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السید التأم برئاسة  2016ة جویلی 22الجمعة الساعة العاشرة صباحا من یوم  على
والریاضة والثقافة شوقي بن منصور المساعد األول لرئیس البلدیة ورئیس لجنة الشباب 

بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن  باریانة اجتماع المجلس البلدي في  ولجنة التبتیت
لیومیة وذلك بناءا على البالغات الصادرة بالصحف ا 2016 لسنة الثالثةدورتھ العادیة 

وبوسائل اإلعالم المسموعة والتي وقع تعلیقھا بجمیع المقرات التابعة للبلدیة، وكذلك بناءا 
على الدعوة اإلسمیة الموجھة لكافة أعضاء المجلس البلدي في اآلجال القانونیة تحت عدد 

  :وھذا نّصھا 2016جویلیة  20بتاریخ  3349
 2016لسنة  الثالثةفي دورتھ العادیة البلدي  اجتماع المجلس أتشرف باستدعائكم لحضوروبعد ، 

بقاعة الجلسات  التاسعة صباحاعلى الساعة  2016 جویلیة 22 الجمعةالذي سیلتئم یوم 
     : باریانة وذلك للنظر في جدول األعمال المدرجة بھ المواضیع التالیــة   منتزه بئر بلحسن
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  : مجلس النیابة الخصوصیةوقد حضر ھذه الجلسة السادة والسیدات أعضاء 
  رئیس لجنة متابعة قرارات الھدم واإلزالة ورئیس دائرة اریانة المدینة   شكیب بن عیسى

  

   انة العلیارئیس لجنة رخص البناء ورئیس دائرة اری    علي الطاھر مولى
الشؤون االجتماعیة لجنة لجنة التعاون والعالقات الخارجیة ورئیسة  ةرئیس  بیة بن ساسي جا وحدو 

  واألسرة 
  ورئیسة دائرة ریاض النصر           

  والمالیة  اإلداریةرئیس لجنة الشؤون     سلیم سریح
  رئیسة دائرة المنازهرئیسة لجنة الشؤون االقتصادیة ولجنة العمل التطوعي و    نعیمة القاضي

  :  السیدانوتغیب دون عذر 
  رئیس لجنة الصحة والنظافة والعنایة بالبیئة  الشاذلي بن غرس هللا 

  رئیس لجنة االشغال والتھیئة العمرانیة     توفیق مساعدیة
  
  حضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات و
  

  مدیرة الشؤون اإلداریة والمالیة     سنیة شعیب
  مدیرة تنمیة الموارد والشؤون القانونیة    نيلیلیا مدی

  كاھیة مدیر التجھیزات األساسیة والنظافة    لطفي الدشراوي
  كاھیة مدیر الشؤون الثقافیة واالجتماعیة والریاضیة    لیلى عیاشي

  كاھیة مدیر التعمیر والدراسات    دمحم بن محمود
  كاھیة مدیر النظافة والوقایة الصحیة    عصام الماجري

  كاھیة مدیر الشؤون االقتصادیة    نورسارة ب
  رئیس مصلحة االستغالل والصیانة    توفیق بالھاني

  متصرف دائرة أریانة العلیا  كمال بن رمضان
  متصرف دائرة المنازه    األسعد المحمدي

  متصرف دائرة ریاض النصر    نزار األدب
  عن  القباضة البلدیة     مباركة النفاتي

  
األساسي كتابة الجلسة طبقا للقانون  تب العام للبلدیةسھیل الساسي الكاوتولى السید 

أم الخیر بلغیث المكلفة بمصلحة شؤون بمساعدة السیدة منھ و  38للبلدیات وخاصة الفصل 
  . المجلس والمكتب واللجان

  

والریاضة رئیس لجنة الشباب  ورئیس الجلسة شوقي بن منصور السید افتتح       
كافة الحاضرین من السادة والسیدات أعضاء النیابة الخصوصیة مرحبا ب والثقافة ولجنة التبتیت

واإلطارات البلدیة وممثلي المجتمع المدني والمواطنین شاكرا إیّاھم على مواكبة أشغال الدورة 
أعمال الجلسة الذي ، ثم تطرق إلى التذكیر بجدول  2016العادیة الثالثة للمجلس البلدي لسنة 

  . داول في شأنھ حظي بالموافقة الجماعیة للت



وافقة الجماعیة للتداول في شأنھ شرع المجلس بالم جدول األعمال حظيوبعد أن  
  .البلدي في أعمالھ

  : 2017حول مالمح مشروع میزانیة سنة  :ـدد 01عــالموضوع 

الكلمة للسید سلیم سریح رئیس لجنة  أحال السید شوقي بن منصور رئیس الجلسة
في إطار اإلعداد  لذي تولى تقدیم الموضوع حیث أشار أنھ الشؤون اإلداریة والمالیة ا

لمشروع میزانیة البلدیة لكل سنة فقد تم ضبط مقترح ألھم التوجھات وأھم الجوانب الفنیة 
حول  2016مارس  03بتاریـخ  516وذلك عمال بما جاء بمكتوب السید وزیر المالیة عدد 

  .2017الشروع في إعداد میزانیة الدولة لسنة 
 : في 2017لسنةتمثل الخطوط الكبرى لمشروع میزانیة البلدیة وت

  :باب الموارد   -       

ضبط إعتمادات الموارد مع األخذ بعین االعتبار لتأثیر التغیرات في مبالغ  -1
 . المعالیم لمختلف فصول المیزانیة 

 ضبط إعتمادات الموارد بكل دقة بالرجوع إلى النتائج المالیة المحققة للسنة -2
الجاریة لتجنب تضخیم التقدیرات مع األخذ بعین اإلعتبار مردودیة مراجعة 

  .2016المعالیم خالل الثالثي األخیر لسنة 
ترسیم الفوائض المنتظر نقلھا إلى التصرف الموالي دون األخذ بعین االعتبار  -3

 .المداخیل الظرفیة والموارد االستثنائیة
مختلف الموارد وتطھیر المبالغ  التنسیق مع القابض البلدي لتحسین مردود -4

المجمدة بالمصالح الخارجة عن المیزانیة ومواصلة اتخاذ كافة اإلجراءات 
  .القانونیة في الغرض

   II -   باب النفقات:  

( التدرج في ترسیم النفقات حسب األھمیة من خالل إدراج المصاریف الوجوبیة  -1
ة على المیزانیة وذلك من والحد من الضغوطات المسلط....)  األكریة  -األجور

 .خالل مزید إحكام التصرف في الموارد البشریة والمالیة
تدعیم التكوین إلطارات وأعوان البلدیة ومزید تحفیزھم من خالل مواصلة و -2

 .برامج الترقیة السنویة
ضبط برنامج االنتدابات الجدیدة حسب الحاجیات الفعلیة والنقص في  -3

 .االختصاصات المسجلة 
حسین ظروف العمل من ذلك تخصیص اعتمادات الضروریة لكراء تطویر وت -4

مقر إلیواء مصالح اإلدارة المركزیة في انتظار استكمال أشغال صیانة قصر 
 .البلدیة



اإلیفاء بتعھدات البلدیة الملتزم بھا من ذلك خالص مستحقات صندوق القروض  -5
 .وبقیة المؤسسات العمومیة

 .لقة منھا بالتدخالت العمومیةترشید مختلف النفقات السیما المتع -6
 .مواصلة الحرص على إرساء تقالید العمل المشترك بین البلدیات  -7
 .مواصلة تطبیق مخطط النظافة وفق التوجھات التي تم إقرارھا  -8
 .وفق برنامج سنوي...) السیارات - معدات النظافة (مواصلة تجدید األسطول  -9

ة علیھا من خالل مواصلة تعھد وصیانة المشاریع المنجزة للمحافظ -10
الطرقات , التنویر,الترصیف (الخوصصة في مجال صیانة البنیة األساسیة

 ..) .والتطھیر
 ).القسط الثاني (مواصلة تركیز شبكة ربط و أجھزة مراقبة  -11
 .تدعیم الجمعیات والمنظمات الشبابیة والریاضیة والثقافیة واالجتماعیة -12
ت الثقافیة بصفة مباشرة أو غیر التدخل في صیانة المنشآت الریاضیة والتدخال -13

 .مباشرة
 .اإلدارات و الدوائر بالتجھیزات اإلداریة الضروریة فمواصلة تجھیز مختل -14
 .متابعة تنفیذ المخطط االستثماري البلدي وفق المنھجیة التشاركیة  -15
 .اإلعتمادات التكمیلیة للمشاریع الجاریة رصد -16

 

ي الموضوع مع العلم وأنھ تم عرضھ التداول ف أعضاء النیابةعلى السادة  فالمعروض
ي المنعقد وعلى المكتب البلد 2016جویلیة  12على أنظار أعضاء اللجنة المالیة بتاریخ 

  .وحظي بالموافقة 2016جویلیة  18بتاریخ 

  

  مجلس النیابة الخصوصیة   قرار
  

یزانیة بلدیة اریانة لسنة الخطوط العریضة لمع على باإلجما النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي أعضاء  صادق  
  :وذلك على النحو التالي  2017

  :باب الموارد   -       

ضبط إعتمادات الموارد مع األخذ بعین االعتبار لتأثیر التغیرات في مبالغ المعالیم  -1
 . لمختلف فصول المیزانیة 

محققة للسنة الجاریة ضبط إعتمادات الموارد بكل دقة بالرجوع إلى النتائج المالیة ال-2           
لتجنب تضخیم التقدیرات مع األخذ بعین اإلعتبار مردودیة مراجعة المعالیم خالل الثالثي األخیر 

  .2016لسنة 

ترسیم الفوائض المنتظر نقلھا إلى التصرف الموالي دون األخذ بعین االعتبار -3



 .المداخیل الظرفیة والموارد االستثنائیة

دي لتحسین مردود مختلف الموارد وتطھیر المبالغ المجمدة التنسیق مع القابض البل-4
  .بالمصالح الخارجة عن المیزانیة ومواصلة اتخاذ كافة اإلجراءات القانونیة في الغرض

  

   II -   باب النفقات:  

( التدرج في ترسیم النفقات حسب األھمیة من خالل إدراج المصاریف الوجوبیة  -1
ات المسلطة على المیزانیة وذلك من خالل مزید األكریة والحد من الضغوط -األجور

 .إحكام التصرف في الموارد البشریة والمالیة
تدعیم التكوین إلطارات وأعوان البلدیة ومزید تحفیزھم من خالل مواصلة و -2

 .برامج الترقیة السنویة
ضبط برنامج االنتدابات الجدیدة حسب الحاجیات الفعلیة والنقص في  -3

 .االختصاصات المسجلة 
تطویر وتحسین ظروف العمل من ذلك تخصیص اعتمادات الضروریة لكراء  -4

مقر إلیواء مصالح اإلدارة المركزیة في انتظار استكمال أشغال صیانة قصر 
 .البلدیة

اإلیفاء بتعھدات البلدیة الملتزم بھا من ذلك خالص مستحقات صندوق القروض  -5
 .وبقیة المؤسسات العمومیة

 .یما المتعلقة منھا بالتدخالت العمومیةترشید مختلف النفقات الس -6
 .مواصلة الحرص على إرساء تقالید العمل المشترك بین البلدیات  -7
 .مواصلة تطبیق مخطط النظافة وفق التوجھات التي تم إقرارھا  -8
 .وفق برنامج سنوي...) السیارات - معدات النظافة (مواصلة تجدید األسطول  -9

ة للمحافظة علیھا من خالل الخوصصة مواصلة تعھد وصیانة المشاریع المنجز -10
 ..) .الطرقات والتطھیر, التنویر,الترصیف (في مجال صیانة البنیة األساسیة

 ).القسط الثاني (مواصلة تركیز شبكة ربط و أجھزة مراقبة  -11
 .تدعیم الجمعیات والمنظمات الشبابیة والریاضیة والثقافیة واالجتماعیة -12
والتدخالت الثقافیة بصفة مباشرة أو غیر  التدخل في صیانة المنشآت الریاضیة -13

 .مباشرة
 .اإلدارات و الدوائر بالتجھیزات اإلداریة الضروریة فمواصلة تجھیز مختل -14
 .متابعة تنفیذ المخطط االستثماري البلدي وفق المنھجیة التشاركیة  -15
 .اإلعتمادات التكمیلیة للمشاریع الجاریة رصد -16

 

  : 2016اد داخل میزانیة التنمیة لسنة حول تحویل اعتم :ـدد 02عــالموضوع 



  

الكلمة للسید سھیل الساسي الكاتب العام  أحال السید شوقي بن منصور رئیس الجلسة
دینار من المجلس الجھوي بعنوان انجاز  500.000تم تحویل مبلغ للبلدیة الذي أشار إلى أنھ 
أنھ على إثر اإلعداد  وحیث وتركیز شبكة تصریف میاه األمطار  أشغال تھیئة الحي الشعبي

لدارسة المشروع واإلعالن عن طلب العروض لم تتقدم المقاولة إلنجاز األشغال واعتبارا 
لذلك تم إلغاء الصفقة وحیث أنھ قد تم تنزیل االعتمادات بفصل صیانة الطرقات بالجزء 

في حین ) منح ومساھمات داخلیة أخرى (الثالث من المیزانیة باب الموارد الذاتیة للبلدیة 
و في بالجزء الخامس من المیزانیة بعنوان موارد متأتیة من اعتمادات محالة وجب تنزیلھ 

) الحي الشعبي ( الجزء الخامس من نفقات المیزانیة من تركیز شبكة تصریف میاه األمطار 
  .إلى نفقات على مساھمات مالیة مختلفة إلنجاز مشاریع ذات صبغة محلیة 

لدیة بصدد اإلعالن للمرة الثانیة عن طلب العروض لصیانة مع اإلشارة إلى أن الب
وحمایة الحي الشعبي من الفیضانات وال یمكن إسناد الصفقة إال بعد تصحیح التنزیل وفق 

  :البیانات التالیة  
 : في باب الموارد  .1

                                                                                               :في باب النفقات 

  الفصـل

  

  

  بیانال

  

إعتمادات المرسمة 
  اإلعتمادات بعد التحویل  التعدیالت  2016بمیزانیة 

  عـالدف  دـالتعھ
  صـبالنق  ةادـبالزی

  عـالدف  دـالتعھ
  عـالدف  دـالتعھ  عـالدف  دـالتعھ

612 06 – 
002  

  

تركیز شبكة 
تصریف میاه 

  األمطار

  )الحي الشعبي ( 

800.000  800.000  -  -  500.000  500.000  300.000  300.000  

  

  الفصـل

  

  

  البیان

  

اإلعتمادات 
المرسمة بمیزانیة 

2016  

  التعدیالت
اإلعتمادات بعد 

  بالزیادة  بالنقص  التحویل

01 -70-04-01  

  

منح ومساھمات داخلیة 
  174.000  -  500.000  674.000  )نقل فواضل(أخرى 

  500.000  500.000  -  -  نقل فواضل  00500



00510  

  

نفقات على 
مساھمات مالیة 
مختلفة إلنجاز 

مشاریع ذات صبغة 
  محلیة

-  -  500.000  500.000  -  - 500.000  500.000  

  

قد أنھ التداول في ھذا الموضوع علما و النیابة الخصوصیةعلى السادة أعضاء  فالمعروض
، وعلى المكتب البلدي المنعقد  2016جویلیة  12تم عرضھ على أنظار اللجنة المالیة بتاریخ 

  .وحظي بالموافقة  2016جویلیة  18بتاریخ 



  

  

  مجلس النیابة الخصوصیة   قرار
  

 2016تحویل اعتماد داخل میزانیة التنمیة لسنة ع على باإلجماالنیابة الخصوصیة للمجلس البلدي أعضاء  صادق  
  :وذلك على النحو التالي 

 : الموارد  .1
  

                                                                                                :باب النفقات  -2

  الفصـل

  

  

  البیان

  

إعتمادات المرسمة 
  2016بمیزانیة 

  اإلعتمادات بعد التحویل  التعدیالت

  الدفـع  التعھـد
  بالنقـص  بالزیـادة

  الدفـع  التعھـد
  الدفـع  التعھـد  الدفـع  التعھـد

612 06 
– 002  

  

تركیز شبكة 
ریف تص

  میاه األمطار

الحي ( 
  )الشعبي 

800.000  800.000  -  -  500.000  500.000  300.000  300.000  

00510  

  

نفقات على 
مساھمات 

مالیة 
مختلفة 
إلنجاز 

مشاریع 

-  -  500.000  500.000  -  - 500.000  500.000  

  

  الفصـل

  

  

  البیان

  

اإلعتمادات 
المرسمة بمیزانیة 

2016  

  التعدیالت
اإلعتمادات بعد 

  بالزیادة  بالنقص  التحویل

01 -70-04-01  

  

منح ومساھمات داخلیة 
  174.000  -  500.000  674.000  )نقل فواضل(أخرى 

  500.000  500.000  -  -  نقل فواضل  00500



ذات صبغة 
  محلیة

 

 

المحلیة في  حول ضبط تعریفات المعالیم المرخص للجماعات :ـدد 03عــالموضوع 
  : استخالصھا 

الكلمة للسیدة نعیمة القاضي التي أشارت  أحال السید شوقي بن منصور رئیس الجلسة  
 2016جوان  13المؤرخ فــي  2016لسنة  805تبعــا لمقتضیات األمر الحكومي عدد إلى أنھ 

ألحكام المتعلق بضبط تعریفة المعالیم المرخص للجماعات المحلیة في إستخالصھا وإلغاء ا
المؤرخ في  1998لسنة  1428السابقة المخالفة ألحكام ھذا األمر الحكومي وخاصة األمر عدد 

والنصوص المنقحة أو المتممة لھ والمتعلق بضبط تعریفة المعالیم  1998جویلیة  13
  .المرخص للجماعات المحلیة في إستخالصھا 



  

ھا باألقسام األول والثاني والثالث وحیــث وجب مراجعة تعریفات المعالیم المشار إلی      
والرابع والخامس من الباب الثامن من مجلة الجبایة المحلیة طبقا لمقتضیات األمر الحكومي 

  . 2016لسنة  805الجدید عدد 
في ھذا  2016لیة یجو 13فقــد تم التداول صلب لجنة الشؤون االقتصادیة صبیحة یوم 

 2016جویلیة  18ي في جلستھ المنعقدة بتاریخ الموضوع وعرض على أنظار المكتب البلد
  :ات التالیة وفقا للجدولواقترحت اعتماد التعریف

2016لسنة  805التعریفة الواردة باألمر عدد  اقتراح المكتب البلدي 2016لسنة  805المعالیم الواردة باألمر عدد   ــاماألقســ   

  

 تطبیق التعریفة الواردة باألمر

  د  0,750الخدمات العادیة - 

 د 1,500الخدمات السریعة - 

:معلوم التعریف باإلمضاء – 1  

نسخ  3عن كل عملیة وطرف منتفع ولغایــــة - 
 من نفس الوثیقة كحد أقصى

القسم 
األول 

المتعلق 
بمعالیم 

الموجبات 
 اإلداریة

  

 تطبیق التعریفة الواردة باألمر

  د 0,750: الخدمات العادیة - 

 د1,500:الخدمات السریعة - 

: لألصلمعلوم اإلشھاد بمطابقة النسخ  – 2  

نسخ من نفس  3لغایــــة و عن كل عملیة 
 الوثیقة كحد أقصى

  

 

 

 

 

 

 

 تطبیق التعریفة الواردة باألمر

 

 

د0,500  

د0,500  

د1,000  

د5,000  

 

د0,500:الخدمات العادیة   

د0,750: الخدمات السریعة   

د0,500  

د1,000  

د5,000  

د10,000  

د10,000  

د5,000    

د2,000  

:معالیم تسلیم الحجج و الشھادات المختلفة - 3  

نسخة من رسم الوالدة*  

نسخة من رسم وفاة*  

نسخة  من رسم زواج*  

نسخة من قرارات ومداوالت الجماعات *
 المحلیة

مضمون والدة*  

 

مضمون وفاة*  

مضمون زواج*  

مضمون من قرار إسناد أراضي إشتراكیة أو *
یة الخاصة على وجھ الملك االتفویت فیھ  

عقد زواج*  

دفتر عائلي*  

شھادة حوز*  

شھائد أخرى*  

 

 تطبیق التعریفة الواردة باألمر

 

د عن الرأس 1,000  

رخص ذبح حیوانات المجزرة لإلستھالك - 1
الخاص خارج المسالخ البلدیة أو الجھویة أو 

في البقاع المخصصة لذلك بقرار من الوالة أو 
 السلط المحلیة

 

 

 
سنویا د 200,000  

 
د  و  6,000تضبط ھذه التعریفة ما بین  - 

د سنویا بقرار من الجماعة المحلیة  200,000
شغال الطریق العام لتعاطي بعض إرخص - 2

المھن داخل المناطق الراجعة بالنظر 



  للجماعات المحلیة المعنیة

القسم 
 الثاني

المتعلق 
بمعالیم 
الرخص 
 اإلداریة

 
في الیوم او اللیلة د 50,000  

 
باألمرتطبیق التعریفة الواردة   

تضبط ھذه التعریفة بقرار من الجماعة المحلیة *
د في الیوم أو اللیلة كحد  100,000المعنیة باعتبار 

 أقصى
د في الیوم أو اللیلة 100,000*  

  :رخص الحفالت المنظمة بمناسبة - 3
    األفراح العائلیة- 
  
 األفراح العمومیة- 

 
ألمرتطبیق التعریفة الواردة با  

 معلوم
 عن إظافي

المربع المتر  

قار معلوم  المغطاة المساحة 
)مربع متر(  

د  0,100  
د  0,300  

د 0,400   
د  0,600  
د  1,000  

15,00
د 0  

60,00
د 0  

120,0
د00  

300,0
د 00  

750,0
د 00  

 و 1 بین ما
100 

 و 1 بین ما
200 

 و 1 بین ما
300 

 و 1 بین ما
400 

400 یفوق ما  

 
القار الموظف عند تسلیم یساوي ھذا المعلوم - 

األصلیةالرخصة   

د 25,000  

  :رخص  البناء- 4

  

  )االنتصاب  األول(بناءات فردیة - 

  )االنتصاب األول(بناءات جماعیة - 

  یوظف المعلوم بحساب الشقة 
  

تمدید أو تجدید رخصة البناء -   
 

 رخص األشغال المتعلقة بالترمیم أو التسییـــــج 

باألمرتطبیق التعریفة الواردة  د1,000  رخص الدفن أو إخراج الجثث- 5   

 

 

 تطبیق التعریفة الواردة باألمر

 
د عن كل آلة في السنة75,000-   

د عن متر مربع أو كسوره في السنة 20,000-   

د عن اآللة في السنة 50,000-   

رخص نصب آالت توزیع الوقود في - 6
:الطریق العام   

    أجھزة مثبتة في األرض- 

متصل بنفس اآلالت خزان تحت األرض-   

آلة متنقلة بھا جعاب متحركة للتوزیع-   

د 10,000 تطبیق التعریفة الواردة باألمر رخص ربط بالشبكات العمومیة المختلفة- 7   
...) كھرباء - ماء (    

عن المتر المربع في الیوم الواحد د 0,150  
د عن  0,150د  و  0,075تضبط ھذه التعریفة بین - 

الیوم بمقتضى قرار من الجماعة المتر المربع في 
 المحلیة المعنیة

المعلوم العام للوقوف باألسواق - 1
 الیومیة واألسبوعیة والظرفیة

القسم 
الثالث 
المتعلق 
بالمعالیم 
الواجبة 
داخل 
  األسواق

 تطبیق التعریفة الواردة باألمر

 

  من الثمن الجملي للبیوعات % 2- 

  

  من الثمن الجملي للبیوعات % 1- 

  :علوم العام للوقوف بأسواق الجملة الم- 2

بالنسبة للخضر والغالل والدقلة والدواجن  - 
والبیض ومنتوجات الصید البري والمنتوجات 

 الفالحیة األخرى 

بالنسبة لألسماك ومنتوجات البحر األخرى-   

ملیم عن المتر المربع في الیوم 0,150 یضبط بمقتضى قرار من الجماعة المحلیة المعنیة-   لمعلوم الخاص للوقوفا- 3   

المعلوم على رقم معامالت وكالء البیع - 4  من الثمن الجملي للبیوعات % 1 تطبیق التعریفة الواردة باألمر
 ومزودي سوق الجملة

 



 

 تطبیق التعریفة الواردة باألمر

  

من ثمن البتة التي یعقبھا بیع حتى ولو تمت  % 1
  .بدون مشاركة دالل 

ي یعقبھا بیع حتى ولو تمت من ثمن البتة الت 2%- 
  بدون مشاركة دالل

:المعلوم على الداللة - 5  

بالنسبة لألسماك بأنواعھا ومنتوجات البحر - 
 األخرى

 بالنسبة للمنتوجات األخرى*

 

 

 تطبیق التعریفة الواردة باألمر

 

د عن القنطار الواحد والوزنة 0,120-   

د عن الھكتولتر الواحد والعملیة الواحدة  0.120  

د عن الھكتولتر الواحد والعملیة الواحدة  0,200- 
 بالنسبة للزیت

المعلوم على الوزن والكیل العمومیین- 6  

الوزن -   

الكیل-   

د عن البائع الواحد في الیوم 0,200-  تطبیق التعریفة الواردة باألمر معلوم البیع بالتجول داخل األسواق- 7   

 

  

  تطبیق التعریفة الواردة باألمر

  

  

  

  

  

  بیق التعریفة الواردة باألمرتط

           

 إرجاء النظر إلى حین تھیئة أمكان خاصة بالعربات          

 
د عن المتر المربع  0,100-   

د عن العربة المجرورة بالید 0,100-   

د عن العربة التي تجرھا الدواب 0,200-   

د  عن العربة ذات محرك 0,500-   

 

د  عن المتر المربع 0,200-   

د عن العربة في الیوم او الجزء من  10.000 - 
الیوم كحد أقصى بالنسبة للعربات التي تفوق 

طن 3.5حمولتھا النافعة   

د عن العربة بالنسبة إلى العربات أخرى  1.000 - 
 في الیوم أو جزء من الیوم كحد أقصى

:معلوم اإلیواء والحراسة- 8  

  أماكن غیر مھیأة: 

السلع والبضائع *  

العربات*  

 
 

 

 - أماكن مھیأة :

السلع والبضائع*  

العربات*   

معلوم المراقبة الصحیة على منتوجات - 9  من قیمة البضاعة % 0,5-  تطبیق التعریفة الواردة باألمر
 البحر

 

 تطبیق التعریفة الواردة باألمر

كلغ من اللحم / د  0,100-   

كلغ من اللحم كمعلوم إضافي عند / د  0,020- 
للطبخ وتصبیر اللحوم و  إستعمال التجھیزات المعدة

 حفظ الدواب 

معلوم الذبح- 1  

القسم 
الرابع 
المتعلق 
بمعالیم 

منح لزمة 
الملك 

العمومي 
الخاص أو 
إشغالھ أو 
 اإلنتفاع بھ

كلغ من اللحم/د  0,050-  تطبیق التعریفة الواردة باألمر معلوم المراقبة الصحیة على اللحوم- 2   

:األكشاك  
 

المعلوم على المتر 
 الیومع في المرب
)ملیم(  

 النشاط المناطق

كامل المنطقة   250
 البلدیة

 بیع الزھور

300 
300 

 النصر
 المنازه

 بیع الفواكھ الجافة

 المحلیة المعنیة الجماعة من  تضبط ھذه التعریفة بقرار-
في الیوم 2م /د 0,150حد أدنى یساوي باعتبار   

معلوم اإلشغال الوقتي للطریق العام من طرف  -3
أصحاب المقاھي والمطاعم والنصبات وكل شخص 

.في إطار منشأة غیر قارةنشاطا یتعاطى   



250 
250 

 أریانة المدینة
 أریانة العلیا

 
250 

كامل المنطقة 
 البلدیة

تصلیح األحذیة 
واستخراج 

 المفاتیح
 

400 
كامل المنطقة 

 البلدیة
معالجة ونسخ 

 النصوص
 

500 
كامل المنطقة 

 البلدیة
المالبس الجاھزة 
والھدایا وبضائع 

 مختلفة
750 

 
500 

 النصر والمنازه
 

بقیة المنطقة 
 البلدیة

 خضر وغالل
الحاالت (

الموجودة حالیا 
)فقط  

 
700 

 

كامل المنطقة 
 البلدیة

بیع خطوط الھاتف 
 الجوال

 

:االنتصاب أمام المحالت  
المعلوم على المتر 

)ملیم( الیومالمربع في   
 النشاط المناطق

 
 

750 
 
 

 
500 

النصر -
والمنازه 

ومحیط السوق 
المركزیة 

 بأریانة المدینة
بقیة  المنطقة -

 البلدیة

 خضر وغالل

 
 

750 
250  

كامل المنطقة 
 البلدیة

:تعریفة خاصة  
:تعریفة عادیة   

المقاھي وقاعات 
1صنف  يالشا  

 

 
250 

 
كامل المنطقة 

 البلدیة

بقیة األنشطة في 
إطار التراتیب 

 المعمول بھا
امل المنطقة ك  250

 البلدیة
األنشطة التي 

یمكن أن تحدث 
 تلوثا

:إستغالل الطریق العام والساحات العمومیة بصفة ظرفیة   
الستغالل الطریق العام إلقامة تظاھرات تنشیطیة ذات صبغة 

تجاریة أو للترویج والتسویق لمنتوج وذلك بنصب خیمة أو وقوف 
:عربات   

لیوم بالنسبة للخیماتدینارا عن المتر المربع في ا 20 -   
دینارا عن المتر المربع في الیوم بالنسبة للسیارات 50 -   

 

 
  

 تطبیق التعریفة الواردة باألمر
د  0,300: عجالت  3عربة ذات -   
د 0,750: طن  3,5عربة أقل من -   
د 1,000: طن  3,5عربة أكثر من -   
 

ء د عن العربة في الجز 0,500د عن العربة في الیوم و 1,000- 
 من الیوم  

 
 

 
 

 

د عن الساعة الواحدة 0,500  
د عن جزء الساعة 0,200  

 
 
 

 
 

مد  عن العربة في الیوم أو الجزء من الیو 0,150-   
د عن العربة في  1,000د و  0,100تضبــط بین - 

 الیوم أو الجزء من الیوم بقرار من الجماعة المحلیة 
 

 
د  عن العربة في  0,500د في الیوم و  1,000- 

 الجزء من الیوم كحد أقصى
 
 

تضبط التعریفة  بقرار من الجماعة المحلیة المعنیة - 
:باعتبار المقادیر الدنیا التالیة   

عن العربة في الساعة الواحدة د 0,150-   
د  عن جزء الساعة 0,075-   

 
 

تضبط التعریفة  بقرار من الجماعة المحلیة المعنیة  - 

معلوم وقوف عربات نقل األشخاص أو نقل - 4
:ع في الطریق العامالبضائ  

عربات نقل االشخاص*  
عربات نقل البضائع*  
 

 
 

العربات األخرى*  
 
 
 

األماكن المجھزة بعداد آلي*  
 
 

 
 
 

 
المآوي واألماكن المھیأة*  



  
د عن العربة بالنھار من الساعة السابعة صباحا إلى  1.500 - 

د عن العربة في الشھر  25.000الساعة السابعة مساءا و 
تألصحاب االشتراكا  

ة د عن العربة باللیل من الساعة السابعة مساءا إلى الساع 1.500 - 
د عن العربة في الشھر ألصحاب  35.000السابعة صباحا و

 االشتراكات
 

د عن العربة عن الجزء من الیوم من الساعة السابعة  0.800 - 
صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الظھر ومن الساعة الواحدة بعد 

 الظھر إلى الساعة السابعة مساءا

:باعتبار المقادیر الدنیا التالیة   
د  عن العربة في الیوم 0,600-   
 
 
 
 
 

 
د  عن العربة عن الجزء في الیوم 0,400-   

 

د عن المتر المربع في الیوم 1,000-  د   10,000د  و  0,500تضبط ھذه التعریفة بین -  
اعة عن المتر المربع في الیوم بقرار من الجم

 المحلیة المعنیة

إقامة إشغال الطریق العام عند - 5
البناءحضائر   

أشغال تحت الطریق العام- 6  من كلفة اشغال الھندسة المدنیة % 5-  تطبیق التعریفة الواردة باألمر  
 

العالمات اإلشھاریة  ألصحاب الشركات اإلشھاریة المرخص لھا - 
متر المربع في السنةد عن ال 300,000: والمثبتة بالملك العمومي  

العالمات اإلشھاریة  ألصحاب الشركات اإلشھاریة المرخص  - 
د عن  150,000: لھا والمثبتة بالملك المجاور للملك العمومي

 المتر المربع في السنة
المعلقات اإلشھاریة  ألصحاب الشركات اإلشھاریة المرخص لھا  - 

د عن المتر  100,000: والمثبتة بالملك المجاور للملك العمومي
 المربع في السنة

اإلشھاریة المرخص لھا  المعلقات اإلشھاریة  ألصحاب الشركات- 
: على أسیجة حضائر البناء واألراضي البیضاءوالمثبتة 

د عن المتر المربع في السنة100,000  
الالفتات القماشیة المستغلة لغایة اإلشھار  لفائدة الخواص والھیآت - 

د عن المتر 500,000: لطریق العام ذات الصبغة التجاریة با
 المربع في السنة

اللوحات اإلشھاریة  ذات صبغة تجاریة والعالمات والستائر - 
والعارضات والالفتات المثبتة أو البارزة أو المنزلة والمعلقة 

بالطریق العام وعلى واجھات المحالت المعدة للتجارة والصناعة 
لمربع في السنةد عن المتر ا 30,000: والمھن المختلفة  

د  500,000د و  20,000تضبط ھذه التعریفة بین - 
عن المتر المربع في السنة بقرار من الجماعة 

 المحلیة المعنیة حسب مواقع تركیز وسائل اإلشھار
 

اإلشھار بواسطة الالفتات واللوحات - 7
اإلشھاریة ذات صبغة تجاریة والعالمات 
أو والستائر والعارضات والالفتات المثبتة 

البارزة أو المنزلة والمعلقة بالطریق العام 
وعلى واجھات المحالت المعدة للتجارة 

 والصناعة والمھن المختلفة

د للمتر المربع 15,000-  د عن المتر المربع كحد أدنى  15,000-     معلوم منح التربات بالمقابر- 8 

 
 

 تطبیق التعریفة الواردة باألمر

 
 
 

د 10,000-   
د  5,000 -   

المواد  تصریفمعلوم اإلعتناء بقنوات  - 1
السائلة داخل مناطق الجماعات المحلیة التي ال 

  :یشملھا تدخل الدیوان الوطني للتطھیر
  بالنسبة للفرع الوحید أو الفرع األول - 
بالنسبة لكل فرع والفروع األخرى غیر الفرع - 

  األول
القسم 

الخامس 
المتعلق  
بالمعالیم 

عن 
خدمات 
عمومیة 

فع مقابل د
 أجر

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 تطبیق التعریفة الواردة باألمر
 

 
 

بضائع حجم صغیر: د في الیوم 0,500-   
بضائع حجم كبیر : د في الیوم 1,500-   
   في الیومعن القارب الواحد  د 20,000 - 
 
 

 
 

الیوم/د عن الرأس  10,000-   
د عن الرأس في الیوم5,000-   
د عن العربة الواحدة في الیوم3,000-   
د عن العربة الواحدة في الیوم10,000-   

د عن السیارة الواحدة في الیوم 5,000  
د عن الدراجة الواحدة في الیوم3,000-   
د عن الدراجة الواحدة في الیوم  1,500-   

 

 

د في  1,500و  د 0,300تتراوح التعریفة بین - 
 الیوم حسب حجم البضائع

د عن القارب الواحد في الیوم  20,000-   
:تضبط في الحدود القصوى التالیة-   
 

معالیم مقابل إیواء الحیوانات والعربات  - 2
:كل البضائع بمستودع الحجزو  
دواب ذات حجم كبیر *  
دواب وحیوانات أخرى*  
عربات تجرھا الدواب*  
طن 3,5عربات كبیرة تفوق حمولتھا النافعة *  
  سیارة سیاحیة*
دراجة ناریة*  
دراجة عادیة*  
 

    بضائع*
 

القوارب وما شابھھا*  
وجبات العلف المخصصة للدواب والحیوانات *

:المحجوزة  



 

في الیومعن  الرأس د  4,000-   
في الیوم عن الرأس د 2,000-   

 

د عن كل عملیة مراقبة  25,000 -   

  في الیومعن الرأس  د  4,000 -  
في الیومعن الرأس د  2,000  

د عن كل عملیة مراقبة  25,000تضبط باعتبار - 
 كحد أقصى

دواب ذات حجم كبیر  -         
دواب أو حیوانات أخرى -          

المراقبة الصحیة على الدواب والحیوانات *
 المحجوزة 

 
 

الواحد الرأسد عن  10,000-   
د عن الرأس الواحد5,000-   
عن العربة الواحدة  1,000-   
د عن العربة الواحدة 50,000-   

 
د عن السیارة الواحدة 30,000-   
الدراجة الواحدة د عن 3,000-   
د عن الدراجة الواحدة 3,000-   
)كبیرة/ صغیرة ( د عن البضاعة الواحدة 1,000-   
د عن القارب الواحد 50,000-   

تضبط ھذه التعریفة بقرار  من الجماعة المحلیة - 
:المعنیة باعتبار المقادیر التالیة  

د عن الرأس الواحد 10,000د و 5,000بین -   
عن الرأس الواحدد 5,000د و  2,500بین -   
الواحدة د عن العربة  1,000د و  0,500بین -   
د عن العربة الواحدة 50,000د و  20,000بین -   
 

د عن السیارة الواحدة30,000د و 10,000بین -   
د عن الدراجة الواحدة3,000د و 1,000بین -   
د عن الدراجة الواحدة3,000د و 1,000بین -   
بضائعد حسب حجم ال1,000د  و 0,500بین -   
د عن القارب الواحد50,000د و 20,000بین -   

معالیم مقابل رفع العربات وقود الدواب - 3
 ونقل البضائع إلى مستودع الحجز

دواب ذات حجم كبیر-   
دواب  وحیوانات أخرى-   
عربات تجرھا الدواب-   
 3,5عربات كبیرة تفوق حمولتھا النافعة بین - 

 طن
سیارة سیاحیة-   
دراجة ناریة-   
دیةدراجة عا-   
بضائــــع-   
القوارب وما شابھھا-   

الساعة / ملیمات عن كل كیلواط  5-  تطبیق التعریفة الواردة باألمر مساھمة الجماعات المحلیة في أشغال تعمیم - 4 
 التیار الكھربائي والتنویر العمومي والصیانة

محلیة تضبط ھذه التعریفة بقرار من الجماعة ال ملیم اللتر الواحد من الفضالت  12
 المعنیة  یعرض على مصادقة سلطة اإلشراف

رفع الفضالت المتأتیة من - 5
نشاط المحالت التجاریة  أو 

 الصناعیة أو المھنیة
د10,000: داخل المنطقة البلدیة -   
د  20,000: وداخل حدود الوالیة البلدیة خارج المنطقة -   
د 30,000: خارج حدود الوالیة وفي إطار إقلیم تونس -   

د  100,000د و  10,000تضبط ھذه التعریفة بین 
 بقرار من الجماعة المحلیة المعنیة

كراء السیارات لنقل الجثث- 6  

  جرار للحمولة الواحدة بد  25,000- 
  3م 10 ة سعةشاحنة قالبللحمولة الواحدة بد  50,000- 

تضبط ھذه التعریفة بقرار من الجماعة المحلیة  - 
د للحمولة  50,000 د و 10,000المعنیة  بین 

 الواحدة حسب نوع الفواضل وحجمھا

معلوم رفع فواضل البناء - 7
 والحدائق واألتربة

تضبط ھذه التعریفة بقرار من الجماعة المحلیة  -   للتدخل الواحد د 30,000- 
د حسب نوع  50,000د و  10,000المعنیة  بین 

 التدخل

معلوم مداواة مآوي الحشرات - 8
ت الخاصة بالمساكن والمحال  

   3م1 سعة ما یعادل أو یقل عن للحمولة الواحدة د 20,000- 
3م2 سعة ما یعادل أو یقل عن  للحمولة الواحدة د30.000-   
3م3 سعة ما یعادل أو یقل عن للحمولة الواحدة د40,000-   
   3م3 سعة ما یفوق  للحمولة الواحدة د 50,000- 
 

لمحلیة تضبط ھذه التعریفة بقرار من الجماعة ا - 
د للحمولة  50,000د و  10,000المعنیة  بین 

 الواحدة

معلوم تفریغ الخنادق واآلبار - 9  

د للمحامل الورقیة لكل وثیقة 10,000-   
لكل محمل رقمي للمحامل الرقمیة  د10,000-   

تضبط ھذه التعریفة بقرار من الجماعة المحلیة  - 
د حسب طبیعة  30,000د و  10,000المعنیة  بین 

وثیقةكل   

معلوم مقابل تسلیم - 10
مستخرجات من أمثلة التھیئة 

 العمرانیة واألمثلة المختلفة
   

  المداوالت

أنھ في إطار توفیر موارد جدیدة للجماعات المحلیة صدر  ىأشار إل:  لسید سھیل الساسيا  
ت والمتعلق بضبط تعریفات المعالیم المرخص للجماعا 2016لسنة  805الحكومي عدد  األمر

. والنصوص المنقحة والمتممة لھ  1998لسنة  1428عدد  األمر وإلغاءاستخالصھا  المحلیة في
 أخرىومعالیم   2016لسنة  805عدد  باألمر اتعریفاتھواعتبارا لذلك وردت معالیم تم ضبط 

  .تضبط تعریفاتھا بقرار من الجماعات المحلیة 



  قرار المجلس البلدي

 

ضبط تعریفات المعالیم المرخص للجماعات المحلیة في ع على باإلجما لخصوصیة للمجلس البلدي النیابة اأعضاء  صادق     
 استخالصھا وذلك على النحو التالي 

 

  
  

2016لسنة  805التعریفة الواردة باألمر عدد  التعریفة المقررة  2016لسنة  805المعالیم الواردة باألمر عدد   ــاماألقســ   

  

 دة باألمرتطبیق التعریفة الوار

  د  0,750الخدمات العادیة - 

 د 1,500الخدمات السریعة - 

:معلوم التعریف باإلمضاء – 1  

نسخ  3عن كل عملیة وطرف منتفع ولغایــــة - 
 من نفس الوثیقة كحد أقصى

القسم 
األول 

المتعلق 
بمعالیم 

الموجبات 
 اإلداریة

  

 تطبیق التعریفة الواردة باألمر

  د 0,750: الخدمات العادیة - 

 د1,500:الخدمات السریعة - 

: لألصلمعلوم اإلشھاد بمطابقة النسخ  – 2  

نسخ من نفس  3لغایــــة و عن كل عملیة 
 الوثیقة كحد أقصى

  

 

 

 

 

 

 

 تطبیق التعریفة الواردة باألمر

 

 

د0,500  

د0,500  

د1,000  

د5,000  

 

د0,500:الخدمات العادیة   

د0,750: الخدمات السریعة   

د0,500  

د1,000  

د5,000  

د10,000  

د10,000  

:معالیم تسلیم الحجج و الشھادات المختلفة - 3  

نسخة من رسم الوالدة*  

نسخة من رسم وفاة*  

نسخة  من رسم زواج*  

نسخة من قرارات ومداوالت الجماعات *
 المحلیة

مضمون والدة*  

 

مضمون وفاة*  

مضمون زواج*  

أو مضمون من قرار إسناد أراضي إشتراكیة *
على وجھ الملكیة الخاصة  االتفویت فیھ  

عقد زواج*  

دفتر عائلي*  



د5,000    

د2,000  

شھادة حوز*  

شھائد أخرى*  

 

 تطبیق التعریفة الواردة باألمر

 

د عن الرأس 1,000  

رخص ذبح حیوانات المجزرة لإلستھالك - 1
الخاص خارج المسالخ البلدیة أو الجھویة أو 

في البقاع المخصصة لذلك بقرار من الوالة أو 
 لسلط المحلیةا

القسم 
الثاني 
المتعلق 
بمعالیم 
الرخص 
سنویا د 200,000 اإلداریة  

 

د  و  6,000تضبط ھذه التعریفة ما بین  - 
د سنویا بقرار من الجماعة المحلیة  200,000

 المعنیة

شغال الطریق العام لتعاطي بعض إرخص - 2
المھن داخل المناطق الراجعة بالنظر 

 للجماعات المحلیة

 

في الیوم او اللیلة د 50,000  

 

باألمرتطبیق التعریفة الواردة   

 

تضبط ھذه التعریفة بقرار من الجماعة المحلیة *
د في الیوم أو اللیلة كحد  100,000المعنیة باعتبار 

 أقصى

د في الیوم أو اللیلة 100,000*  

  :رخص الحفالت المنظمة بمناسبة - 3

    األفراح العائلیة- 

  

 األفراح العمومیة- 

 

 تطبیق التعریفة الواردة باألمر

 معلوم
 عن إظافي

المربع المتر  

قار معلوم  المغطاة المساحة 
)مربع متر(  

د  0,100  
د  0,300  

د 0,400   
د  0,600  
د  1,000  

15,00
د 0  

60,00
د 0  

120,0
د00  

300,0
د 00  

750,0
د 00  

 و 1 بین ما
100 

 و 1 بین ما
200 

 و 1 بین ما
300 

 و 1 بین ما
400 

400 یفوق ما  

 
یساوي ھذا المعلوم القار الموظف عند تسلیم - 

األصلیةالرخصة   

د 25,000  

  :رخص  البناء- 4

  

  )االنتصاب  األول(بناءات فردیة - 

  )االنتصاب األول(بناءات جماعیة - 

  یوظف المعلوم بحساب الشقة 
  

تمدید أو تجدید رخصة البناء -   
 

 رخص األشغال المتعلقة بالترمیم أو التسییـــــج 

د1,000 تطبیق التعریفة الواردة باألمر رخص الدفن أو إخراج الجثث- 5   

 

 

 تطبیق التعریفة الواردة باألمر

 
د عن كل آلة في السنة75,000-   

د عن متر مربع أو كسوره في السنة 20,000-   

د عن اآللة في السنة 50,000-   

رخص نصب آالت توزیع الوقود في - 6
:الطریق العام   

    في األرض أجھزة مثبتة- 

خزان تحت األرض متصل بنفس اآلالت-   

آلة متنقلة بھا جعاب متحركة للتوزیع-   

د 10,000 تطبیق التعریفة الواردة باألمر رخص ربط بالشبكات العمومیة المختلفة- 7   
...) كھرباء - ماء (    

عن المتر المربع في الیوم الواحد د 0,150  
د  0,150د  و  0,075تضبط ھذه التعریفة بین - 

عن المتر المربع في الیوم بمقتضى قرار من 
 الجماعة المحلیة المعنیة

المعلوم العام للوقوف باألسواق - 1
 الیومیة واألسبوعیة والظرفیة

القسم 
الثالث 
المتعلق 



 

 تطبیق التعریفة الواردة باألمر

 

  من الثمن الجملي للبیوعات % 2- 

  

  لثمن الجملي للبیوعاتمن ا % 1- 

  :المعلوم العام للوقوف بأسواق الجملة - 2

بالنسبة للخضر والغالل والدقلة والدواجن  - 
والبیض ومنتوجات الصید البري والمنتوجات 

 الفالحیة األخرى 

بالنسبة لألسماك ومنتوجات البحر األخرى-   

بالمعالیم 
الواجبة 
داخل 
 األسواق

ملیم عن المتر المربع في الیوم 0,150 لجماعة المحلیة المعنیةیضبط بمقتضى قرار من ا-   المعلوم الخاص للوقوف- 3   

المعلوم على رقم معامالت وكالء البیع - 4  من الثمن الجملي للبیوعات % 1 تطبیق التعریفة الواردة باألمر
 ومزودي سوق الجملة

 

 

 تطبیق التعریفة الواردة باألمر

  

من ثمن البتة التي یعقبھا بیع حتى ولو تمت  % 1
  .الل بدون مشاركة د

من ثمن البتة التي یعقبھا بیع حتى ولو تمت  2%- 
  بدون مشاركة دالل

:المعلوم على الداللة - 5  

بالنسبة لألسماك بأنواعھا ومنتوجات البحر - 
 األخرى

 بالنسبة للمنتوجات األخرى*

 

 

 تطبیق التعریفة الواردة باألمر

 

د عن القنطار الواحد والوزنة 0,120-   

الواحد والعملیة الواحدة  د عن الھكتولتر 0.120  

د عن الھكتولتر الواحد والعملیة الواحدة  0,200- 
 بالنسبة للزیت

المعلوم على الوزن والكیل العمومیین- 6  

الوزن -   

الكیل-   

د عن البائع الواحد في الیوم 0,200-  تطبیق التعریفة الواردة باألمر معلوم البیع بالتجول داخل األسواق- 7   

 

  

  فة الواردة باألمرتطبیق التعری

  

  

  

  

  

 تطبیق التعریفة الواردة باألمر

 
د عن المتر المربع  0,100-   

د عن العربة المجرورة بالید 0,100-   

د عن العربة التي تجرھا الدواب 0,200-   

د  عن العربة ذات محرك 0,500-   

 

د  عن المتر المربع 0,200-   

:معلوم اإلیواء والحراسة- 8  

  أماكن غیر مھیأة: 

لع والبضائع الس*  

العربات*  

 
 

 

 - أماكن مھیأة :

السلع والبضائع*  

معلوم المراقبة الصحیة على منتوجات - 9  من قیمة البضاعة % 0,5-  تطبیق التعریفة الواردة باألمر
 البحر

 

 تطبیق التعریفة الواردة باألمر

كلغ من اللحم / د  0,100-   

كلغ من اللحم كمعلوم إضافي عند / د  0,020- 
مال التجھیزات المعدة للطبخ وتصبیر اللحوم و إستع

 حفظ الدواب 

معلوم الذبح- 1   

 

القسم 
الرابع 
المتعلق 
بمعالیم 

منح لزمة 
الملك 

كلغ من اللحم/د  0,050-  تطبیق التعریفة الواردة باألمر معلوم المراقبة الصحیة على اللحوم- 2   

:األكشاك  
 

  



لمعلوم على المتر ا
 الیومالمربع في 

)ملیم(  
 النشاط المناطق

كامل المنطقة   250
 البلدیة

 بیع الزھور

300 
300 
250 
250 

 النصر
 المنازه

 أریانة المدینة
 أریانة العلیا

 بیع الفواكھ الجافة

 
250 

كامل المنطقة 
 البلدیة

تصلیح األحذیة 
واستخراج 

 المفاتیح
 

400 
كامل المنطقة 

ةالبلدی  
معالجة ونسخ 

 النصوص
 

500 
كامل المنطقة 

 البلدیة
المالبس الجاھزة 
والھدایا وبضائع 

 مختلفة
750 

 
500 

 النصر والمنازه
 

بقیة المنطقة 
 البلدیة

 خضر وغالل
الحاالت (

الموجودة حالیا 
)فقط  

 
700 

 

كامل المنطقة 
 البلدیة

بیع خطوط الھاتف 
 الجوال

 

 
المحلیة المعنیة  الجماعة من  تضبط ھذه التعریفة بقرار-

في الیوم 2م /د 0,150حد أدنى یساوي باعتبار   

معلوم اإلشغال الوقتي للطریق العام من طرف  -3
أصحاب المقاھي والمطاعم والنصبات وكل شخص 

.في إطار منشأة غیر قارةنشاطا یتعاطى   

العمومي 
الخاص أو 
إشغالھ أو 
 اإلنتفاع بھ

:االنتصاب أمام المحالت  
المعلوم على المتر 

)ملیم( الیومالمربع في   
 النشاط المناطق

 
 

750 
 
 

500 

النصر -
والمنازه 

ومحیط السوق 
المركزیة 

 بأریانة المدینة
بقیة  المنطقة -

 البلدیة

 خضر وغالل

 
 

750 
250  

كامل المنطقة 
 البلدیة

:تعریفة خاصة  
:تعریفة عادیة   

المقاھي وقاعات 
1صنف  يالشا  

 

 
250 

 
كامل المنطقة 

 البلدیة

بقیة األنشطة في 
اتیب إطار التر

 المعمول بھا
كامل المنطقة   250

 البلدیة
األنشطة التي 

یمكن أن تحدث 
 تلوثا

:إستغالل الطریق العام والساحات العمومیة بصفة ظرفیة   
الستغالل الطریق العام إلقامة تظاھرات تنشیطیة ذات صبغة 

تجاریة أو للترویج والتسویق لمنتوج وذلك بنصب خیمة أو وقوف 
:عربات   

ارا عن المتر المربع في الیوم بالنسبة للخیماتدین 20 -   
دینارا عن المتر المربع في الیوم بالنسبة للسیارات 50 -   

 

 
  

 تطبیق التعریفة الواردة باألمر
د  0,300: عجالت  3عربة ذات -   
د 0,750: طن  3,5عربة أقل من -   
د 1,000: طن  3,5عربة أكثر من -   
 

د عن العربة في الجزء  0,500د عن العربة في الیوم و 1,000- 
 من الیوم  

 
 

 
 

د  عن العربة في الیوم أو الجزء من الیوم 0,150-   
د عن العربة في  1,000د و  0,100تضبــط بین - 

 الیوم أو الجزء من الیوم بقرار من الجماعة المحلیة 
 

 
د  عن العربة في  0,500د في الیوم و  1,000- 

 الجزء من الیوم كحد أقصى
 

تضبط التعریفة  بقرار من الجماعة المحلیة المعنیة - 

معلوم وقوف عربات نقل األشخاص أو نقل - 4
:البضائع في الطریق العام  

بات نقل االشخاصعر*  
عربات نقل البضائع*  
 

 
 

العربات األخرى*  
 
 
 



 
 

 

د عن الساعة الواحدة 0,500  
د عن جزء الساعة 0,200  

:باعتبار المقادیر الدنیا التالیة   
 

د عن العربة في الساعة الواحدة 0,150-   
د  عن جزء الساعة 0,075-   

األماكن المجھزة بعداد آلي*  
 
 

 
 

 
د عن المتر المربع في الیوم 1,000-  د   10,000د  و  0,500تضبط ھذه التعریفة بین -  

عن المتر المربع في الیوم بقرار من الجماعة 
 المحلیة المعنیة

ة إقامإشغال الطریق العام عند - 5
البناءحضائر   

أشغال تحت الطریق العام- 6  من كلفة اشغال الھندسة المدنیة % 5-  تطبیق التعریفة الواردة باألمر  
 

العالمات اإلشھاریة  ألصحاب الشركات اإلشھاریة المرخص لھا - 
د عن المتر المربع في السنة 300,000: والمثبتة بالملك العمومي  

الشركات اإلشھاریة المرخص العالمات اإلشھاریة  ألصحاب  - 
د عن  150,000: لھا والمثبتة بالملك المجاور للملك العمومي

 المتر المربع في السنة
المعلقات اإلشھاریة  ألصحاب الشركات اإلشھاریة المرخص لھا  - 

د عن المتر  100,000: والمثبتة بالملك المجاور للملك العمومي
 المربع في السنة

اإلشھاریة المرخص لھا  ألصحاب الشركاتالمعلقات اإلشھاریة  - 
: على أسیجة حضائر البناء واألراضي البیضاءوالمثبتة 

د عن المتر المربع في السنة100,000  
الالفتات القماشیة المستغلة لغایة اإلشھار  لفائدة الخواص والھیآت - 

د عن المتر 500,000: ذات الصبغة التجاریة بالطریق العام 
 المربع في السنة

اللوحات اإلشھاریة  ذات صبغة تجاریة والعالمات والستائر - 
والعارضات والالفتات المثبتة أو البارزة أو المنزلة والمعلقة 

بالطریق العام وعلى واجھات المحالت المعدة للتجارة والصناعة 
د عن المتر المربع في السنة 30,000: والمھن المختلفة  

د  500,000د و  20,000تضبط ھذه التعریفة بین - 
عن المتر المربع في السنة بقرار من الجماعة 

 المحلیة المعنیة حسب مواقع تركیز وسائل اإلشھار
 

اإلشھار بواسطة الالفتات واللوحات - 7
اإلشھاریة ذات صبغة تجاریة والعالمات 

والستائر والعارضات والالفتات المثبتة أو 
البارزة أو المنزلة والمعلقة بالطریق العام 

واجھات المحالت المعدة للتجارة  وعلى
 والصناعة والمھن المختلفة

د للمتر المربع 15,000-  د عن المتر المربع كحد أدنى  15,000-     معلوم منح التربات بالمقابر- 8 

 
 

 تطبیق التعریفة الواردة باألمر

 
 
 

د 10,000-   
د  5,000 -   

المواد  تصریفمعلوم اإلعتناء بقنوات  - 1
ناطق الجماعات المحلیة التي ال السائلة داخل م

  :یشملھا تدخل الدیوان الوطني للتطھیر
  بالنسبة للفرع الوحید أو الفرع األول - 
بالنسبة لكل فرع والفروع األخرى غیر الفرع - 

  األول

القسم 
الخامس 
المتعلق  
بالمعالیم 

عن 
خدمات 
عمومیة 

مقابل دفع 
 أجر

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 تطبیق التعریفة الواردة باألمر
 

 
 

بضائع حجم صغیر: د في الیوم 0,500-   
بضائع حجم كبیر : د في الیوم 1,500-   
   في الیومعن القارب الواحد  د 20,000 - 
 
 

في الیومعن  الرأس د  4,000-   
في الیوم عن الرأس د 2,000-   

 

د عن كل عملیة مراقبة  25,000 -   

 
 

الیوم/د عن الرأس  10,000-   
د عن الرأس في الیوم5,000-   
د عن العربة الواحدة في الیوم3,000-   
د عن العربة الواحدة في الیوم10,000-   

د عن السیارة الواحدة في الیوم 5,000  
د عن الدراجة الواحدة في الیوم3,000-   
د عن الدراجة الواحدة في الیوم  1,500-   

 

 

د في  1,500د و  0,300تتراوح التعریفة بین - 
 الیوم حسب حجم البضائع

القارب الواحد في الیوم د عن  20,000-   
:تضبط في الحدود القصوى التالیة-   
 

  في الیومعن الرأس  د  4,000 -  
في الیومعن الرأس د  2,000  

د عن كل عملیة مراقبة  25,000تضبط باعتبار - 
 كحد أقصى

معالیم مقابل إیواء الحیوانات والعربات  - 2
:وكل البضائع بمستودع الحجز  

دواب ذات حجم كبیر *  
اب وحیوانات أخرىدو*  
عربات تجرھا الدواب*  
طن 3,5عربات كبیرة تفوق حمولتھا النافعة *  
  سیارة سیاحیة*
دراجة ناریة*  
دراجة عادیة*  
 

    بضائع*
 

القوارب وما شابھھا*  
وجبات العلف المخصصة للدواب والحیوانات *

:المحجوزة  
دواب ذات حجم كبیر  -         
نات أخرىدواب أو حیوا -          

المراقبة الصحیة على الدواب والحیوانات *
 المحجوزة 

 
 

تضبط ھذه التعریفة بقرار  من الجماعة المحلیة - 
:المعنیة باعتبار المقادیر التالیة  

عالیم مقابل رفع العربات وقود الدواب م- 3



   

  

  

  

  

  

الواحد الرأسد عن  10,000-   
د عن الرأس الواحد5,000-   
عن العربة الواحدة  1,000-   
د عن العربة الواحدة 50,000-   

 
د عن السیارة الواحدة 30,000-   
د عن الدراجة الواحدة 3,000-   
د عن الدراجة الواحدة 3,000-   
)كبیرة/ صغیرة ( د عن البضاعة الواحدة 1,000-   
د عن القارب الواحد 50,000-   

د عن الرأس الواحد 10,000د و 5,000بین -   
د عن الرأس الواحد5,000د و  2,500بین -   
الواحدة د عن العربة  1,000د و  0,500بین -   
د عن العربة الواحدة 50,000د و  20,000بین -   
 

د عن السیارة الواحدة30,000د و 10,000بین -   
د عن الدراجة الواحدة3,000د و 1,000بین -   
د عن الدراجة الواحدة3,000د و 1,000بین -   
د حسب حجم البضائع1,000د  و 0,500بین -   
د عن القارب الواحد50,000د و 20,000بین -   

 ونقل البضائع إلى مستودع الحجز
دواب ذات حجم كبیر-   
دواب  وحیوانات أخرى-   
عربات تجرھا الدواب-   
 3,5عربات كبیرة تفوق حمولتھا النافعة بین - 

 طن
سیارة سیاحیة-   
دراجة ناریة-   
دراجة عادیة-   
بضائــــع-   
القوارب وما شابھھا-   

فة الواردة باألمرتطبیق التعری الساعة / ملیمات عن كل كیلواط  5-   مساھمة الجماعات المحلیة في أشغال تعمیم - 4 
 التیار الكھربائي والتنویر العمومي والصیانة

تضبط ھذه التعریفة بقرار من الجماعة المحلیة  ملیم اللتر الواحد من الفضالت  12
 المعنیة  یعرض على مصادقة سلطة اإلشراف

الفضالت المتأتیة من  رفع- 5
نشاط المحالت التجاریة  أو 

 الصناعیة أو المھنیة
د10,000: داخل المنطقة البلدیة -   
د  20,000: وداخل حدود الوالیة البلدیة خارج المنطقة -   
د 30,000: خارج حدود الوالیة وفي إطار إقلیم تونس -   

د  100,000د و  10,000تضبط ھذه التعریفة بین 
الجماعة المحلیة المعنیةبقرار من   

كراء السیارات لنقل الجثث- 6  

  جرار للحمولة الواحدة بد  25,000- 
  3م 10 ة سعةشاحنة قالبللحمولة الواحدة بد  50,000- 

تضبط ھذه التعریفة بقرار من الجماعة المحلیة  - 
د للحمولة  50,000د و  10,000المعنیة  بین 

 الواحدة حسب نوع الفواضل وحجمھا
 

معلوم رفع فواضل البناء - 7
 والحدائق واألتربة

تضبط ھذه التعریفة بقرار من الجماعة المحلیة  -   للتدخل الواحد د 30,000- 
د حسب نوع  50,000د و  10,000المعنیة  بین 

 التدخل

معلوم مداواة مآوي الحشرات - 8
 بالمساكن والمحالت الخاصة 

   3م1 سعة قل عنما یعادل أو ی للحمولة الواحدة د 20,000- 
3م2 سعة ما یعادل أو یقل عن  للحمولة الواحدة د30.000-   
3م3 سعة ما یعادل أو یقل عن للحمولة الواحدة د40,000-   
   3م3 سعة ما یفوق  للحمولة الواحدة د 50,000- 
 

تضبط ھذه التعریفة بقرار من الجماعة المحلیة  - 
د للحمولة  50,000د و  10,000المعنیة  بین 

احدةالو  

معلوم تفریغ الخنادق واآلبار - 9  

د للمحامل الورقیة لكل وثیقة 10,000-   
لكل محمل رقمي للمحامل الرقمیة  د10,000-   

تضبط ھذه التعریفة بقرار من الجماعة المحلیة  - 
د حسب طبیعة  30,000د و  10,000المعنیة  بین 

 كل وثیقة

معلوم مقابل تسلیم - 10
ة مستخرجات من أمثلة التھیئ
 العمرانیة واألمثلة المختلفة

 

   

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حول تسویة الوضعیة العقاریة لبعض المقاسم الكائنة بالحي  :ـدد 04عــالموضوع        
  الشعبي

یس الجلسة دو  أحال السید شوقي بن منصور رئ ن ساسي جا وح ة ب ة للسیدة بی الكلم
ارت إ ي أش ة والت ؤون القانونی ة الش ة لجن ى أن رئیس ـت  ل ة قامــ ة أریان ي ببلدی ت ف التفوی

م  ن المقاس ة م ةمجموع نة  االجتماعی ذ س واخ من ة األك ار إزال ي إط الحي  1968ف ة ب والكائن
  . الشعبي بأریانة

ة  حوالي (وحیــث أن األرض المقامة علیھا ھذه المقاسم في جزء منھا على ملك الدول
  ) .مقسم 268

ار وقــد أبرمت البلدیة عقود وقتیة    م تسویة العق ث ت ین ، وحی ام من المنتفع مع عدد ھ
  .الذي على ملك الدولة وذلك بنقل الملكیة لفائدة بلدیة أریانة

دة  ة لفائ ود نھائی رام عق م إب ذه المقاس ة لھ عیة العقاری ویة الوض ي تس ـث یقتض وحی
ة لمقاسم ة لتسویة الوضعیة العقاری ة الوقتی الحي  المنتفعین أو من حل محلھم إحتمعت اللجن ب

اتھم من  2016جویلیة  01الشعبي بتاریخ  دموا ملف ین ممن ق ین بعض المنتفع أت تمك ي ارت الت
  .عقود نھائیة

ود    رام عق ي شأن إب داول ف س الت ى السادة أعضاء المجل لــذا ، المعروض عل
م  ةنھائیة لألشخاص المنتفعین بمقاس ة  اجتماعی الحي الشعبي بأریان ة ب م  كائن ھ  ت م أن ع العل م

ك  2016جویلیة  18ض الموضوع على أنظار المكتب البلدي بتاریخ عر وحظي بالموافقة وذل
  :حسب بیانات الجدول التالي 

  
عدد 
  الرتبي

عدد   إسم المنتفـــــع
  المسكن

الرسم العقاري   المسـاحة  العنــــــوان
  الفردي



  56 570  2م 72  نھج منزل تمیم2عدد   91  منتصر الماجري  1
  56 561  2م 72  نھج منزل تمیم 16عدد   97  أحمد بالفالح  2
نھج ساقیة سیدي  4عدد   14  شاذلیة الجالصي  3

  یوسف
  56 509  2م 64

  56 402  2م 72  نھج بنزرت 17عدد   9  فتحي كرعود  4
لطفي العوني وعائشة   5

  العرفاوي
  56 444  2م 64  نھد الجرجار 18عدد   142

فتحي الشارني وزوجتھ منیرة   6
  الشارني

دوبي وزوجتھ فوزي الجن-
  لیلى الشارني

  حسام الجندوبي-

  
134  

  
  نھج الجرجار 2عدد 

  
  2م 72

  
440 56  

محبوبة بنت علي بن خفیري   7
  بن إسماعیل

  56 488  2م 72  نھج قصر ھالل 14عدد   113

   56 556  2م 73  نھج نابل 19عدد   87  یوسف حمزة  8
  56 480  2م 64  نھج قصر ھالل 10عدد   112  عزالدین بن یونس العیاري  9
  

  

  مجلس النیابة الخصوصیة   قرار
  

اسناد عقود نھائیة لمقاسم اجتماعیة كائنة بالحي ع على باإلجما النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي أعضاء  صادق  
  :الشعبي وذلك على النحول التالي 

  

عدد 
  الرتبي

عدد   إسم المنتفـــــع
  المسكن

الرسم العقاري   المسـاحة  العنــــــوان
  فرديال

  56 570  2م 72  نھج منزل تمیم2عدد   91  منتصر الماجري  1
  56 561  2م 72  نھج منزل تمیم 16عدد   97  أحمد بالفالح  2
نھج ساقیة سیدي  4عدد   14  شاذلیة الجالصي  3

  یوسف
  56 509  2م 64

  56 402  2م 72  نھج بنزرت 17عدد   9  فتحي كرعود  4
لطفي العوني وعائشة   5

  العرفاوي
  56 444  2م 64  نھد الجرجار 18عدد   142

فتحي الشارني وزوجتھ منیرة   6
  الشارني

فوزي الجندوبي وزوجتھ -
  لیلى الشارني

  حسام الجندوبي-

  
134  

  
  نھج الجرجار 2عدد 

  
  2م 72

  
440 56  

محبوبة بنت علي بن خفیري   7
  بن إسماعیل

  56 488  2م 72  نھج قصر ھالل 14عدد   113

   56 556  2م 73  ابلنھج ن 19عدد   87  یوسف حمزة  8
  56 480  2م 64  نھج قصر ھالل 10عدد   112  عزالدین بن یونس العیاري  9

 

  :حول اسناد شھادة في رفع الید عن شرط فسخي  :ـدد 05عــالموضوع 



ة  أحال السید شوقي بن منصور رئیس الجلسة ن ساسي رئیسة لجن الكلمة للسیدة بیة ب
ن بالتفویت لفائدة السید یة قامت الشؤون القانونیة والتي بینت أن البلد ي ب ن عل د ب د الحمی عب

من المثال التقسیمي لحي السعادة موضوع الرسم  6في قطعة األرض عدد  عبد القادر بكار
ة 2م 533تونس والتي تمسح  56600العقاري عدد  زرت أریان ق بن م  .والكائنة بطری ث ت حی

 2001ماي  14لیھ بتاریخ و مصادق ع 2001أفریل  23بمقتضى عقد تصحیحي مؤرخ في 
عوضا  21تصحیح عدد القطعة التي أصبحت تحمل عدد  2001ماي  25والمسجل بتاریخ 

  .2م533عوضا عن  2م572و المساحة موضوع العقد التي أصبحت  06عن عدد 

ـث رط وحیـ ع ش د البی من عق خی اتض ل وأن  افس یید مح اه تش تري بمقتض زم المش یلت
ي للبلدیة كامل الحق في إلغاء و استرجاع المقسم بمجرد ما یتضح لدیھا نیة الشاري التفویت ف

ھ  ون من خالل ب یرغب األرض ولو بصفة جزئیة ، وقد تقدم ورثة السید عبد الحمید بكار بطل
  .تمكینھم من شھادة في رفع ید عن شرط فسخي

اریخ  وقــد دة بت ي جلستھا المنعق ة من  2016جانفي  04ارتأت اللجنة ف ین الورث تمك
ة شھاد ار أن الورث ى اعتب ة في رفع ید عن شرط فسخي المضمن بالفصل الرابع من العقد عل

  .2016فیفري  24مؤرخ في  قاموا بالبناء وقدموا محضر معاینة یخص انتھاء األشغال

م عرضھ  فالمعروض   د ت ھ ق م وأن ع العل ي الموضوع م من السادة األعضاء التداول ف
  . 2016جویلیة  18المكتب البلدي بتاریخ  أنظارعلى 

  

  مجلس النیابة الخصوصیة   قرار
  

د باإلجما النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي أعضاء  صادق   ع على تمكین ورثة السید عب
الحمید بن علي بن عبد القادر بكار من شھادة في رفع الید عن شرط فسخي المضمن بالفصل الرابع 

سیمي لحي السعادة موضوع الرسم العقاري عدد من المثال التق 06من العقد في قطعة االرض عدد 
اریخ  2001أفریل  23تونس حیث تم بمقتضى عقد تصحیحي مؤرخ في  56600 ھ بت مصادق علی

ي أصبحت تحمل عدد  2001ماي  25والمسجل بتاریخ  2001ماي  14 ة الت دد القطع تصحیح ع
  .2م533 عوضا عن 2م572والمساحة موضوع العقد التي أصبحت  06عوضا عن عدد  21

 

  

  حول مشروع ابرام عالقة توأمة مع بلدیة بیتونیا الفلسطینیة  :ـدد 06عــالموضوع 



الكلمة للسیدة بیة بن ساسي رئیسة لجنة  أحال السید شوقي بن منصور رئیس الجلسة
مكتوب  2016أفریل  27أنھ ورد على بلدیة اریانة بتاریخ  العالقات الخارجیة والتي أفادت

إبرام اتفاقیة توأمة مع بلدیة بیوتونیا الفلسطینیة من قبل رئیس البلدیة یتعلق بمشروع 
      .المذكورة عن طریق وزارتي الشؤون المحلیة ووزارة الخارجیة    

جویلیة  12الخارجیة المنعقدة بتاریخ  تلجنة العالقا تم عرض الموضوع على وقد  
ین الجانب التونسي والفلسطیني على المبدئیة إلرساء عالقة التوأمة ب الموافقةارتأت و 2016

أن یقع الحقا تحدید مجاالت التعاون على غرار المجال الثقافي والشبابي والعمراني والبیئي 
مع مزید البحث على الروابط المشتركة التي من شأنھا أن تمكن من إبرام اتفاقیة شراكة 

  . فاعلة بین البلدیتین
نھ قد تم أالتداول في الموضوع  علما و النیابة الخصوصیةفالمعروض على أعضاء   

  .وحظي بالموافقة  2016جویلیة  18عرضھ على انظار المكتب البلدي بتاریخ 
  

  

  مجلس النیابة الخصوصیة   قرار
  

مبدأ إبرام عالقة توأمة مع بلدیة بیتونیا ع على باإلجما النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي أعضاء  صادق  
 .الحقا تحدید مجاالت التعاون بین البلدیتین  الفلسطینیة على أن یقع

  

  

  

  حول متابعة تنفیذ التصور الجدید لمنظومة النظافة ببلدیة اریانة :دد ـــ90ــالموضوع ع

  في عملیة رفع الفواضل المنزلیة والشبیھة والقضاء على النقاط السوداء 

  

الساسي الكاتب العام  السید سھیل الكلمة الى أحال السید شوقي بن منصور رئیس الجلسة
  :تولى تقدیم  الموضوع الذي للبلدیة 
    

  الدائرة البلدیة
عدد الحاویات 

المركزة بالمنطقة 
  البلدیة

عدد الحاویات التي 
  االنجاز نسبة  تم إزالتھا نھائیا

عدد النقاط 
السوداء 
المتواجدة 

  بالمنطقة البلدیة



  120  المدینة أریانة

  

40  %34 30  

  120  العلیا أریانة

  

15  %13  45  

  170  المنازه

  

06  %3.5  50  

  70  النصر

  

13  %19  17  

 
 :وحیث 

نقطة تركیز حاویات بكامل المنطقة وتھیئة األماكن بوضع  27تم إزالة عدد  -1
 محابس زھور أو تسییج

 نقطة سوداء بالتشارك مع المتساكنین والقضاء علیھا نھائیا 12تم تھیئة عدد  -2
 دینار 68.188.390قابل بمبلغ جملي قدره اتفاقیة رفع بم 27تم إبرام عدد  -3
مسالك رفع فضالت منزلیة من الحصة الصباحیة إلى  02تم تحویل عدد  -4

 الحصة اللیلیة
 محل بتوفیر حاویات خاصة بھم  199تم إلزام عدد  -5
الخاصة  یقوم فریق النظافة حالیا بإلزام نقابات العمارات بإدخال الحاویات -6

 المتفق علیھ   تالتوقی  بھم وإخراجھا في      
 تم إعداد استشارات مالیة بخصوص  اقتناء حواجز إسفلتیة ومحابس  -7
   خصوصیةتم إعداد كراس الشروط الخاصة باقتناء وتركیز حاویات  -8
تم إعداد برنامج الكنس المیكانیكي والیدوي في إطار االستمارة الوطنیة  -9

 لوزارة البیئة
بما في ذلك المنصوص بصدد إعداد مشروع صفقة اقتناء معدات نظافة  -10

 علیھا ضمن البرنامج الوطني للنظافة
عامل قامت إدارة النظافة  30في انتظار استكمال إجراءات انتداب عدد  -11

 2016بدایة من غرة أوت  أشھر 5بإعداد مشروع استشارة كنس یدوي لمدة 
لتر وسیتم تمكین نقابات  770حاویة بالستیكیة سعة  200تم اقتناء عدد  -12

إیوائھا بالداخل وتم إعداد  درة على توفیر حاویات خاصة شریطةلغیر قاالعمارات ا
  وثیقة تعھد لھذه العملیة 



ل للكنس في انتظار إعداد  120حاویة سعة  300قامت البلدیة باقتناء عدد  -13
 chariots de collecteطلب تزود اقتناء 

من  سلة حائطیة لتمكین متساكني المدینة العتیقة 200سیتم اقتراح شراء  -14
 triporteur équipéوضع الفضالت المنزلیة داخلھا على أن یتم رفعھا بواسطة

d’une benne basculante   
وسیتم إعداد برنامج عمل لیلي علما ) كبیرة الحجم(تم إصالح آلة الكنس  -15

وشاحنة لغسل الطرقات  وأنھ یتم حالیا الكنس اآللي بواسطة آلة كنس صغیرة 
 والحاویات 

 
  مسائل مختلفة:ــدد 01الموضوع عــ

أحال السید شوقي بن منصور الكلمة إلى السادة الحضور لتعبیر عن اھتماماتھم 
ومالحظاتھم والتي تمحورت في تأخر صدور مثال التھیئة العمرانیة لبلدیة اریانة والتدخل 

، اریانة المدینة  المنازه و و بمنطقة النصر األمطارقنوات تصریف میاه  النسدادإلیجاد حل 
للطریق العام بكامل المنطقة البلدیة  طستغالل المشاال فيالمحالت التجاریة وتجاوزات بعض 

ومطالبة بعض شركات االشھار مع انقطاع التنویر العمومي ،  "بنھج حسن الزمرلي"وخاصة 
بواسطة الالفتات واللوحات االشھاریة ذات  اإلشھارباعادة مراجعة التعریفات الموظفة على 

 البارزة أو المنزلة و وریة والعالمات والستائر والعارضات واالفتات المثبتة أصبغة تجا
، عة والمھن المختلفة االمعلقة بالطریق العام وعلى وجھات المحالت المعدة للتجارة والصن

و وتسمیة وترقیم الشوارع ، شغال العمومیة لألو المتدخلین العمومیین ومتابعة انجاز المقاولین 
  .في الغرضوتوزیع توقیت رفع الفضالت وتوفیر حاویات  " كوشة الجیر"طقة بمناألنھج 

وتولى السید دمحم بن محمود كاھیة مدیر التعمیر والدراسات اإلجابة على بعض النقاط 
المطروحة مشیرا إلى أن تأخر صدور مثال التھیئة العمرانیة وتعلیقھ للعموم في عالقة وطیدة 

العلم أن الموضوع تم عرضھ على لجنة األشغال والتھیئة بصدور الخارطة الفالحیة مع 
العمرانیة التي ارتأت تأجیل النظر في الملف إلى حین صدور الخارطة الفالحیة وتعلیقھ للعموم 

  .لعدم تضارب المعطیات

أما في ما یتعلق باألشغال المنجزة بالطرقات العمومیة من طرف مقاولین أو المتدخلین  
 نى أنھ قبل الشروع  في انجاز األشغال تقع استشارة المتدخلین العمومییأشار إل نالعمومیی

والتنسیق معھم في برنامج األشغال المزمع انجازھا بالمنطقة البلدیة لكن یحدث أحیانا التدخل 
في بعض المناطق التي لم تقع برمجتھا للضرورة على غرار نھج التشاد ونھج لبنان ونھج 

اإلشكالیات في قنوات التطھیر أما بالنسبة لنھج المھدیة فتم السودان نظرا لوجود بعض 
استئناف األشغال بعد فترة عید الفطر أما بخصوص تھذیب حي المستقبل ونظرا ألن المقاول 



لم یفي بتعھداتھ إلتمام بقیة األشغال تعھدت وكالة التھذیب والتجدید العمراني بالمشروع وقد تم 
  .تعلق  بالتنویر العمومي بنھج حسن الزمرلي تسجیل مالحظة المواطن في ما ی

أما بالنسبة لمتابعة المقاولین في انجاز األشغال بالطرقات العمومیة فیقع متابعتھم و 
  .المراقبة بصفة یومیة من قبل مھندسین وتقیین بلدیین باإلضافة إلى المتدخلین العمومیین 

مواكبة  علىره للحضور وفي الختام جدد السید شوقي بن منصور رئیس الجلسة شك
   . 2016للمجلس البلدي لسنة  الثالثةأشغال الدورة العادیة 

  
  .منتصف النھارورفعت الجلسة على الساعة 

  

  
   الجلسةرئیس                       الكاتب العام                

شوقي بن                                 ھیل الساسيس
  منصور

 


