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السيد منتصر احملجوب رئيس برائسة  2017ماي  26الجمعة الساعة العاشرة صباحا من يوم  على التأم 
دورته بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن  ابر�نة اجتماع اجمللس البلدي يف النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نة 

وذلك بناءا على البالغات الصادرة ابلصحف اليومية وبوسائل اإلعالم املسموعة  2017 لسنة الثانيةالعادية 
واليت وقع تعليقها جبميع املقرات التابعة للبلدية، وكذلك بناءا على الدعوة االمسية املوجهة لكافة أعضاء اجمللس 

 وهذا نّصها: 2017ماي  23بتاريخ  2281البلدي يف اآلجال القانونية حتت عدد 
الذي  2017لسنة  الثانيةيف دورته العادية اجتماع اجمللس البلدي  أتشرف ابستدعائكم حلضور، وبعد  

ابر�نة  منتزه بئر بلحسنبقاعة اجللسات  العاشرة صباحاعلى الساعة  2017 ماي 26 اجلمعةسيلتئم يوم 
 املدرجة به املواضيع التاليــة : وذلك للنظر يف جدول األعمال

      

 للتداول مواضیع
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 المجاورة لملك الدولة العمومي للطرقات     
 حول طلب تخصیص فضاء المقھى الثقافي بمنتزه بئر بلحسن لفائدة المعھد الجھوي للموسیقى -3
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 : مجلس النیابة الخصوصیةوقد حضر ھذه الجلسة السادة والسیدات أعضاء 
 

 الشؤون االجتماعية واألسرة جلنة جلنة التعاون والعالقات اخلارجية ورئيسة  ةرئيس بية بن ساسي جا وحدو 
 ورئيسة دائرة ر�ض النصر           

 واملالية  اإلداريةرئيس جلنة الشؤون   سليم سريح
  ار�نة العليا البلدية دائرةال جلنة رخص البناء ورئيس  رئيس  علي الطاهر موىل
 رئيس جلنة متابعة قرارات اهلدم واإلزالة ورئيس دائرة ار�نة املدينة  شكيب بن عيسى

 



 :  دة یالسعذر ب توتغیب
  الشؤون االقتصادية وجلنة العمل التطوعي ورئيسة دائرة املنازهرئيسة جلنة   نعيمة القاضي

 :  السادة وتغیب دون عذر 
 رئيس جلنة االشغال والتهيئة العمرانية   توفيق مساعدية

 رئيس جلنة الصحة والنظافة والعناية ابلبيئة الشاذيل بن غرس هللا 
 ورئيس جلنة الشباب والر�ضة والثقافة وجلنة التبتيت املساعد االول  شوقي بن منصور

 حضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات و
 مديرة الشؤون اإلدارية واملالية   سنية شعيب
 مديرة تنمية املوارد والشؤون القانونية  ليليا مديين

 مدير املصاحل الفنية  حممد بن حممود
 مدير التجهيزات األساسية والنظافة كاهية  لطفي الدشراوي

 كاهية مدير الشؤون الثقافية واالجتماعية والر�ضية  ليلى عياشي
 كاهية مدير العناية ابلبيئة واحمليط  �جية لعيوين
   كاهية مدير تكنولوجيا املعلومات واالتصال  توفيق ابهلاين

 كاهية مدير الشؤون املالية  محيدة العرفاوي
 كاهية مدير النظافة والوقاية الصحية  عصام املاجري
 كاهية مدير حفظ الصحة  العريب اللبادي

 رئيسة مصلحة التصرف يف املوارد البشرية  لطيفة كرمي ترميش
 رئيس مصلحة التنوير العمومي   عبد الفتاح علية 

 رئيس مصلحة الرتاخيص واملعاليم املختلف  الناصر حممود
 نة العليامتصرف دائرة أر� كمال بن رمضان
 متصرف دائرة املنازه  األسعد احملمدي

 متصرف دائرة ر�ض النصر  نزار األدب
 أعضاء برملان الطفل وعدد من املواطنني.ممثلي اجملتمع املدين و  عدد مناجللسة كما حضر        

 

األساسي للبلد�ت كتابة اجللسة طبقا للقانون   سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةوتوىل السيد 
 . شؤون اجمللس واملكتب واللجان رئيسة مصلحةأم اخلري بلغيث مبساعدة السيدة منه و  38وخاصة الفصل 

 
اجللسة مرحبا بكافة احلاضرين من  منتصر احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نةالسيد افتتح  

وأعضاء برملان الطفل والسادة  السادة والسيدات أعضاء النيابة اخلصوصية واإلطارات البلدية وممثلي اجملتمع املدين
 .2017املواطنني على مواكبتهم أشغال اجمللس البلدي يف دورته العادية الثانية لسنة 



 

 .ع اجمللس البلدي يف أعمالهر ه شماعية لتداول يف شأنابملوافقة اجلوبعد أن حظي جدول األعمال 

 

 :  2017ختم الحساب المالي سنة حول  ـدد: 01عــالموضوع 
 

الذي  سهيل الساسي الكاتب العام للبلدية  لسيدالكلمة إىل ا أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية
قبل االنطالق يف التداول يف موضوع ختم احلساب املايل أنه طبقا للقانون االساسي للبلد�ت  يتعنيأشار أنه 

يتوىل الرئيس أو من ينوبه يف مغيبه رائسة اجمللس البلدي وعند "  على أنه  منه والذي ينص 37الفصل 

 مناقشة احلساب املايل ابلبلدية ينتخب اجمللس رئيسا للجلسة .

ذه الصورة وإن مل يعد مباشرا خلطته أن حيضر املناقشات وعليه مغادرة اجللسة ولرئيس البلدية يف ه

 عند االقرتاع.

 "يوجه رئيس اجللسة حمضر املداوالت رأسا إىل سلطة اإلشراف الراجعة هلا ابلنظر . 

 . سليم سريح رئيسا للجلسةوتبعا للفصل املشار إليه أعاله مت انتخاب السيد 
احلساب املايل ركنا أساسيا للميزانية، وهو حيوصل الساسي تقدمي املوضوع مبينا أن مث توىل السيد سهيل 

عمليات التصرف على مستوى املداخيل وإجناز النفقات تصرفا وجتهيزا، وما جيب إلغاؤه حسابيا من مداخيل مل 
إلجناز واملوارد غري تتحقق ، ونقل إعتمادات العنوان الثاين املخصصة للمشاريع والتجهيزات اليت هي يف طور ا

 املستعملة من العنوان األول.

لسنة  65دد عمن القانون األساسي مليزانية اجلماعات العمومية احمللية  33أبحكام الفصل  وعمال 
 والنصوص اليت نقحته أو متمته. 2007ديسمرب  18املؤرخ يف  2007

 282جملس اجلماعة العمومية احمللية يف احلساب املايل الذي يقع إعداده طبقا ملقتضيات الفصل  ينظر 
من جملة احملاسبة العمومية وتقع املصادقة عليه من قبل سلطة اإلشراف اليت هلا صفة املوافقة على امليزانية املتعلقة 

 .به "

على مستوى  2016ت املتعلقة بتصرف سنة أهم املعطيا على السادة أعضاء اجمللس البلديواملعروض  
 :ء حبسابيات السيد القابض البلدي املداخيل واملصاريف وذلك حسب ما جا

 
 

 



 المداوالت                                    

واملقدرة  2016االعتمادات املتبقية ابلعنوان الثاين لسنة  أنأوضح  : سھیل الساسيالسید  
مل يتم  الذيالتشاركية  ةاالستثماريد متثل االعتمادات املرصودة لتمويل بر�مج املشاريع  28.325.361,524ب

وحظي ابملوافقة اجلماعية للمواطنني خالل اجللسة العامة  2016بل مت يف سنة  2015يف أواخر سنة إعداده 
والذي  2016ماي  27ومصادقة اجمللس البلدي يف دورته العادية الثانية بتاريخ  2016افريل  30الثانية بتاريخ 

 د  25.037.000بــــــــ قدرت تكلفته اجلملية

 

 مجلس النیابة الخصوصیة   قرار

 وذلك على النحو التالي : 2016ختم الحساب المالي لسنة ع على باإلجما صادق مجلس النیابة الخصوصیة        

 الموارد : -1
 22.638.852.992ارد العنوان األول : مو

 33.007.433.040موارد العنوان الثاني : 

  55.646.286.032: 2016وبذلك یكون المبلغ النھائي للموارد المستخلصة خالل سنة 

 : النفقات -2
 12.865.171.202نفقات العنوان األول : 
 4.682.071.516نفقات العنوان الثاني : 

 17.547.242.718:  2016وبذلك یكون مجموع النفقات المأذون بدفعھا خالل سنة 
 3.540.428.798اعتمادات نفقات العنوان األول الباقیة بدون استعمال :  -3
 34.123.211.484الباقیة بدون استعمال:  اعتمادات نفقات العنوان الثاني (الجزء الثالث+الرابع) -4
 712.000.000اعتماد نفقات العنوان الثاني (الجزء الخامس) الباقیة بدون استعمال :  -5
 االعتمادات المتبقیة والمرخص في نقلتھا الى :  -6

 المال االحتیاطي : 
 7.639.071.354 المتأتیة من فواضل العنوان األول : -7

  6.111.257.083:  2017لى سنة إمن الفواضل  80%تنقل 
  1.527.814.271:  2018الفواضل الي سنة من  20%تنقل 

 29.747.971.960:  2017) تنقل إلى میزانیة المتأتیة من العنوان الثاني(جزء الثالث والجزء الرابع -8
 المال اإلنتقالي : 

 د 712.000.000الجزء الخامس : 
 



الترخیص في وضع المعلقات وإقامة الالفتات والركائز  حول : 02الموضوع عدد 

 االشھاریة باألمالك العقاریة المجاورة لملك الدولة العمومي للطرقات

إطار  يفأوضح أنه الذي  سهيل الساسي الكاتب العام  لسيدالكلمة إىل ا أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية

 تنظيم ومزيد توضيح قطاع اإلشهار ابألمالك العقارية اجملاورة مللك الدولة العمومي للطرقات والتابعة لألشخاص .

وحيث مت الفصل بني اإلشهار ابمللك العمومي للطرقات التابع للجماعات احمللية الذي خيضع ملقتضيات  

 01املؤرخ يف  2011لسنة  84واملنقح ابملرسوم عدد  2009مارس  02املؤرخ يف  2009لسنة  12القانون عدد 

 261املتعلق بتنقيح وإمتام األمر عدد  2012ماي  17املؤرخ يف  2012لسنة  408واألمر عدد  2011سبتمرب 

املتعلق بضبط شروط وإجراءات الرتخيص يف اإلشهار ابمللك العمومي  2010فيفري  15املؤرخ يف  2010لسنة 

العقارية اجملاورة والتابعة لألشخاص ، واإلشهار مبلك الدولة العمومي للطرقات الذي خيضع للطرقات وابألمالك 

املتعلق بتحوير التشريع اخلاص مبلك  1986مارس  07املؤرخ يف  1986لسنة  17إىل مقتضيات القانون عدد 

 12ة إىل القانون عدد إضاف  1987أفريل  20املؤرخ يف  1987لسنة  656الدولة العمومي للطرقات  واألمر عدد 

 املشار إليه آنفا. 2001لسنة  84املنقح ابملرسوم عدد  2009لسنة 

وحيث أنه مل يتم اإلشارة إىل اإلشهار ابمللك اجملاور مللك الدولة العمومي للطرقات ضمن القانون عدد  

 املشار إليها آنفا . 1987لسنة  656واألمر عدد  1986لسنة  17

اإلشهار ابألمالك العقارية التابعة لألشخاص اجملاورة للملك العمومي للطرقات  وحيث مت التنصيص على 

 التابع للجماعات احمللية يف النصوص املتعلقة ابإلشهار.

وحيث تولت عديد الشركات اإلشهارية تركيز عدد من العالمات اإلشهارية ابألمالك العقارية التابعة  

للطرقات دون حصوهلم على ترخيص من أي جهة رغم تقدمهم مبطالب  لألشخاص واجملاورة مللك الدولة العمومي

لدى مصاحل وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الرتابية لعدم وجود نص قانوين يسمح بذلك وهو ما تسبب يف 

 وجود إشكالية يف إجراءات املراقبة وتنفيذ العقوابت على شركات اإلشهار املخالفة .



لوجود هذه العقارات ابجملال الرتايب البلدي وخاضعة لسلطة البلدية من حيث  وإزاء هذه الوضعية ونظرا 

رخص البناء وربط التيار الكهرابئي واملاء الصاحل للشراب ومعاليم استغالل الطريق العام واملعلوم على العقارات 

 املبنية وغري املبنية ...

 09فقد مت عرض املوضوع على أنظار اللجنة املشرتكة بني الشؤون القانونية والشؤون االقتصادية بتاريخ  

والذي ارأتى مبدأ تسوية وضعية الشركات اإلشهارية  2017ماي  22وعلى املكتب البلدي بتاريخ  2017مارس 

شهارية ابألمالك العقارية اجملاورة للملك بسحب اإلجراءات املتعلقة بوضع املعلقات وإقامة الالفتات والركائز اإل

 اجملاور للملك العمومي للطرقات .العمومي البلدي للطرقات والتابعة لألشخاص على العالمات االشهارية ابمللك 

 واملعروض على السادة أعضاء اجمللس البلدي التداول يف املوضوع .

 

 مجلس النیابة الخصوصیة   قرار

الترخیص للشركات االشھاریة في وضع المعلقات وإقامة الالفتات ع على باإلجما النیابة الخصوصیةصادق مجلس         
جراءات إ بالسحب علیھاوذلك والتابعة لألشخاص لة العمومي للطرقات ملك الدوكائز االشھاریة بالملك المجاور لوالر

 طرقات والتابعة لألشخاص.وشروط الترخیص في االشھار بالملك المجاور للملك العمومي البلدي لل

 

 

 طلب تخصیص فضاء المقھى الثقافي بمنتزه بئر بلحسن لفائدةحول  : 03الموضوع عدد 

 للموسیقى المعھد الجھوي

  أنهالذي  سهيل الساسي الكاتب العام للبلدية لسيدالكلمة إىل ا أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية 
السيد مندوب اجلهوي موضوع مراسلة  2017مارس  24بتاريخ   4942تبعا ملراسلة السيدة والية ار�نة حتت عدد 

بطلب ختصيص فضاء املقهى الثقايف مبنتزه بئر بلحسن  ةواملتعلق 17/03/2017بتاريخ  380للثقافة ابر�نة  عدد 
 . فيهعاب كافة املسجلني لفائدة املعهد اجلهوي للموسيقى الذي مل يعد قادرا على استي

 وحيث أعرب املعهد اجلهوي للموسيقى عن استعداده للقيام أبشغال التهيئة الالزمة ابلفضاء املذكور  
املعروض على السادة أعضاء اجمللس البلدي التداول يف املوضوع مع العلم أنه مت عرضه على أنظار ف

 .2017ماي  22املكتب البلدي بتاريخ 



 

 املداوالت                                    

 

أشار إىل أنه مت اإلعالن عن مناظرة الختيار مكتب دراسات إلعداد  :  سھیل الساسيالسید  
تصور جديد لتهيئة منتزه بئر بلحسن كما مت تنظيم يوم تشاركي مع املواطنني لتبادل املقرتحات والتصورات اخلاصة 

 .2017افريل  28هبذا الفضاء يوم 

 
 

 مجلس النیابة الخصوصیة   قرار

فائدة المعھد تسویغ فضاء المقھى الثقافي بمنتزه بئر بلحسن ل ع على باإلجما صادق أعضاء النیابة الخصوصیة        
مع تحدید القیمة  مدة محددة تنتھي بانطالق أشغال التھیئة المزمعة انجازھا بمنتزه بئر بلحسنالجھوي للموسیقى وذلك ل

 ارات بوزارة أمالك الدولة .لالختب ةالكرائیة من طرف اإلدارة العام

 

 

 

 

 

 

 

 

 البلدیة : تكشف استخالصاحول  : 04الموضوع عدد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : متابعة المشاریع البلدیةحول  : 05الموضوع عدد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 : مسائل مختلفة  : 06الموضوع عدد 
 

أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية الكلمة للحضور لإلبداء آرائهم ومشاغلهم حول خمتلف جماالت العمل 
 : البلدي

 

 اإلجابـــــــــــــــــــــة المتدخلـــــــــــــــون

انطالق أشغال  اتريخ تساءل حول السيد حممد محيد:
  امللعب البلدي فرحات حشاد وصيانة القاعة املغطاة تعشيب

ه خبصوص املشاريع الر�ضية أفاد أنسهيل الساسي : السيد 
حشاد فقد مت فتح املتعلقة بتعشيب امللعب البلدي فرحات 

قات ادقة على امللف من قبل جلنة الصفالعروض ومتت املص
ابلنسبة لصيانة القاعة  ملف الصفقة أما إعدادبصدد  و

 إعدادبصدد  وفقد مت فتح العروض للمرة الثانية املغطاة 
 العروض.تقرير تقييم 

مثال التهيئة العمرانية تساءل حول مآل  : السيد احلبيب محزة
الستكمال أشغال القسط الثاين لتقسيم حي الصحة بر�ض 

غياب التنوير العمومي مبدخل ر�ض  وأشار إىلاألندلس 
ابوزيد اهلاليل  بنهجصيانة الطرقات الكائنة دعا إىل األندلس و 

   زيد العناية ابلنظافة وجتميل املفرتقات الدائرية و م

تعليق مثال التهيئة  بعدأشار إىل أنه  :حممد بن حممود  السيد 
املقدمة دراسة االعرتاضات يتم العمرانية يف قراءة أوىل 

وزارة التجهيز واإلدارة اجلهوية للتجهيز وإدارة ممثلي حبضور 
 والبلدية  التعمري

سيتم  األندلسأما خبصوص التنوير العمومي مبنطقة ر�ض 
 للتدخل يف النقاط املشار إليها .ليال معاينة املنطقة 

توقيت انعقاد  مزيد تعديلدعا إىل  : عبد السالم املانسي السيد 
لس البلدي وتسأل حول مآل  صيانة الطرقات جلسات اجمل

زقاق  –علي اخللصي  -مبنطقة حي املالحة (�ج األمانة 
 ) املالحة شارع  -ابلنور

اشار إىل أنه ابلنسبة لرب�مج صيانة  :حممد بن حممودالسيد
كل من �ج   برجمتهفقد مت  2014/2015الطرقات 

 السينغال والتشاد والسودان وهي بصدد االجناز



أكد على ضرورة متابعة أشغال صيانة  :عبد هللا عبيدالسيد 
الطرقات بنهج السودان وذلك ملخالفة املقاول للمواصفات 
الفنية ودعا إىل إزالة البناية املتواجدة بوسط السوق املركزية 
ابر�نة املدينة وأشار إىل اقتناء معدات نظافة صغرية احلجم 

ضيقة ابر�نة املدينة والقضاء لتيسري احلركة ابألزقة واال�ج ال
 داعيا إىل القضاء على النقطة السوداء قرب مركز الوليد.

أشار إىل أنه  ابلنسبة لنهج السودان فقد حممد بن حممود : السيد
مت برجمة يف إطار الصيانة وذلك على إثر تدخل الديوان الوطين 

علو للتطهري واملقاولة بصدد اجناز النهج املذكور يف نفس مستوى 
  الطريق القدمي

أشار إىل أنه يف إطار الرب�مج  : سهيل الساسي السيد
كي فقد مت رصد كامل االعتماد لتهيئة ر االستثماري التشا

 ساحة سليمان اللمسي وذلك ابلتوافق مع املتساكنني 
أما خبصوص اقتناء معدات نظافة صغرية احلجم وخصوصية 

مل يكن مثمرا  الر�نة املدينة فاإلعالن عن طلب العروض
 للمرة الثانية وسيتم احلرص على اقتناءها لنجاعتها 

: أوضح أنه خبصوص اقتناء  السيد لطفي الدشراوي
معدات النظافة ملنطقة ار�نة املدينة  فقد مت اقرتاح اقتناء 

 2016ضمن اللجنة الوزارية لسنة pack up 04عدد  
لكن طلب العروض مل يكن مثمرا وسيتم إعادة الطلب 

 2017خالل سنة 

إىل مزيد العناية بصيانة الطرقات  دعا : حممد املانسي السيد 
بكامل املنطقة البلدية مع التثبت يف اختيار نوعية جيدة من 

إلضافة إىل تثمني فواضل اب  lixiviaملادة  جتنبااحلاو�ت 
األجنة من خالل استغالل آلة الرحي والتشجيع على 

 جمال التنمية املستدامة  الطاقة املتجددة يف لاستعما
 
 
 

: أشار إىل أنه مت ختصيص  السيد حممد بن حممود
أد لصيانة الطرقات ضمن الرب�مج  559اعتمادات تقدر بـ

  2017االستثماري التشاركي لسنة 

أشار أنه ابلنسبة للحاو�ت : السيد لطفي الدشراوي
النصف املطمورة فقد مت برجمة اقتناءها لفائدة التجمعات 

 السكنية الكثيفة 
أما خبصوص مشروع تثمني النفا�ت فقد مت االتفاق بني 

 البلد�ت اجملاورة إلعداد املشروع 



 : أعضاء برملان الطفل البيئي

على صيانة التنوير  أكد:  مدرسة ار�نة العلياممثل عن 
العمومي والعناية ابلنظافة و تكاثر الكالب السائبة قرب 

 مدرسة ار�نة العليا
الطرقات أمام  صيانةإىل  أشارمدرسة ابن خلدون : ممثل عن 

 املدرسة اإلعدادية ابن خلدون واملعهد النموذجي ابر�نة 
حل  إجيادأكد على ضرورة : مدرسة برج الرتكي ممثل عن 

 للمصب العشوائي مبنطقة برج الرتكي 
: أشار إىل صيانة الطرقات  مدرسة فرحات حشادممثل عن 

 والعناية ابلنظافة بنهج القاضي عياض ابر�نة املدينة 

أشار أنه  خبصوص النظافة  : السيد لطفي الدشراوي

مبحيط املدارس فقد مت إعداد بر�مج حلملة نظافة بكافة 
 املدارس كما سيتم إعداد بر�مج الفرز االنتقائي هبا

 

 

خبصوص �ج القاضي :أشار أنه   السيد سهيل الساسي
 صيانة الطرقات  عياض سيتم إضافته ضمن قائمة

       
 
 

ويف اخلتام جدد السيد رئيس النيابة اخلصوصية شكره جلميع اإلطارات البلدية على جمهوداهتم امللموسة 

 . للجميع "  رمضان مبارك"  تمنيا مبناسبة حلول الشهر الكرمي ، مولكافة احلاضرين 
 

 عة منتصف النهار ومخس وعشرون دقيقة  .اورفعت اجللسة على الس

 

 

 رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نة رئيس جلنة الشؤون االدارية واملالية         الكاتب العام    

  منتصر احملجوب                                  سليم سريح   سهيل الساسي                

 

 

 

 

 

 
 



 الجمھوریة التونسیة            
 والبیئةوزارة الشؤون المحلیة        
 بلدیة أریانة              

 مصلحة شؤون المجلس والمكتب واللجان
 

 عنصر مستخرج من مداوالت المجلس البلدي 

 2017لسنة  الثانیةفي دورته العاد�ة 

 2017 ماي 26المنعقدة یوم الجمعة 
 

 2016: ختم الحساب المالي لسنة  01ع عدد یتعلـــــق �الموضو 

السيد منتصر احملجوب رئيس النيابة برائسة  2017ماي  26الجمعة الساعة العاشرة صباحا من يوم  على التأم
دورته العادية بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن  ابر�نة اجتماع اجمللس البلدي يف اخلصوصية لبلدية ار�نة 

وذلك بناءا على البالغات الصادرة ابلصحف اليومية وبوسائل اإلعالم املسموعة واليت وقع  2017 لسنة الثانية
تعليقها جبميع املقرات التابعة للبلدية، وكذلك بناءا على الدعوة االمسية املوجهة لكافة أعضاء اجمللس البلدي يف 

 وهذا نّصها: 2017ماي  23بتاريخ  2281اآلجال القانونية حتت عدد 
الذي  2017لسنة  الثانيةيف دورته العادية اجتماع اجمللس البلدي  أتشرف ابستدعائكم حلضور، وبعد  

ابر�نة  منتزه بئر بلحسنبقاعة اجللسات  العاشرة صباحاعلى الساعة  2017 ماي 26 اجلمعةسيلتئم يوم 
 املدرجة به املواضيع التاليــة : وذلك للنظر يف جدول األعمال

      

 للتداول مواضیع
 

 2016ختم الحساب المالي لسنة  -1
 الترخیص في وضع المعلقات وإقامة الالفتات والركائز االشھاریة باألمالك العقاریة  -2
 المجاورة لملك الدولة العمومي للطرقات     

 حول طلب تخصیص فضاء المقھى الثقافي بمنتزه بئر بلحسن لفائدة المعھد الجھوي للموسیقى -3
 االستخالصات البلدیةكشف حول  -4
 متابعة سیر المشاریع البلدیة  -5
 مسائل مختلفة -6

 : مجلس النیابة الخصوصیةوقد حضر ھذه الجلسة السادة والسیدات أعضاء 
 

 الشؤون االجتماعية واألسرة جلنة جلنة التعاون والعالقات اخلارجية ورئيسة  ةرئيس بية بن ساسي جا وحدو 
 ورئيسة دائرة ر�ض النصر           

 واملالية  اإلداريةرئيس جلنة الشؤون   سليم سريح
  ار�نة العليا البلدية دائرةال جلنة رخص البناء ورئيس  رئيس  علي الطاهر موىل
 رئيس جلنة متابعة قرارات اهلدم واإلزالة ورئيس دائرة ار�نة املدينة  شكيب بن عيسى

 



 :  السیدة عذر ب توتغیب
  رئيسة جلنة الشؤون االقتصادية وجلنة العمل التطوعي ورئيسة دائرة املنازه  نعيمة القاضي

 :  السادة وتغیب دون عذر 
 رئيس جلنة االشغال والتهيئة العمرانية   توفيق مساعدية

 رئيس جلنة الصحة والنظافة والعناية ابلبيئة الشاذيل بن غرس هللا 
 املساعد االول ورئيس جلنة الشباب والر�ضة والثقافة وجلنة التبتيت  شوقي بن منصور

 حضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات و
 مديرة الشؤون اإلدارية واملالية   سنية شعيب
 مديرة تنمية املوارد والشؤون القانونية  ليليا مديين

 مدير املصاحل الفنية  حممد بن حممود
 دير التجهيزات األساسية والنظافةكاهية م  لطفي الدشراوي

 كاهية مدير الشؤون الثقافية واالجتماعية والر�ضية  ليلى عياشي
 كاهية مدير العناية ابلبيئة واحمليط  �جية لعيوين
   كاهية مدير تكنولوجيا املعلومات واالتصال  توفيق ابهلاين

 كاهية مدير الشؤون املالية  محيدة العرفاوي
 كاهية مدير النظافة والوقاية الصحية  عصام املاجري
 كاهية مدير حفظ الصحة  العريب اللبادي

 رئيسة مصلحة التصرف يف املوارد البشرية  لطيفة كرمي ترميش
 رئيس مصلحة التنوير العمومي   عبد الفتاح علية 

 رئيس مصلحة الرتاخيص واملعاليم املختلف  الناصر حممود
 أر�نة العليامتصرف دائرة  كمال بن رمضان
 متصرف دائرة املنازه  األسعد احملمدي

 متصرف دائرة ر�ض النصر  نزار األدب
 أعضاء برملان الطفل وعدد من املواطنني.ممثلي اجملتمع املدين و  عدد مناجللسة كما حضر        

 

لد�ت األساسي للبكتابة اجللسة طبقا للقانون   سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةوتوىل السيد 
 . شؤون اجمللس واملكتب واللجان رئيسة مصلحةأم اخلري بلغيث مبساعدة السيدة منه و  38وخاصة الفصل 

 
اجللسة مرحبا بكافة احلاضرين من  منتصر احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نةالسيد افتتح  

السادة والسيدات أعضاء النيابة اخلصوصية واإلطارات البلدية وممثلي اجملتمع املدين وأعضاء برملان الطفل والسادة 
 .2017املواطنني على مواكبتهم أشغال اجمللس البلدي يف دورته العادية الثانية لسنة 



 

 ماعية لتداول يف شأنه شرع اجمللس البلدي يف أعماله.وبعد أن حظي جدول األعمال ابملوافقة اجل

 

 :  2017حول ختم الحساب المالي سنة  ـدد: 01عــالموضوع 
 

الذي  سهيل الساسي الكاتب العام للبلدية  لسيدالكلمة إىل ا أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية
أشار أنه يتعني قبل االنطالق يف التداول يف موضوع ختم احلساب املايل أنه طبقا للقانون االساسي للبلد�ت 

يتوىل الرئيس أو من ينوبه يف مغيبه رائسة اجمللس البلدي وعند منه والذي ينص على أنه  "  37الفصل 

 مناقشة احلساب املايل ابلبلدية ينتخب اجمللس رئيسا للجلسة .

ولرئيس البلدية يف هذه الصورة وإن مل يعد مباشرا خلطته أن حيضر املناقشات وعليه مغادرة اجللسة 

 عند االقرتاع.

 "يوجه رئيس اجللسة حمضر املداوالت رأسا إىل سلطة اإلشراف الراجعة هلا ابلنظر . 

 . سليم سريح رئيسا للجلسةوتبعا للفصل املشار إليه أعاله مت انتخاب السيد 
احلساب املايل ركنا أساسيا للميزانية، وهو حيوصل مث توىل السيد سهيل الساسي تقدمي املوضوع مبينا أن 

عمليات التصرف على مستوى املداخيل وإجناز النفقات تصرفا وجتهيزا، وما جيب إلغاؤه حسابيا من مداخيل مل 
ات اليت هي يف طور اإلجناز واملوارد غري تتحقق ، ونقل إعتمادات العنوان الثاين املخصصة للمشاريع والتجهيز 

 املستعملة من العنوان األول.

لسنة  65دد عمن القانون األساسي مليزانية اجلماعات العمومية احمللية  33أبحكام الفصل  وعمال 
 والنصوص اليت نقحته أو متمته. 2007ديسمرب  18املؤرخ يف  2007

 282ساب املايل الذي يقع إعداده طبقا ملقتضيات الفصل جملس اجلماعة العمومية احمللية يف احل ينظر 
من جملة احملاسبة العمومية وتقع املصادقة عليه من قبل سلطة اإلشراف اليت هلا صفة املوافقة على امليزانية املتعلقة 

 .به "

على مستوى  2016أهم املعطيات املتعلقة بتصرف سنة  على السادة أعضاء اجمللس البلديواملعروض  
 :ء حبسابيات السيد القابض البلدي املداخيل واملصاريف وذلك حسب ما جا

 
 

 



 المداوالت                                    

واملقدرة  2016أوضح أن االعتمادات املتبقية ابلعنوان الثاين لسنة  : سھیل الساسيالسید  
التشاركية الذي مل يتم  ةاملرصودة لتمويل بر�مج املشاريع االستثماري د متثل االعتمادات 28.325.361,524ب

وحظي ابملوافقة اجلماعية للمواطنني خالل اجللسة العامة  2016بل مت يف سنة  2015إعداده يف أواخر سنة 
والذي  2016ماي  27ومصادقة اجمللس البلدي يف دورته العادية الثانية بتاريخ  2016افريل  30الثانية بتاريخ 

 د  25.037.000قدرت تكلفته اجلملية بــــــــ
 

 مجلس النیابة الخصوصیة   قرار

 وذلك على النحو التالي : 2016ع على ختم الحساب المالي لسنة باإلجما صادق مجلس النیابة الخصوصیة        

 الموارد : -7
 22.638.852.992ارد العنوان األول : مو

 33.007.433.040موارد العنوان الثاني : 

  55.646.286.032: 2016وبذلك یكون المبلغ النھائي للموارد المستخلصة خالل سنة 

 : النفقات -8
 12.865.171.202نفقات العنوان األول : 
 4.682.071.516نفقات العنوان الثاني : 

 17.547.242.718:  2016وبذلك یكون مجموع النفقات المأذون بدفعھا خالل سنة 
 3.540.428.798نفقات العنوان األول الباقیة بدون استعمال :  اعتمادات -9

 34.123.211.484الباقیة بدون استعمال:  اعتمادات نفقات العنوان الثاني (الجزء الثالث+الرابع) -10
 712.000.000اعتماد نفقات العنوان الثاني (الجزء الخامس) الباقیة بدون استعمال :  -11
 نقلتھا الى : االعتمادات المتبقیة والمرخص في  -12

 المال االحتیاطي : 
 7.639.071.354 المتأتیة من فواضل العنوان األول : -13

  6.111.257.083:  2017لى سنة إمن الفواضل  80%تنقل 
  1.527.814.271:  2018من الفواضل الي سنة  20%تنقل 

 29.747.971.960:  2017) تنقل إلى میزانیة المتأتیة من العنوان الثاني(جزء الثالث والجزء الرابع -14
 المال اإلنتقالي : 

 د 712.000.000الجزء الخامس : 
 

   رئیـــــس الجلســــة                      

 سلیم سریح                 



 الجمھوریة التونسیة            
 والبیئةوزارة الشؤون المحلیة        
 بلدیة أریانة              

 نواللجا مصلحة شؤون المجلس والمكتب
 

 عنصر مستخرج من مداوالت المجلس البلدي 

 2017لسنة  الثانیةفي دورته العاد�ة 

 2017 ماي 26المنعقدة یوم الجمعة 
 

الترخیص في وضع المعلقات وإقامة الالفتات والركائز االشھاریة :  02ع عدد یتعلـــــق �الموضو 
 للطرقاتالمجاورة لملك الدولة العمومي باألمالك العقاریة 

السيد منتصر احملجوب رئيس برائسة  2017ماي  26الجمعة الساعة العاشرة صباحا من يوم  على التأم

دورته العادية بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن  ابر�نة اجتماع اجمللس البلدي يف النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نة 

وذلك بناءا على البالغات الصادرة ابلصحف اليومية وبوسائل اإلعالم املسموعة واليت وقع تعليقها  2017 لسنة الثانية
جبميع املقرات التابعة للبلدية، وكذلك بناءا على الدعوة االمسية املوجهة لكافة أعضاء اجمللس البلدي يف اآلجال القانونية 

 وهذا نّصها: 2017ماي  23بتاريخ  2281حتت عدد 

الذي  2017لسنة  الثانيةيف دورته العادية اجتماع اجمللس البلدي  أتشرف ابستدعائكم حلضوروبعد ،  
ابر�نة  منتزه بئر بلحسنبقاعة اجللسات  العاشرة صباحاعلى الساعة  2017 ماي 26 اجلمعةسيلتئم يوم 

 املدرجة به املواضيع التاليــة : وذلك للنظر يف جدول األعمال
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 : مجلس النیابة الخصوصیةوقد حضر ھذه الجلسة السادة والسیدات أعضاء 
 

 الشؤون االجتماعية واألسرة جلنة جلنة التعاون والعالقات اخلارجية ورئيسة  ةرئيس بية بن ساسي جا وحدو 
 ورئيسة دائرة ر�ض النصر           
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  ار�نة العليا البلدية دائرةال جلنة رخص البناء ورئيس  رئيس  علي الطاهر موىل
 رئيس جلنة متابعة قرارات اهلدم واإلزالة ورئيس دائرة ار�نة املدينة  شكيب بن عيسى

 

 :  السیدة عذر ب توتغیب
  الشؤون االقتصادية وجلنة العمل التطوعي ورئيسة دائرة املنازهرئيسة جلنة   نعيمة القاضي

 :  السادة وتغیب دون عذر 
 رئيس جلنة االشغال والتهيئة العمرانية   توفيق مساعدية

 رئيس جلنة الصحة والنظافة والعناية ابلبيئة الشاذيل بن غرس هللا 
 ورئيس جلنة الشباب والر�ضة والثقافة وجلنة التبتيت املساعد االول  شوقي بن منصور

 حضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات و
 مديرة الشؤون اإلدارية واملالية   سنية شعيب
 مديرة تنمية املوارد والشؤون القانونية  ليليا مديين
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 متصرف دائرة املنازه  األسعد احملمدي

 متصرف دائرة ر�ض النصر  نزار األدب
 أعضاء برملان الطفل وعدد من املواطنني.ممثلي اجملتمع املدين و  عدد مناجللسة كما حضر        

 

لد�ت األساسي للبكتابة اجللسة طبقا للقانون   سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةوتوىل السيد 
 . شؤون اجمللس واملكتب واللجان رئيسة مصلحةأم اخلري بلغيث مبساعدة السيدة منه و  38وخاصة الفصل 

 



اجللسة مرحبا بكافة احلاضرين من  منتصر احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نةالسيد افتتح  
السادة والسيدات أعضاء النيابة اخلصوصية واإلطارات البلدية وممثلي اجملتمع املدين وأعضاء برملان الطفل والسادة 

 .2017املواطنني على مواكبتهم أشغال اجمللس البلدي يف دورته العادية الثانية لسنة 
 

 ماعية لتداول يف شأنه شرع اجمللس البلدي يف أعماله.وبعد أن حظي جدول األعمال ابملوافقة اجل

 

الترخیص في وضع المعلقات وإقامة الالفتات والركائز حول  : 02الموضوع عدد 

 االشھاریة باألمالك العقاریة المجاورة لملك الدولة العمومي للطرقات

إطار  الذي أوضح أنه يف الكاتب العام  سهيل الساسي لسيدالكلمة إىل ا أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية

 تنظيم ومزيد توضيح قطاع اإلشهار ابألمالك العقارية اجملاورة مللك الدولة العمومي للطرقات والتابعة لألشخاص .

وحيث مت الفصل بني اإلشهار ابمللك العمومي للطرقات التابع للجماعات احمللية الذي خيضع ملقتضيات  

 01املؤرخ يف  2011لسنة  84واملنقح ابملرسوم عدد  2009مارس  02املؤرخ يف  2009لسنة  12القانون عدد 

 261املتعلق بتنقيح وإمتام األمر عدد  2012ماي  17املؤرخ يف  2012لسنة  408واألمر عدد  2011سبتمرب 

العمومي  املتعلق بضبط شروط وإجراءات الرتخيص يف اإلشهار ابمللك 2010فيفري  15املؤرخ يف  2010لسنة 

للطرقات وابألمالك العقارية اجملاورة والتابعة لألشخاص ، واإلشهار مبلك الدولة العمومي للطرقات الذي خيضع 

املتعلق بتحوير التشريع اخلاص مبلك  1986مارس  07املؤرخ يف  1986لسنة  17إىل مقتضيات القانون عدد 

 12إضافة إىل القانون عدد   1987أفريل  20ؤرخ يف امل 1987لسنة  656الدولة العمومي للطرقات  واألمر عدد 

 املشار إليه آنفا. 2001لسنة  84املنقح ابملرسوم عدد  2009لسنة 

وحيث أنه مل يتم اإلشارة إىل اإلشهار ابمللك اجملاور مللك الدولة العمومي للطرقات ضمن القانون عدد  

 آنفا .املشار إليها  1987لسنة  656واألمر عدد  1986لسنة  17

وحيث مت التنصيص على اإلشهار ابألمالك العقارية التابعة لألشخاص اجملاورة للملك العمومي للطرقات  

 التابع للجماعات احمللية يف النصوص املتعلقة ابإلشهار.



ابألمالك العقارية التابعة  وحيث تولت عديد الشركات اإلشهارية تركيز عدد من العالمات اإلشهارية 

لألشخاص واجملاورة مللك الدولة العمومي للطرقات دون حصوهلم على ترخيص من أي جهة رغم تقدمهم مبطالب 

لدى مصاحل وزارة التجهيز واإلسكان والتهيئة الرتابية لعدم وجود نص قانوين يسمح بذلك وهو ما تسبب يف 

 ذ العقوابت على شركات اإلشهار املخالفة .وجود إشكالية يف إجراءات املراقبة وتنفي

وإزاء هذه الوضعية ونظرا لوجود هذه العقارات ابجملال الرتايب البلدي وخاضعة لسلطة البلدية من حيث  

رخص البناء وربط التيار الكهرابئي واملاء الصاحل للشراب ومعاليم استغالل الطريق العام واملعلوم على العقارات 

 بنية ...املبنية وغري امل

 09فقد مت عرض املوضوع على أنظار اللجنة املشرتكة بني الشؤون القانونية والشؤون االقتصادية بتاريخ  

والذي ارأتى مبدأ تسوية وضعية الشركات اإلشهارية  2017ماي  22وعلى املكتب البلدي بتاريخ  2017مارس 

لركائز اإلشهارية ابألمالك العقارية اجملاورة للملك بسحب اإلجراءات املتعلقة بوضع املعلقات وإقامة الالفتات وا

 اجملاور للملك العمومي للطرقات .العمومي البلدي للطرقات والتابعة لألشخاص على العالمات االشهارية ابمللك 

 واملعروض على السادة أعضاء اجمللس البلدي التداول يف املوضوع .

 

 مجلس النیابة الخصوصیة   قرار

ع على الترخیص للشركات االشھاریة في وضع المعلقات وإقامة الالفتات باإلجما مجلس النیابة الخصوصیةصادق         
والركائز االشھاریة بالملك المجاور لملك الدولة العمومي للطرقات والتابعة لألشخاص وذلك بالسحب علیھا إجراءات 

 دي للطرقات والتابعة لألشخاص.وشروط الترخیص في االشھار بالملك المجاور للملك العمومي البل

 

 

 

 رئیس النیابة الخصوصیة لبلدیة اریانة 

 منتصر المحجوب

 
 



 الجمھوریة التونسیة            
 والبیئةوزارة الشؤون المحلیة        
 بلدیة أریانة              

 مصلحة شؤون المجلس والمكتب واللجان
 
 
 

 عنصر مستخرج من مداوالت المجلس البلدي 

 2017لسنة  الثانیةفي دورته العاد�ة 

 2017 ماي 26المنعقدة یوم الجمعة 
 

حول طلب تخصیص فضاء المقھى الثقافي بمنتزه بئر بلحسن :  03ع عدد یتعلـــــق �الموضو 
 لفائدة المعھد الجھوي للموسیقى

السيد منتصر احملجوب رئيس النيابة برائسة  2017ماي  26الجمعة الساعة العاشرة صباحا من يوم  على التأم
دورته العادية بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن  ابر�نة اجتماع اجمللس البلدي يف اخلصوصية لبلدية ار�نة 

وذلك بناءا على البالغات الصادرة ابلصحف اليومية وبوسائل اإلعالم املسموعة واليت وقع  2017 لسنة الثانية
ت التابعة للبلدية، وكذلك بناءا على الدعوة االمسية املوجهة لكافة أعضاء اجمللس البلدي يف تعليقها جبميع املقرا

 وهذا نّصها: 2017ماي  23بتاريخ  2281اآلجال القانونية حتت عدد 
الذي  2017لسنة  الثانيةيف دورته العادية اجتماع اجمللس البلدي  أتشرف ابستدعائكم حلضوروبعد ،  

ابر�نة  منتزه بئر بلحسنبقاعة اجللسات  العاشرة صباحاعلى الساعة  2017 ماي 26 اجلمعةسيلتئم يوم 
 املدرجة به املواضيع التاليــة : وذلك للنظر يف جدول األعمال
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 أعضاء برملان الطفل وعدد من املواطنني.ممثلي اجملتمع املدين و  عدد مناجللسة كما حضر        

 

األساسي للبلد�ت كتابة اجللسة طبقا للقانون   سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةوتوىل السيد 
 . شؤون اجمللس واملكتب واللجان رئيسة مصلحةأم اخلري بلغيث مبساعدة السيدة منه و  38وخاصة الفصل 

 



اجللسة مرحبا بكافة احلاضرين من  منتصر احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نةالسيد افتتح  
السادة والسيدات أعضاء النيابة اخلصوصية واإلطارات البلدية وممثلي اجملتمع املدين وأعضاء برملان الطفل والسادة 

 .2017املواطنني على مواكبتهم أشغال اجمللس البلدي يف دورته العادية الثانية لسنة 
 

 ماعية لتداول يف شأنه شرع اجمللس البلدي يف أعماله.وبعد أن حظي جدول األعمال ابملوافقة اجل

 طلب تخصیص فضاء المقھى الثقافي بمنتزه بئر بلحسن لفائدةحول  : 03الموضوع عدد 

 للموسیقى المعھد الجھوي

الذي أنه   سهيل الساسي الكاتب العام للبلدية لسيدالكلمة إىل ا أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية 
السيد مندوب اجلهوي موضوع مراسلة  2017مارس  24بتاريخ   4942تبعا ملراسلة السيدة والية ار�نة حتت عدد 

بطلب ختصيص فضاء املقهى الثقايف مبنتزه بئر بلحسن  ةواملتعلق 17/03/2017بتاريخ  380للثقافة ابر�نة  عدد 
 . فيهعاب كافة املسجلني لفائدة املعهد اجلهوي للموسيقى الذي مل يعد قادرا على استي

 وحيث أعرب املعهد اجلهوي للموسيقى عن استعداده للقيام أبشغال التهيئة الالزمة ابلفضاء املذكور  
املعروض على السادة أعضاء اجمللس البلدي التداول يف املوضوع مع العلم أنه مت عرضه على أنظار ف

 .2017ماي  22املكتب البلدي بتاريخ 

 املداوالت                                    

أشار إىل أنه مت اإلعالن عن مناظرة الختيار مكتب دراسات إلعداد  :  سھیل الساسيالسید  
تصور جديد لتهيئة منتزه بئر بلحسن كما مت تنظيم يوم تشاركي مع املواطنني لتبادل املقرتحات والتصورات اخلاصة 

 .2017افريل  28هبذا الفضاء يوم 
 

 مجلس النیابة الخصوصیة   قرار

ع على  تسویغ فضاء المقھى الثقافي بمنتزه بئر بلحسن لفائدة المعھد باإلجما صادق أعضاء النیابة الخصوصیة        
مع تحدید القیمة  الجھوي للموسیقى وذلك لمدة محددة تنتھي بانطالق أشغال التھیئة المزمعة انجازھا بمنتزه بئر بلحسن

 .الكرائیة من طرف اإلدارة العامة لالختبارات بوزارة أمالك الدولة 

 

 رئیس النیابة الخصوصیة لبلدیة اریانة 
 

 منتصر المحجوب



 
 

 


