إعطائھا عشرة أیام و في حالة عدم الرد فإنھا تعتبر موافقة 

  .ضمنیة على مشروع المثال
  :كما تم دعوة مكتب الدراسات بطلب من البلدیة إلى    
  اإدراج التقسیمات المصادق علیھ-   
  تجسیم حدود الرخص المسلمة سابقا -   
  1994احترام مقتضیات مثال التھیئة المصادق علیھ لسنة  -   
ثم التطرق إلى الموضوع المتعلق بتحدید مساحة و وضعیة المناطق الخضراء في    

بإدارة المصالح الفنیة لبلدیة اریانة بحضور كل من  2016فیفري  8جلسة عمل بتاریخ 
اإلدارة الجھویة  –الوكالة الوطنیة لحمایة المحیط  –جھویة للتنمیة الفالحیة بأریانة المندوبیة ال

المندوبیة الجھویة للتجھیز واإلسكان باریانة ومكتب الدراسات  –للبیئة و التنمیة المستدیمة 
  .بوكالة التعمیر لتونس الكبرى 

 ANPEبحضور ممثلي و 2016فیفري  11تم االتفاق في جلسة العمل المنعقدة بتاریخ   
كما وقع  OTCالمعد من طرف  40820حسب عدد  TPDعلى تجسید حدود المنتزه النحلي 

التثبت من النقاط المطلوب إصالحھا من مختلف اإلدارات ومدى التقدم في إصالحھا والتأشیر 
   .علیھا بالخارطة 

  
  المخطط االستثماري التشاركي:  03دد الموضـوع عـ

 2016في إطار إعداد برنامج التنمیة المحلیة لسنة أشار إلى أنھ : محمودالسید دمحم بن   
والذي یھم المشاریع البلدیة في إطار مقاربة  07/10/2015بتاریخ  11وذلك تبعا للمنشور عدد 

تشاركیة تمول في جانب منھا بواسطة المساعدات غیر الموظفة عالوة على القرض والتمویل 
  .الحریة في ضبط الخطة التمویلیة المالئمة لقدراتھا المالیة  الذاتي وتمكین البلدیة من

تم ضبط مناب البلدیة من المساعدات اإلجمالیة غیر الموظفة المخصصة لتمویل  وحیث  
  :البرنامج الجدید بـــ

ألف دینار بعنوان المناب اإلجمالي للمساعدات غیر الموظفة المرصودة من  1524 -  
  .یل المشاریع المدرجة بالبرنامج االستثماريقبل الدولة والمخصصة لتمو

ألف دینار بعنوان الحساب السنوي للمساعدات غیر الموظفة الممكن تخصیصھ  212 -  
  .2016لتمویل المشاریع االستثماریة لسنة 

والمصادقة علیھ من طرف  2016تم تحدید اآلجال إلعداد المخطط السنوي لسنة  وحیث  
كما تم تحدید اآلجال لموافاة الصندوق بالوثائق . 2015المجلس البلدي موفى شھر دیسمبر 

جانفي  15كأجل أقصاه  2016الالزمة لتحویل مناب البلدیة من المساعدات غیر الموظفة لسنة 
2016.  



یا المطلوبة في أن البلدیة لم تتمكن من تقدیم مؤیدات استیفائھا للشروط الدن وحیث  
وستعول  2016اآلجال ، وعلیھ لن تتمكن  البلدیة من الحصول على المساعدات بعنوان سنة 

  .على التمویل الذاتي لتمویل المشاریع 

تم عرض الموضوع على لجنة إعداد المخطط االستثماري التشاركي المنعقدة  وحیث  
باالعتماد على الوثیقة التوجیھیة المعدة في  2016فیفري  15و        12و  5بتاریــــــــــــخ 

تقسیم ترابي للمنطقة البلدیة حسب الدوائر  دالغرض لتحدید اآللیات والمراحل ارتأت إعدا
البلدیة بما یتالءم مع طبیعة التدخالت البلدیة من جھة ومشاركة المواطنین من جھة أخرى ، 

حي موزعة على كامل المنطقة  20ة إلى وحتى تسھل عملیة التشخیص تم تقسیم الدوائر البلدی
  .2016فیفري  22البلدیة وسیتم االنطالق في العملیة بدایة من یوم االثنین 

  

  جدول متابعة المشاریع البلدیة:  04دد الموضـوع عـ
  

المتواصلة للمخطط اإلستثماري  أوضح أن جملة المشاریع :السید مجدي القاسمي 
  . اإلنجاز و حظیت أخیرا بإنطالق األشغالشھدت بعض الصعوبات في  2014- 2010للسنوات 

في  2016المشاریع اإلستثماریة لسنة  ھ یتم إعدادأشار إلى أن: السید سھیل الساسي
لتحدید أولویة  انطلقت عملیات تشخیص المنطقة البلدیةكما أن إطار مقاربة تشاركیة           

   .تعریف المواطن بالمشاریع المزمع إنجازھاسیقع في أجل شھر  ،و مناطق التدخل

  

  

 

  

 2016جانفي  31كشف عن اإلستخالصات البلدیة إلى غایة :  05دد الموضـوع عـ
  

تتولى الجماعات المحلیة كل عشر سنوات القیام أفاد بأنھ :السید سھیل الساسي 
بإحصاء عام یشمل كافة العقارات المبینة وغیر المبنیة الكائنة بالمنطقة البلدیة لغایة ضبط 

أفضل المؤمل تحقیق ،  تعتبر سنة اإلحصاء 2016، وحیث أن سنة قاعدة المعالیم الراجعة لھا 
  .إلستخالصاتا وتحسین مردودیةالطاقة الجبائیة  النتائج بما یساھم في تطویر

    
 بالدینار

 اإلعتمادات المفتوحة بیان المداخیل الفصل
جملة المداخیل 

 31إلى غایة
  2016جانفي 

% 



 %6,67  120,063  1.800.000  المعلوم على العقارات المبنیة 01*11

 %3,40 22,646 650,000 المعلوم على األراضي غیر المبنیة 02*11

12*01*01 
المقابیض اإلعتیادیة للمعلوم على 

المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو 
 التجاریة

7.000.000 979,378 13,90% 

   _ 400,000 المبالغ المتأتیة من صندوق التعاون 02*01*12

 %4,85 4,853 100,000 المعلوم على النزل 02*12

معلوم اإلجازة الموظف على محالت بیع  03*12
 %4,17 417 10,000 المشروبات

   _ 35,000 مداخیل أسواق الجملة 02*21

   _ 1.000.000 مداخیل لزمة معلوم اإلشھار 04*22

المعلوم على رقم معامالت وكالء البیع  03*23
   _ 5,000 ومزودي سوق الجملة

 %6,55 32,784 500,000 معلوم اإلشغال الوقتي للطریق العام 02*24

   _ _ العربات بالطریق العاممعلوم وقوف  03*24

معلوم أشغال الطریق العام عند إقامة  04*24
 %28,40 25,562 90,000 حضائر البناء

   _ 2,000 معلوم عن االشغال تحت الطریق العام 05*24

 %48,30 96,651 200,000 معلوم اإلشھار 06*24

 %8,75 14,452 165,000 معلوم التعریف باإلمضاء 01*31

 %11,13  6,681 60,000 معلوم اإلشھاد بمطابقة النسخ لألصل 02*31



 %6,95  4,867 70,000 معلوم تسلیم بطاقات الحالة المدنیة 03*31

    1 _ معالیم تسلیم الشھائد والحجج األخرى 99*31

معلوم رخص الحفالت المنظمة بمناسبة  03*32
 %9,20  1,840 20,000 األفراح العائلیة

 %0,26  40 15,000 رخص الحفالت العمومیة معلوم 04*32

 %14,05  28,111 200,000 معلوم رخص البناء 06*32

معلوم رخص جوالن سیارات األجرة  07*32
 %28,20  25,385 90,000 والسیارات المجھزة بعداد 

   _ 3,000 معالیم رخص الدفن 09*32

 %1,10  2,812 250,000 معالیم اإلیواء بمستودع الحجز 02*33

المقابیض اإلعتیادیة للمعلوم االضافي  03*33
   _ 600,000 على سعر التیار الكھربائي 

المبالغ المتأتیة من المعلوم اإلضافي على   
   _ _ سعر التیار الكھربائي بإعتماد آلیة التعدیل 

33*04 
مقابل رفع الفضالت المتأتیة من  معالیم

نشاط والمحالت التجاریة أو الصناعیة أو 
 المھنیة

20,000 _   

    191 _ معلوم كراء السیارات لنقل الموتى 05*33

    45 _ معالیم أخرى مقابل إسداء خدمات 99*33

المساھمة في إنجاز مآوي جماعیة لوسائل  04*40
   _ 100,000 النقل

 %12,45  13,695 110,000 ریاض األطفال مداخیل 01*51

 %13,10  78,916 600,000 مداخیل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري 01*52



 %21,08  12,650 60,000 مداخیل كراء قاعات العروض واألفراح 10*52

 %4,50  2,250 50,000 مداخیل األكریة األخرى 99*52

   _ _ اإلنتفاع بھمحاصیل بیع األثاث الذي زال  02*53

   _ 5.650.000 المناب من المال المشترك 01*60

 %11,46  1,720 15,000 مداخیل المخالفات لتراتیب حفظ الصحة  06*60

   _ 5,000 مداخیل المخالفات للتراتیب العمرانیة 07*60

   _ _ مقابیض من إیداعات غیر معرفة 01*08*60

مصاریف إصالح الطرقات  إسترجاع 09*60
    60 _ واألرصفة

إسترجاع مصاریف مقابل أشغال وخدمات  10*60
 %22,81  1,597 7,000 أخرى

مبالغ بعنوان مصاریف ادارة وتصرف  01*99*60
   _ _ واستخالص لفائدة الغیر

خطایا التأخیر المنجّرة عن إنجاز  03*99*60
   _ 5,000 الصفقات العمومیة

    251,410 _ مقابیض مختلفة  99*99*60

 %8,68 1.726.827  19.887.000    الجملة

   

 الموضـوع عـدد 06 : مسائل مختلفة

السید مجدي وبعد التداول في جدول األعمال و المصادقة على المواضیع ، فسح   
 ومالحظاتھمالمجال للمواطنین لالستماع إلى تطلعاتھم  القاسمي رئیس النیابة الخصوصیة
تفعیل نشاط المواطن الرقیب و مواكبة  حولالتدخالت  حول العمل البلدي، وقد تمحورت



مجالس الدوائر البلدیة و المشاریع اإلستثماریة بالمنطقة البلدیة في إطار التشاركیة و التدخل 
  .لوضع حد لتجاوزات المحالت التجاریة

أن  رئیس النیابة الخصوصیةو تعقیبا على تساؤالت السادة المواطنین أشار السید   
نشاط المواطن الرقیب یقتصر على التفقد اإلداري أما في ما یتعلق بمعاینة اإلخالالت بالمنطقة 

بمكتبھ بقصر البلدیة قصد التدخل البلدیة فھو یوجھ الدعوة لجمیع المواطنین لرفعھا لشخصھ 
  .في شأنھا

و تطرق إلى أن البلدیة تسعى جاھدة إلى إرساء التواصل مع ھیاكل المجتمع المدني في   
  .و المجالس التمھیدیة  مجالس الدوائر البلدیة انعقادو التحسیس لمواكبة         مجال التوعیة 

المرصودة بكامل المنطقة البلدیة عن  كما أوضح أن البلدیة تتولى مجابھة اإلخالالت  
حجم مقارنة ب، و الذي یعتبر متواضع عددیا لشرطة البلدیة لفریق اطریق الدوریات المكثفة 

  .المخالفات و ما تتطلبھ من تأمین المستلزمات البشریة و المادیة 
بلدیة أن ال رئیس النیابة الخصوصیةأفاد السید  االستثماریةأما في ما یتعلق بالمشاریع 

بثالثة ملیارات و ثالثة مائة دینار لتعھد و صیانة البنیة األساسیة و قد  رصدت إعتمادات تقدر
   . 2016األشغال بدایة من غرة فیفري  بانطالقأذنت 

تكاتف أعضاء النیابة  رئیس النیابة الخصوصیةالسید  في ختام تدخلھ ثمن و  
ي قدما المض والمواطنین تحقیق طموحات  والجھد مضاعفة العزم على عاقدین الخصوصیة 

  .الحیاد تذلیل كل الصعوبات مع اإللتزام بالشفافیة وو االزدھار  على درب النماء و
 .ورفعت الجلسة على الساعة الخامسة إال ربع مساء

  
  

رئیس النیابة                              الكاتب العام                              
  الخصوصیة 

مجدي                                                سھیل الساسي        
 القاسمي

 


