
 الجمهورية التونسية         
 وزارة الشؤون المحلية  والبيئة   

 بلدية أريانة              

 شؤون المجلس والمكتب واللجان خلية
ن الدوائر البلدية        والتنسيق بي 
 

 محضن جلسة 

ي دورته العادية 
ن
 2018لسنة   األوىلاجتماع المجلس البلدي ف
 2018مارس  06 الثالثاءالمنعقد يوم 

 

 

 

 

السيد منتصر برئاسة  2018مارس  06 الثالثاءصباحا من يوم  العاشرةالساعة  على التأم 

بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن باريانة المحجوب رئيس النيابة الخصوصية لبلدية اريانة 

وذلك بناءا على البالغات  2018 لسنة االولىدورته العادية اجتماع المجلس البلدي في 

الصادرة بالصحف اليومية وبوسائل اإلعالم المسموعة والتي وقع تعليقها بجميع المقرات 

التابعة للبلدية، وكذلك بناءا على الدعوة االسمية الموجهة لكافة أعضاء المجلس البلدي في 

 وهذا نّصها: 2018مارس  01بتاريخ  1649اآلجال القانونية تحت عدد 

 

لسنة  االولىفي دورته العادية اجتماع المجلس البلدي  أتشرف باستدعائكم لحضور،  وبعد

بقاعة الجلسات  العاشرة صباحاعلى الساعة  2018مارس  06الثالثاء الذي سيلتئم يوم  2018

  المدرجة به المواضيع التاليــة : باريانة وذلك للنظر في جدول األعمال منتزه بئر بلحسن

 

 للتداول مواضيع
 

انية التنمية لسنة  -01 ز ي لمي 
 2017التعديل النهائ 

 2018تنقيح مجموع األعوان لسنة  -02

 إبرام عقد تكميلي لفائدة المواطن محمد الدعاسي  -03

ي لفائدة ورثة توفيق كتالن -04
ط فسخز ي رفع اليد عن شر

ز
 حول شهادة ف

ي  -05  تسوية الوضعية العقارية لمساكن الخي الشعب 

 اقتناء سيارات ادارية -06

  المشاري    ع البلدية متابعة -07

 مسائل مختلفة -08

 

 :  مجلس النيابة الخصوصيةقد حضن هذه الجلسة السادة والسيدات أعضاء 

 والمالية  اإلداريةرئيس لجنة الشؤون   سليم سريح

  اريانة العليا البلدية دائرةال لجنة رخص البناء ورئيس  رئيس  علي الطاهر مولى
االقتصادية ولجنة العمل التطوعي ورئيسة دائرة رئيسة لجنة الشؤون   نعيمة القاضي

  المنازه
الشؤون االجتماعية لجنة لجنة التعاون والعالقات الخارجية ورئيسة  ةرئيس بية بن ساسي جا وحدو 

 واألسرة 

 ورئيسة دائرة رياض النصر                    



 :   السادة تغيب دون عذر و 

رئيس لجنة متابعة قرارات الهدم واإلزالة ورئيس دائرة اريانة   شكيب بن عيسى

   المدينة

 رئيس لجنة االشغال والتهيئة العمرانية   توفيق مساعدية

 رئيس لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة الشاذلي بن غرس هللا  

ورئيس لجنة الشباب والرياضة والثقافة  المساعد االول  شوقي بن منصور

 ولجنة التبتيت
 

 حضن عن اإلدارة البلدية السادة والسيدات و 
 مديرة تنمية الموارد والشؤون االقتصادية  سنياء شعيب

 مديرة الشؤون القانونية واالمالك  ليليا مديني

 والعالقات الخارجية وتنشيط المدينة  مديرة وحدة المتابعة واالعالم  ليلى عياشي

 كاهية مدير مكلفة بادارة النظافة وصيانة المعدات  لطفي الدشراوي

 تجميل المدينة والعناية بالمنتزهات مكلفة بادارة كاهية مدير  ناجية لعيوني

 كاهية مدير مكلف بالشؤون االدارية   سمير وداي

 دارية كاهية مدير مكلفة بالشؤون اال  لطفية تريمش

   كاهية مدير تكنولوجيا المعلومات واالتصال  توفيق بالهاني

 كاهية مدير الشؤون المالية  حميدة العرفاوي

 كاهية مدير مكلف حفظ الصحة وحماية المحيط   عصام الماجري

 مهندس معماري رئيس مكلف بادارة المصالح الفنية   خالد الجبالي

رئيس مصلحة مكلف بخلية المتابعة واالعالم والعالقات   محمودالناصر 

 الخارجية

  تقني اول إدارة المصالح الفنية  شكري الدشراوي

 رئيس مصلحة رخص التجارية مختلفة  طارق حدشي

 رئيسة مصلحة الطرقات والمرور وتسمية االنهج   هندة كيفاجي

  الحسابات بميزانية التصرفرئيس مصلحة   رايس داوه

  أولمهندس معماري   بنبراهيم  ميساء

 مهندس معماري أول  نسرين شوشان

 مهندس معماري أول نور شان بن عمارة

 مهندس معماري أول  حنان بوسليمي

 متصرف دائرة أريانة العليا  كمال بن رمضان

 متصرف دائرة المنازه  األسعد المحمدي

 متصرف دائرة رياض النصر  نزار األدب

 دائرة اريانة المدينةمتصرف   معز مديوني

عدد من  سفراء البيئة وممثلي المجتمع المدني و أعضاءالجلسة عدد من كما حضر        

 .المواطنين

األساسي كتابة الجلسة طبقا للقانون  سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةوتولى السيد 

شؤون  مصلحةرئيسة أم الخير بلغيث بمساعدة السيدة منه و  38للبلديات وخاصة الفصل 

 . المجلس والمكتب واللجان
 



الجلسة مرحبا  منتصر المحجوب رئيس النيابة الخصوصية لبلدية اريانةالسيد افتتح  

اإلطارات البلدية والجهوية بكافة الحاضرين من السادة والسيدات أعضاء النيابة الخصوصية و

المجتمع المدني والسادة المواطنين على مواكبتهم أشغال المجلس البلدي وممثلي  سفراء البيئة و

 .2018لسنة  االولىفي دورته العادية 

في شأنه شرع المجلس البلدي  للتداولوبعد أن حظي جدول األعمال بالموافقة الجماعية 

 في أعماله.

انية التنمية لسنة  01الموضوع عدد  ز ي لمي 
 2017: التعديل النهائ 

 
أحال السيد رئيس النيابة الخصوصية الكلمة إلى السيد سهيل الساسي الكاتب العام للبلدية  

وفق وذلك  2017ميزانية التنمية لبلدية أريانة بعنوان سنة النهائي لتعديل الطلب  موضوعتولى تقديم  الذي

 الجدول التالي :

                                                                                                                                                                                                                                                      في باب الموارد :          -1

 الموارد بيان ف ف ف فصل ص ج ع

اإلعتمادات 

المرسمة 

 2017بميزانية 

 مبلغ

 التنقيح
اإلعتمادات 

 النهائية
 مبلغ الترفيع

)+( 

مبلغ 

 التخفيض

(-) 

II III 8 80-02 02 - .....904.737 - 54.737 850.000 .....موارد السنة 

 40.900.737 - 54.737 40.846.000 مجموع موارد العنوان الثاني

 62.400.737  54.737 62.346.000 مجموع موارد الميزانية

 باب النفقات-2               

 ف ف ف فصل ص ج ع
بيـــــــــــــــــــان 

 المـــــــــــــــــوارد

اإلعتمادات المرسمة 

 2017بميزانية 

 مبلغ الترفيع

اإلعتمادات 

مبلغ الترفيع  النهائية

)+( 

مبلغ 

 التخفيض

(-) 

II III 8 08.901 - - 
نفقات التنمية غير 

 .الموزعة...
1.169.205 54.737 - 1.223.942 

 44.700.737 - 54.737 44.646.000 مجموع نفقات العنوان الثاني

 62.400.737 - 54.737 62.346.000 مجموع نفقات الميزانية

 لجنة الموضوع مع العلم انه قد تم عرضه على أنظارالسادة أعضاء المجلس البلدي التداول في المعروض على و      

 . 2018فيفري  16وعلى المكتب البلدي بتاريخ  2018فيفري  13الشؤون اإلدارية والمالية بتاريخ  

 



 

 قرار مجلس النيابة الخصوصية  

 

انية أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية اريانة باإلجماع عىل صادق    ن ي لمي 
 
:   2017التنمية لسنة التعديل النهائ ي

 
 كاالئ

 

                                                                                                                                                                                                                                                      في باب الموارد :          -1

 الموارد بيان ف ف ف فصل ص ج ع

اإلعتمادات 

المرسمة 

 2017بميزانية 

 مبلغ

 التنقيح
اإلعتمادات 

 النهائية
 مبلغ الترفيع

)+( 

مبلغ 

 التخفيض

(-) 

II III 8 80-02 02 - .....904.737 - 54.737 850.000 .....موارد السنة 

 40.900.737 - 54.737 40.846.000 مجموع موارد العنوان الثاني

 62.400.737  54.737 62.346.000 مجموع موارد الميزانية

 باب النفقات-2               

 ف ف ف فصل ص ج ع
بيـــــــــــــــــــان 

 المـــــــــــــــــوارد

اإلعتمادات المرسمة 

 2017بميزانية 

 مبلغ الترفيع

اإلعتمادات 

مبلغ الترفيع  النهائية

)+( 

مبلغ 

 التخفيض

(-) 

II III 8 08.901 - - 
نفقات التنمية غير 

 .الموزعة...
1.169.205 54.737 - 1.223.942 

 44.700.737 - 54.737 44.646.000 مجموع نفقات العنوان الثاني

 62.400.737 - 54.737 62.346.000 مجموع نفقات الميزانية
 

 

 

 : 2018لسنة تنقيح مجموع االعوان  دد  :  02الموضوع ع 

 

 سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةالكلمة إلى السيد  السيد رئيس النيابة الخصوصية أحال

تبعا لدورية مراجعة مجموع األعوان السنوية وسعيا لفتح خطط جديدة لالنتدابات الذي افاد انه 

وتعزيز اإلطار البشري بالبلدية باإلضافة إلى فتح اآلفاق أمام إطارات وأعوان وعملة البلدية 

 للترقية والمقترح مراجعة مجموع األعوان وفق المعطيات التالية :

 

 
 اإلطار اإلداري :

 الرتبــــــة ع/ر
عدد الخطط 
 المرخص فيها

عدد الخطط 
 المشغولة

عدد الخطط 
 الشاغرة

 النقص الزيادة
عدد الخطط 
المقـترح 



 الترخيص فيها

 01 - - 01 00 01 مستشار المصالح العمومية 01

 06 - - 04 02 06 رئيس متصرف 02

 18 - 01 05 12 17 متصرف مستشار 03

 35 - - 13 22 35 متصرف 04

 31 04 - 19 16 35 ملحق إدارة 05

 38 - 02 13 23 36 كاتب تصرف 06

 40 - - 09 31 40 مستكتب إدارة 07

 13 02 - 07 08 15 عون إستقبال 08

 182 06 03 71 114 185 1المجموع 

 : اإلطار الفني

 الرتبة ع/ر
عدد الخطط 

 المرخص فيها

عدد الخطط 

 المشغولة

عدد الخطط 

 الشاغرة
 النقص الزيادة

عدد 

الخطط 

المقـترح 

الترخيص 

 فيها

 02 - - 02 00 02 مهندس معماري عام 01

 01 - - 01 00 01 مهندس عام 02

 02 - - 00 02 02 مهندس معماري رئيس 03

 02 - - 00 02 02 مهندس معماري أول 04

 01 - - 01 00 01 معماري اول 05

 05 - - 03 02 05 مهنس رئيس 06

 12 - - 07 05 12 مهندس أول 07

 04 - - 00 04 04 مهندس أشغال 08

 11 - - 07 04 11 تقني رئيس 09

 17 - - 08 09 17 تقني أول 10

 19 - - 14 05 19 تقني 11

 07 - - 03 04 07 مساعد تقني 12

 10 - - 04 06 10 عون تقني 13

 93 - - 50 43 93 1المجمــوع 

 اإلطار الخاص :

 الرتبة ع/ر

عدد الخطط 

المرخص 

 فيها

عدد 

الخطط 

 المشغولة

عدد الخطط 

 الشاغرة
 لنقصا الزيادة

عدد الخطط 

المقـترح 

 الترخيص فيها

 00 -1 - 01 00 01 طبيب بيطري متفقد جهوي 01

 01 - - 01 00 01 طبيب بيطري صحي أول 02

 01 - - 01 00 01 طبيب صحة عمومية 03

 02 - - 02 00 02 مستشار في الوثائق واألرشيف 04

 02 - - 00 02 02 متصرف في الوثائق واألرشيف 05

 02 - - 02 00 02 فني سام رئيس للصحة العمومية 06

 02 - - 00 02 02 فني سام أول للصحة العمومية 07

 04 - - 04 00 04 فني سام للصحة العمومية 08

 02 - - 02 00 02 محلل إعالمية 09

 05 - - 01 04 05 واضع برامج 10

 05 - - 05 00 05 تقني مخر اإلعالمية 11

 01 - - 01 00 01 متصرف في الشؤون اإلجتماعية 12

 01 - - 01 00 01 مستشار صحفي 13



 01 - - 00 01 01 كاتب صحفي 14

 22 - - 04 18 22 منشطة تطبيق 15

 02 - - 01 01 02 منشطة رياض األطفال 16

 53 -1 - 26 28 54 3المجمـــــوع 

 سلك العملة

 الصنف ع/ر
عدد الخطط 

 المرخص فيها

عدد الخطط 

 المشغولة

عدد الخطط 

 الشاغرة
 النقص الزيادة

عدد الخطط 

المقـترح 

 الترخيص فيها

01 -10- 05 03 02 02 - 07 

02 -9- 20 04 16 - 02 18 

03 -8- 40 14 26 - 10 30 

04 -7- 65 41 24 05 - 70 

05 -6- 80 52 28 10 - 90 

06 -5- 110 69 
41 

00 - 110 

07 -4- 150 79 
71 

- - 150 

08 -3- 195 129 
66 

- - 195 

09 -2- 25 20 05 - - 25 

10 -1- 25 09 
16 

- 10 15 

 710 22 17 295 420 715 المجموع

 : الخالصــــــة

 

 الرتبـــة
عدد الخطط 

 المرخص فيها

عدد الخطط 

 المشغولة

عدد الخطط 

 الشاغرة
 المقترح التعديل

 93 - - 50 43 93 الفني

 53 -1 - 26 28 54 الخاص

 182 -6 3+ 71 114 185 اإلداري

 328 -7 +3 147 185 332 المجموع

 
 

 

 710 22 17 295 420 715 العملــــة
 

 

اعضاء المجلس البلدي التداول في الموضوع مع العلم انه قد تم المعروض على السادة و

وعلى المكتب  2018فيفري  13لجنة الشؤون االدارية والمالية بتاريخ  أنظارعرضه على 

 .2018فيفري  16البلدي بتاريخ 

 



 

 

 قرار مجلس النيابة الخصوصية

 
  2018لسنة  األعوانتنقيح مجموع صادق أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية اريانة باإلجماع عىل   

 عىل النحو التاىلي : 

 اإلطار اإلداري :

 الرتبــــــة ع/ر
عدد الخطط 
 المرخص فيها

عدد الخطط 
 المشغولة

عدد الخطط 
 الشاغرة

 النقص الزيادة
بعد عدد الخطط 
 التنقيح

 01 - - 01 00 01 مستشار المصالح العمومية 01

 06 - - 04 02 06 متصرف رئيس 02

 18 - 01 05 12 17 متصرف مستشار 03

 35 - - 13 22 35 متصرف 04

 31 04 - 19 16 35 ملحق إدارة 05

 38 - 02 13 23 36 كاتب تصرف 06

 40 - - 09 31 40 مستكتب إدارة 07

 13 02 - 07 08 15 عون إستقبال 08

 182 06 03 71 114 185 1المجموع 

 اإلطار الفني :

 الرتبة ع/ر
 عدد الخطط

 المرخص فيها

عدد الخطط 

 المشغولة

عدد الخطط 

 الشاغرة
 النقص الزيادة

بعد عدد الخطط 

 التنقيح

 02 - - 02 00 02 مهندس معماري عام 01

 01 - - 01 00 01 مهندس عام 02

 02 - - 00 02 02 مهندس معماري رئيس 03

 02 - - 00 02 02 مهندس معماري أول 04

 01 - - 01 00 01 معماري اول 05

 05 - - 03 02 05 مهنس رئيس 06

 12 - - 07 05 12 مهندس أول 07

 04 - - 00 04 04 مهندس أشغال 08

 11 - - 07 04 11 تقني رئيس 09

 17 - - 08 09 17 تقني أول 10

 19 - - 14 05 19 تقني 11

 07 - - 03 04 07 مساعد تقني 12

 10 - - 04 06 10 عون تقني 13

 93 - - 50 43 93 1المجمــوع 

 اإلطار الخاص :

 الرتبة ع/ر

عدد الخطط 

المرخص 

 فيها

عدد 

الخطط 

 المشغولة

عدد الخطط 

 الشاغرة
 لنقصا الزيادة

بعد عدد الخطط 

 التنقيح

 00 -1 - 01 00 01 طبيب بيطري متفقد جهوي 01

 01 - - 01 00 01 طبيب بيطري صحي أول 02

 01 - - 01 00 01 طبيب صحة عمومية 03

 02 - - 02 00 02 مستشار في الوثائق واألرشيف 04

 02 - - 00 02 02 متصرف في الوثائق واألرشيف 05

 02 - - 02 00 02 فني سام رئيس للصحة العمومية 06

 02 - - 00 02 02 فني سام أول للصحة العمومية 07



 04 - - 04 00 04 فني سام للصحة العمومية 08

 02 - - 02 00 02 محلل إعالمية 09

 05 - - 01 04 05 واضع برامج 10

 05 - - 05 00 05 تقني مخر اإلعالمية 11

 01 - - 01 00 01 متصرف في الشؤون اإلجتماعية 12

 01 - - 01 00 01 مستشار صحفي 13

 01 - - 00 01 01 كاتب صحفي 14

 22 - - 04 18 22 منشطة تطبيق 15

 02 - - 01 01 02 منشطة رياض األطفال 16

 53 -1 - 26 28 54 3المجمـــــوع 

 سلك العملة

 الصنف ع/ر
عدد الخطط المرخص 

 فيها

عدد الخطط 

 المشغولة

عدد الخطط 

 الشاغرة
 النقص الزيادة

بعد عدد الخطط 

 التنقيح

01 -10- 05 03 02 02 - 07 

02 -9- 20 04 16 - 02 18 

03 -8- 40 14 26 - 10 30 

04 -7- 65 41 24 05 - 70 

05 -6- 80 52 28 10 - 90 

06 -5- 110 69 
41 

00 - 110 

07 -4- 150 79 
71 

- - 150 

08 -3- 195 129 
66 

- - 195 

09 -2- 25 20 05 - - 25 

10 -1- 25 09 
16 

- 10 15 

 710 22 17 295 420 715 المجموع

 : الخالصــــــة

 

 الرتبـــة
عدد الخطط 

 المرخص فيها

عدد الخطط 

 المشغولة

الخطط عدد 

 الشاغرة
 التعديل

بعد عدد الخطط 

 التنقيح

 93 - - 50 43 93 الفني

 53 -1 - 26 28 54 الخاص

 182 -6 3+ 71 114 185 اإلداري

 328 -7 +3 147 185 332 المجموع

 
 

 

 710 22 17 295 420 715 العملــــة
 
 

 

 

 

 

 



 

 عقد تكميلي لفائدة المواطن محمد الدعاسي  ابرام:  دد   03الموضوع ع 

 

 سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةالكلمة إلى السيد  النيابة الخصوصية السيد رئيسأحال 

 تولى تقديم الذي 

 37في قطعة األرض عدد  أن بلدية أريانة فوتت لفائدة سعاد الجمني وأشار إلىموضوع ال

تونس من المثال التقسيمي حي السعادة التي تمسح  56600مقتطعة من الرسم العقاري عدد 

 1981مارس  28د بمقتضى عقـد بيع مـؤرخ فـي  477,000بثمن جملي قدره  2م 477

 .1981ماي  27ومسجل بالقباضة المالية بتاريخ  1981ماي  15ومصادق عليه في 

به المعنية باألمر محل سكني ، تولت بيعه للسيد محمد الدعاسي وزوجته شيدت وبعـد أن 

 .1992أوت  28إبتسام بن محمد بن زايد بتاريخ 

وحيـث تم التحجير النهائي لقطعة األرض المذكورة من طرف ديوان قيس األراضي 

ورسم الخرائط تبعا لمثال التقسيم المعد في الغرض والذي تم من خالله ضبط المساحة 

عوضا عن  55وعدد القطعة  2م 477عوضا عن  2م 480النهائية لألرض لتصبح مساحتها 

37. 

وحيـث تقدم المواطنين محمد الدعاسي وزوجته إبتسام بن زايد بمطلب يرغبان بمقتضاه  

 في الحصول على عقد تكميلي يقع التنصيص فيه على المساحة النهائية لقطعة األرض وعددها.

على السادة أعضاء المجلس البلدي التداول في الموضوع مع العلم قد تم  والمعروض

وعلى المكتب البلدي بتاريخ  2018فيفري  8عرضه على أنظار لجنة الشؤون القانونية بتاريخ 

 .2018فيفري  16

 
 

 

 قرار مجلس النيابة الخصوصية

ابرام عقد تكميىلي لفائدة المواطن صادق أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية اريانة باإلجماع عىل       

ي قطعة االرض عدد إبتسام بن زايدمحمد الدعاسي وزوجته 
ن
مقتطعة من الرسم العقاري  37ف

ي عدد  56600عدد
 
ي أصبحت بعد التحجي  النهائ

 55تونس من المثال التقسيمي حي السعادة والت 

لنيابة الخصوصية و التفويض للسيد رئيس ا  2م 477عوضا عن  2م 480وتمسح  37عوضا عن 

 القانونية.  إلستكمال بقية اإلجراءات

 

 

ي لفائدة ورثة توفيق كتالن حول  ـدد:  04عـالموضوع 
ط فسخز ي رفع اليد عن شر

ز
 :  شهادة ف

الذي  سهيل الساسي الكاتب العام للبلدية  لسيدالكلمة إلى ا أحال السيد رئيس النيابة الخصوصية

موضوع شهادة في رفع اليد عن شرط فسخي لفائدة ورثة المرحوم توفيق كتالن  تولى تقديم

لفائدة توفيق كتالن في قطعتي أرض  1969جوان  18حيث أن بلدية اريانة فوتت بتاريخ 



ـدد و 87.950مقتطعتين من الرسمي العقارين عـ 2م 653بمساحة جملية قدرها 

لجديدة كانت قد انتزعتهما لفائدتها بمقتضى أمر ـدد كائنتين بنهج الياسمين بأريانة ا88.210عـ

 .1969مارس  24ـدد مؤرخ في 11إنتزاع عـ

وحيـث تضمن العقد في فصله الثالث شرطا يقضي بإلزام المنتفع بإتمام بناء محل سكني في 

 أجل عامين من تاريخ اإلحالة.

ى شهادة في رفع وحيـث تقدم ورثة المعني بالألمر بمطلب يرغبون من خالله في الحصول عل

اليد عن الشرط الفسخي على العقارين المذكورين بعد اإلستظهار بمحضر معاينة إنتهاء األشغال 

 .2017نوفمبر  30مسلم من بلدية أريانة بتاريخ 

والمعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي التداول في الموضوع مع العلم قد تم  

فيفري  08القانونية خالل إجتماعها المنعقد بتاريخ  عرضه على أنظار لجنة النزاعات والشؤون

 .2018فيفري  16و المكتب البلدي بتاريخ  2018
 

 مجلس النيابة الخصوصية   قرار

 

ي لفائدة صادق أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية اريانة باإلجماع عىل 
ط فسخن ي رفع اليد عن شر

ن
ن شهادة ف تمكي 

ي األرض   ورثة المرحوم توفيق كتالن
ي قطعت 

ن
ن من الرسم وال 2م 653مساحة جملية قدرها بف مقتطعتي 

ن عدد  ن باريانة الجديدة 88.210اريانة  وعدد  87.950العقاريي  ن بنهج الياسمي  و التفويض  اريانة والكائنتي 

 القانونية.  للسيد رئيس النيابة الخصوصية إلستكمال بقية اإلجراءات

 

 

ي : تسوية حول  :  05الموضوع عدد   الوضعية العقارية لمساكن الخي الشعب 

الكلمة إلى السيد سهيل الساسي الكاتب العام للبلدية  أحال السيد رئيس النيابة الخصوصية

في إطار مواصلة تسوية الوضعيات العقارية للمقاسم والبناءات المفوت فيها بعقود أفاد انه  الذي

زالة األكواخ والكائنة بالحي الشعبي الوطني إلالبرنامج وذلك في إطار  1968وقتية منذ سنة 

 باريانة .

 268وحيث أن األرض المقامة عليها هذه المساكن في جزء منها على ملك الدولة)حوالي

 مقسم ( 

وحيث تم تسوية العقار وذلك  .وقتية مع عدد هام من المنتفعين اأبرمت البلدية عقود وحيث

 بنقل الملكية لفائدة بلدية اريانة .

قتضي تسوية الوضعية العقارية لهذه المساكن إبرام عقود نهائية لفائدة المنتفعين حيث تو

، اجتمعت اللجنة الوقتية لتسوية الوضعية العقارية لمقاسم بالحي الشعبي  ماو من حل محله

ملفاتهم من عقود بقدموا تالتي ارتأت تمكين بعض المنتفعين ممن  2018فيفري  08بتاريخ 

 نهائية .



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

 حسب بيانات الجدول التالي : 2018فيفري  16عرضه على انظار المكتب البلدي بتاريخ 

 اسم المنتفع ع/ر
عدد 

 المسكن
 المساحة العنوان

الرسم العقاري 

 الفردي

رأي المكتب 

 البلدي

0

1 
 59 عبد الحميد حمازة

نهج تازركة )مع العلم  45عدد 

إلى  56تم تغيير ترقيم المحل من 

45 )  

اريانة 56.576 72م2  بالموافقة 

0

2 

ورثة مبروك بن 

 صالح
نهج جبل اشكل 18عدد  18  

 72م2
اريانة 56.417  بالموافقة 

0

3 

محمد علي 

 المصمودي
نهج منزل تميم 22عدد  102  

 72م2
اريانة 56.552  بالموافقة 

0

4 
بن حامد مصطفى نهج تازركة 46عدد 31   

 72م2
اريانة 56.608  بالموافقة 

0

5 

محمد بن خليفة 

 العياري
نهج بنزرت 41عدد  24  

 72م2
اريانة 56.458  بالموافقة 

6

6 
نهج نابل 15عدد 84 علي العمري  

 56.558 72م2

 اريانة
 بالموافقة

0

7 
نهج الجرجار 10عدد  138 ناجية العياري  

 56.442 72م2

 اريانة
 بالموافقة

نهج قصر هالل 01عدد 22 جالل الهمامي 8 اريانة 56.468 72م2   بالموافقة 

نهج نابل 8عدد  63 حسونة بن احمد 9 اريانة 56.625 72م2   بالموافقة 

نهج بنزرت 47عدد  26 المنجي االحمر 10 اريانة 56.448 72م2   بالموافقة 

نهج بنزرت 12عدد  35 سعاد المرناقي 11 اريانة 56.485 72م2   بالموافقة 

12 
محمد بن خليفة 

 العياري
نهج بنزرت 43عدد  23 اريانة 56.459   64 م2   بالموافقة 

نهج القيروان 6عدد 152 لطيفة بن بلقاسم 13 اريانة56.437 55 م2   بالموافقة 

نهج تازركة 19عدد  46 المختار محمود 14 اريانة 56.556 72م2   بالموافقة 

 

 
 

 

 قرار مجلس النيابة الخصوصية  

 
عقود نهائية لألشخاص  إبرامصادق أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية اريانة باإلجماع عىل      

ي باريانة  ن بمساكن اجتماعي كائنة بالخي الشعت  بمستخرج من مداوالت كل منتفع   وإفراد المنتفعي 



 الخصوصية الستكمال بقية اإلجراءاتو التفويض للسيد رئيس النيابة  ةحدالمجلس البلدي عىل 

: القانونية   وذلك حسب بيانات الجدول التاىلي

 اسم المنتفع ع/ر
عدد 

 المسكن
 المساحة العنوان

الرسم العقاري 

 الفردي

 المجلس قرار

 البلدي

 59 عبد الحميد حمازة 01

نهج تازركة )مع  45عدد 

العلم تم تغيير ترقيم المحل 

 ( 45إلى  56من 

 2م72
56.576 

 اريانة
 بالموافقة

02 
ورثة مبروك بن 

 صالح
 2م72 نهج جبل اشكل 18عدد  18

56.417 

 اريانة

 بالموافقة

03 
محمد علي 

 المصمودي
 2م72 نهج منزل تميم 22عدد  102

56.552 

 اريانة

 بالموافقة

 2م72 نهج تازركة 46عدد 31 مصطفى بن حامد 04
56.608 

 اريانة 

 بالموافقة

05 
محمد بن خليفة 

 العياري
 2م72 نهج بنزرت 41عدد  24

56.458 

 اريانة

 بالموافقة

 2م72 نهج نابل 15عدد 84 علي العمري 06
56.558 

 اريانة

 بالموافقة

 2م72 نهج الجرجار 10عدد  138 ناجية العياري 07
56.442 

 اريانة

 بالموافقة

 2م72 نهج قصر هالل 01عدد 22 جالل الهمامي 08
56.468 

 اريانة

 بالموافقة

 2م72 نهج نابل 8عدد  63 حسونة بن احمد 09
56.625 

 اريانة

 بالموافقة

 2م72 نهج بنزرت 47عدد  26 المنجي االحمر 10
56.448 

 اريانة

 بالموافقة

 2م72 نهج بنزرت 12عدد  35 سعاد المرناقي 11
56.485 

 اريانة

 بالموافقة

12 
محمد بن خليفة 

 العياري
 2م64 نهج بنزرت 43عدد  23

56.459 

 اريانة

 بالموافقة

 بالموافقة اريانة56.437 2م55 نهج القيروان 6عدد 152 لطيفة بن بلقاسم 13

 2م72 نهج تازركة 19عدد  46 المختار محمود 14
56.556 

 اريانة 

 بالموافقة

 

 

 اقتناء سيارات ادارية :حول  :  06الموضوع عدد 

 
الكلمة إلى السيد سهيل الساسي الكاتب العام للبلدية  أحال السيد رئيس النيابة الخصوصية

وإحداث إدارات جديدة وفي التنظيم الهيكلي لبلدية اريانة تبعا لمراجعة أفاد انه  الذي

 إطار دعمها بوسائل العمل الضرورية ومنها وسائل النقل .

 ي الستثمار البلدي التشاركي لسنةبرنامج السنوالرصدت لجنة متابعة إعداد 

السنوي لالستثمار البلدي  المخططضمن  2017سبتمبر  11بتاريخ  2018

سيارات  05 ألف دينار  القتناء عدد 200باعتمادات تقدر  2018التشاركي لسنة 

 .مصلحة 

المصادقة على إدراج هذه االعتمادات بميزانية التنمية لسنة  تتم وحيث

  الكلي ووفق البيانات التالية :لفائدة هذه االقتناءات عن طريق التمويل الذاتي  2018



 ابواب 05 ذات Berlinمن نوع  مصلحة سيارات 05عدد 

السادة أعضاء المكتب البلدي التداول في الموضوع مع العلم المعروض على و

فيفري  13الشؤون اإلدارية والمالية بتاريخ لجنة  انه قد تم عرضه على أنظار

2018 . 

 
 

 
 الخصوصية  قرار مجلس النيابة  

 

عىل  اقتناء السيارات اإلدارية وذلك النيابة الخصوصية للمجلس البلدي باإلجماع أعضاء  صادق  

 وفق البيانات التالية :  

 ابواب 05 ذات Berlinمن نوع  مصلحة سيارات 05عدد 
 

 

 

 جدول متابعة المشاريــــع البلدية  حول :  07الموضوع عدد 

 

الكلمة إلى السادة المديرين لمختلف  الخصوصيةرئيس النيابة أحال السيد 

كل في ما يخصه  2016/2017القطاعات البلدية لتقديم المشاريع االستثمارية لسنة 

 وذلك كما يلي: 

 

 

 

 

 

 

 

 



فتح السيد رئيس النيابة الخصوصية باب الحوار للحاضرين من أعضاء سفراء البيئة ثم 

 .والمواطنين

ق طريبللمدرسة االبتدائية  التالميذدخل حول تهيئة محورت أغلب التدخالت وقد تم

غراسة للمدرسة  وأشجار أتربةالمحاذية لملعب المدرسة وتوفير بنزرت وتقليم األشجار الخلفية 

االبتدائية ابن خلدون والمساهمة في مشروع اقتناء الحاويات الذكية للمدرسة االبتدائية رياض 

نتصاب الفوضوي على مستوى مدرسة سيدي الجبالي مقاومة اال إلىالنصر كما تم التطرق 

العليا وتعبيد نهج سيدي عمر بوخطيوة  باريانةتهيئة حديقة جودة الحياة  أشغالواستحثاث نسق 

 بحي البلدية .

السيد سهيل الساسي الكاتب العام للبلدية بوجود  أوضح إليه إجابة على ما تم اإلشارةو

تدائية طريق بنزرت وسيتم التدخل لتهيئة المدخل ، أما المدرسة االبمحيط على مستوى  أشغال

بالنسبة لتعبيد نهج سيدي عمر بوخطيوة بالحي البلدية فهو يندرج ضمن البرنامج االستثماري 

 وسيتم التدخل فيه قريبا . 2016التشاركي لسنة 

 

بالشكر إلى جميع  رئيس النيابة الخصوصية منتصر المحجوبالسيد  توجهوفي الختام 

 2018مواكبة أشغال المجلس البلدي في دورته العادية األولى لسنة الحاضرين على 

 .الساعة منتصف النهارورفعت الجلسة على                           

 

رئيس النيابة          رئيس لجنة الشؤون االدارية والماليةالكاتب العام        

 الخصوصية لبلدية اريانة

 منتصر المحجوب                                 سليم سريح   سهيل الساسي             

 

 

 

 

 

 
 

 


