
 الجمھوریة التونسیة            
 والبیئة وزارة الشؤون المحلیة      

 بلدیة أریانة                  
 مصلحة شؤون المجلس والمكتب واللجان

 
  

  محضر جلسة اجتماع المجلس البلدي
  

 2016لسنة  الثانیةفي دورتھ االستثنائیة 
  2016 سبتمبر 28 االربعاءالمنعقد یوم 

  

السید مجدي القاسمي التأم برئاسة  2016 سبتمبر 28 األربعاءیوم مساء من  الثالثةالساعة  على
اجتماع بقصر البلدیة  مصطفى الحجیجبقاعة االجتماعات و رئیس النیابة الخصوصیة لبلدیة أریانة

وذلك بناءا على البالغات الصادرة  2016 لسنة الثانیةدورتھ االستثنائیة المجلس البلدي في 
بمختلف وسائل اإلعالم ، والبالغات التي وقع تعلیقھا بجمیع المقرات التابعة للبلدیة ، و كذلك بناءا 

الموجھة لكافة أعضاء النیابة الخصوصیة و اإلطارات اإلداریة و الجھویة  االسمیةعلى الدعوة 
  :نّصھاو ھذا    2016 سبتمبر 26 بتاریخ 4047تحت عدد 

دورتھ االستثنائیة ، أتشرف باستدعائكم لحضور اجتماع المجلس البلدي في  وبعد         
 الثالثة بعد الزوالعلى الساعة  2016سبتمبر  28 األربعاءیوم الذي سیلتئم   2016الثانیة لسنة 

بقاعة االجتماعات مصطفى الحجیج بقصر البلدیة وذلك للنظر في جدول األعمال المدرجة بھ 
       : المواضیع التالیة

  مواضیع للتداول
  

 .و اإلذن بتعلیقھ للعموم في قراءة أولى مراجعة مثال التھیئة العمرانیة  على المصادقة -1
 .تحویل إعتمادات -2
  علیھ مقر معتمدیة أریانة المدینةالتفویت في العقار المقام -3
 2017تحیین كراس شروط سوق الجملة وضبط السعر االفتتاحي للزمة سنة  -1
  .مسائل مختلفة -2

 
  :وقد حضر ھذه الجلسة السادة والسیدات أعضاء المجلس البلدي 

  

المساعد األول لرئیس البلدیة ورئیس لجنة الشباب والریاضة والثقافة     شوقي بن منصور 
    التبتیتولجنة 

 رئیس لجنة األشغال والتھیئة العمرانیة    توفیق مساعدیة
  رئیس لجنة الشؤون اإلداریة والمالیة     سلیم سریح

رئیس لجنة التعاون والعالقات الخارجیة ورئیسة لجنة الشؤون االجتماعیة   بیة بن ساسي جا وحدو 
  واألسرة 



  ورئیسة الدائرة البلدیة بریاض النصر           
رئیسة لجنة الشؤون االقتصادیة ولجنة العمل التطوعي ورئیسة الدائرة  البلدیة     القاضي نعیمة

  بالمنازه
  

  :وتغیب دون عذر السادة 
  

  رئیس لجنة الصحة والنظافة والعنایة بالبیئة  الشاذلي بن غرس هللا 
 رئیس الدائرة البلدیة باریانة المدینة  شكیب بن عیسى
    رخص البناء ورئیس الدائرة البلدیة باریانة العلیارئیس لجنة     علي الطاھر مولى

  :وحضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات 
  

  مدیرة الشؤون اإلداریة والمالیة     سنیة شعیب
  مدیرة تنمیة الموارد والشؤون القانونیة    لیلیا مدیني

  القابض البلدي    ربیع الكافي
  واالجتماعیة والریاضیةكاھیة مدیر الشؤون الثقافیة     لیلى عیاشي

  كاھیة مدیر العنایة بالبیئة والمحیط    ناجیة لعیوني
  كاھیة مدیر التعمیر والدراسات    دمحم بن محمود

  كاھیة مدیر الشؤون االقتصادیة    سارة بنور
  رئیسة مصلحة التصرف في الموارد البشریة     لطیفة تریمش
  رجیةمصلحة اإلعالم والعالقات الخا   رئیسة    نھلة الجمیعي

  عن االدارة الفرعیة للتكنولوجیا المعلومات واالتصال    مراد الحمزاوي
  رئیسة مصلحة النقابات العمارات     سعاد بوجناح

  متصرف الدائرة البلدیة بریاض النصر    نزار االدب
  متصرف الدائرة البلدیة أریانة المدینة    معز المدیوني

  العلیامتصرف الدائرة البلدیة باریانة   كمال بن رمضان 
  مكلف بمصلحة الریاضة ببلدیة أریانة    نور الدین الحبیبي

  

   :االدارات الجھویة وحضر عن 
  

  عن إدارة التعمیر  بدر الدین مكشاح
  عن إدارة التعمیر    نجاح كرینة

  عن إدارة التعمیر لتونس الكبرى    إشراق بن علي 
  عن وكالة التعمیر لتونس الكبرى    انس قلعي

  

كتابة الجلسة طبقا للقانون األساسي  الساسي الكاتب العام للبلدیةسھیل وتولى السید 
أم الخیر بلغیث رئیس مصلحة شؤون منھ و بمساعدة السیدة  38للبلدیات وخاصة الفصل 
  . المجلس والمكتب واللجان

أنھ تبعا للقانون األساسي للبلدیات  سھیل الساسي الكاتب العام للبلدیةأشار السید 
أن جلسات المجلس البلدي عمومیة ویعلن عن تاریخ "منھ  39وحسب مقتضیات الفصل 

  .انعقادھا بمعلقات بمدخل مقر البلدیة ودوائرھا و بمختلف وسائل اإلعالم المتاحة 



في جلسة سریة في بعض المواضیع المدرجة  ضوللمجلس البلدي أن یقرر التفاو 
ول األعمال وذلك بطلب من ثلث األعضاء أو من رئیس المجلس أو من الوالي أو من بجد

  . ینوبھ 

  ".یمكن للوالي أو من ینوبھ حضور تلك الجلسات

الحوار قرر مجلس النیابة الخصوصیة باإلجماع التفاوض في جلسة سریة في  وبعد
  .2016جمیع المواضیع المدرجة بجدول أعمال الدورة االستثنائیة الثانیة لسنة 

ھذه الجلسة مرحبا بالحاضرین مجدي القاسمي رئیس النیابة الخصوصیة افتتح السید 
البلدیة اإلطارات ممثلي اإلدارات الجھویة و من السادة والسیدات أعضاء النیابة الخصوصیة و

وتطرق إلى األھمیة البالغة التي یكتسیھا موضوع مراجعة مثال التھیئة العمرانیة لبلدیة أریانة 
  .إلنھاء أشغال مراجعتھ و تعلیقھ للعموم  الحرص المتواصلو 

تضم  من المواطنینحاضر تنبیھ على المصالح البلدیة لمجموعة ثم أشار إلى ورود م
بتعلیق مثال التھیئة قبل اإلذن  بمحتوى كراس التراتیب العمرانیة جملة من النقاط تتعلق

جلسة مستغربا تسرب المعطیات قبل انعقاد بشأنھ و تبویب االعتراضات العمرانیة للعموم و 
 العمرانیة والتوصل بكراس التراتیب العمرانیة من وكالة التعمیر لتونس ةلجنة األشغال والتھیئ

  .الكبرى

 2016سبتمبر  28كما أفاد أنھ بناء على جلسة عمل بمقر الوالیة بتاریخ االربعاء 
ارتأت اللجنة ضرورة مراجعة بعض النقاط بمثال التھیئة العمرانیة والمتعلقة بمنطقة التوسع 

  .العمراني 

ثم ذكر بجدول أعمال الجلسة الذي حظي بالموافقة الجماعیة للتداول في شأنھ وذلك 
  :سب الترتیب التالي ح

 .تحویل إعتمادات -1     
  .التفویت في العقار المقام علیھ مقر معتمدیة أریانة المدینة  -2
 2017تحیین كراس شروط سوق الجملة وضبط السعر االفتتاحي للزمة سنة  -3
 .المصادقة على مراجعة مثال التھیئة العمرانیة في قراءة أولى و اإلذن بتعلیقھ للعموم  -4
 مختلفة مسائل -5

 
  

  

  :تحویل اعتمادات : 01الموضــوع عدد 



  

الكلمة للسید سھیل الساسي أحال السید مجدي القاسمي رئیس النیابة الخصوصیة 

أفریل  13بتاریخ  5369تبعا لمكتوب السید الوالي عدد الكاتب العام للبلدیة الذي أوضح أنھ 

لألعوان فقد تمت اإلفادة أنھ تم تعدیل  لحول مساھمة المؤجر في خدمة تذاكر األك 2016

تبویب نفقات العنوان األول من میزانیة الجماعات المحلیة على مستوى القسم الثالث بإحداث 

وذلك تطبیقا " المساھمة لفائدة الودادیة بعنوان خدمة تذاكر األكل لألعوان " 03.304الفصل 

المتعلق بانتفاع األعوان  2016جانفي  19المؤرخ في   04لمنشور رئاسة الحكومة عدد 

العمومیین العاملین بالمصالح المركزیة والخارجیة للوزارات بتذاكر األكل وبالتالي یتعین 

  : تحویل اعتماد وفق الجدول التالي 

  البیان  الفصل

اإلعتمادات 
المرسمة 

بمیزانیة سنة 
2016  

  التعدیالت
اإلعتمادات 
  بالزیادة  بالنقص  بعد التحویل

03.302  -
08  

منح للجمعیات 
والمنظمات ذات الصبغة 

  اإلجتماعیة
405.000  398.075  -  6.925  

03.305-07  

منح لفائدة اللجان 
والجمعیات والفرق 

مساھمة لألنشطة (الثقافیة
الثقافیة لفائدة المنخرطین 

  )بالودادیة

110.000  -  140.000  250.000  

03.304  
المساھمة لفائدة الودادیة 

خدمة تذاكر بعنوان 
  األكل لألعوان

0  -  258.075  258.075  

  515.000  398.075  398.075  515.000  المجمـــــــــــوع
 

           



مع العلم أنھ تم عرض الموضوع على أنظار لجنة الشؤون اإلداریة والمالیة بتاریخ 
والذي أذن  2016سبتمبر  27أنظار المكتب البلدي المنعقد بتاریخ  وعلى 2016 سبتمبر 16

  .بعرضھ على أنظار المجلس البلدي 
  
  

  

  

  البلدي المجلس قرار
  

  :وذلك كما یلي  2016بمیزانیة بلدیة اریانة لسنة صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على تحویل االعتمادات       

  

  البیان  الفصل
اإلعتمادات 

المرسمة بمیزانیة 
  2016سنة 

  التعدیالت
اإلعتمادات بعد 

  بالزیادة  بالنقص  التحویل

منح للجمعیات والمنظمات ذات   08-  03.302
  6.925  -  398.075  405.000  الصبغة اإلجتماعیة

03.305-07  
منح لفائدة اللجان والجمعیات والفرق 

مساھمة لألنشطة الثقافیة لفائدة (الثقافیة
  )المنخرطین بالودادیة

110.000  -  140.000  250.000  

المساھمة لفائدة الودادیة بعنوان خدمة   03.304
  258.075  258.075  -  0  تذاكر األكل لألعوان

  515.000  398.075  398.075  515.000  المجمـــــــــــوع

  

  

  حول التفویت في العقار المقام علیھ مقر معتمدیة أریانة المدینة : 02الموضــوع عدد      

  

سھیل الساسي الكلمة للسید  الخصوصیة مجدي القاسمي رئیس النیابةأحال السید 
عمال بالتوصیات الواردة  بمنشور السید وزیر الذي أشار أنھ  الكاتب العام لبلدیة اریانة

حول تركیز لجنة جھویة تتولى القیام بعملیة الجرد و  2016جانفي  20بتاریخ  2الداخلیة عدد 
تثبیت العقارات الموضوعة على الذمة و المخصصة لفائدة وزارة الداخلیة و المستغلة من 

سبتمبر  15بتاریخ  13134قبل الھیاكل الالمحوریة و مكتوب السید والي أریانة تحت عدد 



أریانة ومساحتھ  22058الرسم العقاري المتعلق بالتفویت في العقار البلدي موضوع   2016
جزء و الكائن بشارع الحبیب بورقیبة و المستغل كمقر لمعتمدیة أریانة المدینة في  2م2438

أوت  9و الذي قد أبدت فیھ البلدیة الموافقة المبدئیة بتاریخ منھ لفائدة ملك الدولة الخاص 
  .  3567تحت عدد  2016

  .یعرض ھذا الملف على مداوالت المجلس البلدي  و تبعا للقانون األساسي للبلدیات
البلدي التداول في الموضوع ، مع العلم أنھ تم  المجلسوالمعروض على السادة أعضاء 

و اقترحت الموافقة  2016سبتمبر  16عرضھ على لجنة الشؤون اإلداریة والمالیة بتاریخ 
و   الدولة و الشؤون العقاریة على مبدأ التفویت مع اعتماد التمشي الذي تحدده وزارة أمالك

  .2016سبتمبر  27على  أنظار المكتب البلدي المنعقد بتاریخ 
  
  

  

  البلدي المجلس قرار
  

التفویت في جزء من العقار المقام علیھ مقر معتمدیة اریانة ع على البلدي باإلجما المجلسأعضاء  صادق  
والكائن بشارع الحبیب  2م2438الجملیة  والبالغ مساحتھ 22058المدینة موضوع الرسم العقاري عدد 

تقریر اختبار وزارة أمالك الدولة والشؤون العقاریة وإعداد مثال تفصیلي للجزء  بورقیبة اریانة وذلك باعتماد
 .المشیّد علیھ العقار المراد التفویت فیھ

  

سنة  حول تحیین كراس شروط سوق الجملة وضبط السعر االفتتاحي للزمة: 03الموضــوع عدد 
2017 .  

  

الكلمة للسیدة لیلیا المدیني مدیرة أحال السید مجدي القاسمي رئیس النیابة الخصوصیة 
بنــاء على سعي مصالح البلدیة تنمیة الموارد         و الشؤون القانونیة و التي أفادت بأنھ 

لسنة  10لمواكبة النصوص القانونیة الصادرة عن سلطة اإلشراف وخاصة المنشور عدد 
والمتعلق باستخالص ثمن لزمة  2013جوان  7الصادر عن وزارة الداخلیة في  2013

دیسمبر  8األسواق الراجعة للجماعات المحلیة إضافة لمراسلة السید وزیر الداخلیة بتاریخ 
حول نفس الموضوع والمتضمن لتوصیات صادرة عن وزارة المالیة في مكتوبھا عدد  2014
  .2014نوفمبر  28بتاریخ  2102

  
  



حیث أن تعبئة موارد البلدیة وضمان الحد األقصى من المردودیة ألمالكھا تتطلب و 
اعتماد جملة من الضمانات واإلجراءات بإضافة فقرة في الفصل الثاني متعلقة بالضمانات 

  :اإلضافیة 
  

  

ویبقى للبلدیة الخیار عند االقتضاء في مطالبة صاحب اللزمة بإیداع ضمان مالي " 
ل ثمن اللزمة إما عبر كفالة بنكیة تضامنیة یلتزم البنك الكفیل في اآلن نفسھ یغطي كام

بالتضامن مع المدین المستلزم بتسدید ثمن اللزمة في اآلجال المتفق علیھا ودون أن یكون 
لھ الحق في الدفع بوجوب رجوع البلدیة على المدین أوال أو ضمان بنكي عند أول طلب 

بلدیة إلى المؤسسة البنكیة الضامنة ودون الحاجة لتوجیھ تنبیھ كتابي موجھ إلى من قبل ال
أو القیام بإجراء إداري أو قضائي مسبق ودون أن یكون للكفیل بالتضامن إمكانیة إثارة أي 

  ".دفع
  
  
  

تحیین الفصل السادس عشر من كراس الشروط وذلك بالتنصیص على  باإلضافة إلى
والمتعلق بضبط تعریفة المعالیم  2016جوان  13المؤرخ في  2016لسنة  805األمر 

  . المرخص للجماعات المحلیة في إستخالصھا 
 2017الترفیع في الثمن االفتتاحي للزمة سوق الجملة للخضر والغالل بأریانة لسنة  و

من خالل تقدیر  2016ماي  18بتاریخ  8195ناء على مراسلة السید والي أریانة تحت عدد ب
و باالستئناس باألسواق المشابھة و مع ما یتناسب مع تطور           سوقلاالقتصادیة ل القیمة

وذلك بعد المجھود الذي بذلتھ جمیع األطراف إلعادة تنظیم  الحركة االقتصادیة بالجھة ،
زیع العشوائي للمنتوجات مسالك التوزیع والقضاء على ظاھرة االنتصاب الفوضوي والتو

  .الفالحیة 
  

علم أنھ تم عرض الموضوع على أنظار اللجنة المشتركة للشؤون القانونیة مع ال
والمعروض على   2016سبتمبر  27والشؤون االقتصادیة         و المكتب البلدي بتاریخ 

  .السادة أعضاء المجلس البلدي التداول في الموضوع 
  

  

  

  البلدي المجلس قرار
  

تحیین كراس شروط سوق الجملة للخضر والغالل باریانة ع على البلدي باإلجما المجلسأعضاء  صادق  
  :وذلك على النحو التالي 



 :منھ بإضافة فقرة جدیدة تنقیح الفصل الثاني  - 1
 

ویبقى للبلدیة الخیار عند االقتضاء في مطالبة صاحب اللزمة بإیداع ضمان مالي یغطي كامل ثمن  "
الكفیل في اآلن نفسھ بالتضامن مع المدین المستلزم اللزمة إما عبر كفالة بنكیة تضامنیة یلتزم البنك 

بتسدید ثمن اللزمة في اآلجال المتفق علیھا ودون أن یكون لھ الحق في الدفع بوجوب رجوع البلدیة 
على المدین أوال أو ضمان بنكي عند أول طلب كتابي موجھ إلى من قبل البلدیة إلى المؤسسة البنكیة 

تنبیھ أو القیام بإجراء إداري أو قضائي مسبق ودون أن یكون للكفیل الضامنة ودون الحاجة لتوجیھ 
  ".بالتضامن إمكانیة إثارة أي دفع

  

جوان  13المؤرخ في  2016لسنة  805تحیین الفصل السادس عشر منھ بالتنصیص على األمر عدد  - 2
 .والمتعلق بضبط تعریفة المعالیم المرخص للجماعات المحلیة في استخالصھا 2016

 

ألف دینار أي  42بــ 2017تحدید الثمن االفتتاحي للزمة السوق الجملة للخضر والغالل باریانة لسنة  - 3
 .2016من ثمن اللزمة لسنة  % 25 بزیادة تقدر  بــ

  

  

  : المصادقة على مراجعة مثال التھیئة العمرانیة في قراءة أولى واإلذن بتعلیقھ للعموم  – 04

 
الخصوصیة لبلدیة اریانة الكلمة إلى السید دمحم بن دمحم كاھیة أحال السید رئیس النیابة 

مدیر التعمیر والدراسات والذي أشار إلى أنھ رغم المجھودات المبذولة في إعداد مثال التھیئة 

العمرانیة لبلدیة أریانة فإنھ ال یمكن تلبیة جمیع الطلبات وھو ما سنلمسھ من خالل 

ل التھیئة العمرانیة للعموم وستكون من أنظار لجنة تتكون االعتراضات المقدمة بعد تعلیق مثا

من مختلف األطراف وخاصة بلدیة أریانة واإلدارة الجھویة للتجھیز وإدارة التعمیر وتبعا 

  :للتوصیات الصادرة عن جلسة العمل بمقر الوالیة سیتم إدراج بعض اإلصالحات 

 م 15و م  13و م  12إلى م  16و م  14و  م  12:  التخفیض من عرض الطرقات -1
 2م 1000ال تقل عن  : تحدید مساحة التقسیمات المعدة للبناء -2
3- Coefficient d’occupation du sol  : من كراس التراتیب  9اضافة بالفصل

     العمرانیة نقطة ثالثة
- continue 
- Isolé        
- Groupé   



  2016ماي  13وذلك امتدادا للتقسیم المصادق علیھ في 
4- Coefficient D’ulisation Foncier  4.5كحد أقصى  

  )collectif groupé(للمباني ذات صبغة جماعیة  0.7كحد أقصى  COSإضافة 

أشار إلى ضرورة التعمق في ھذه اإلصالحات بالتنسیق بین :  السید بدر الدین مكشاح
  إدارة التعمیر والمجلس البلدي مقترحا توجیھ مراسلة لوزارة التجھیز في المقترحات المذكورة 

من مجلة التھیئة الترابیة والتعمیر یقتضي  16أوضح أن الفصل :  سید سھیل الساسيلا
تھیئة العمرانیة إال بعد موافقة إدارة التعمیر أن  یصادق  المجلس البلدي على مشروع ال

  وباستشارة المصالح البلدیة 

أشار إلى إرجاء النظر في مصادقة المجلس البلدي :  السید رئیس النیابة الخصوصیة
على مثال التھیئة العمرانیة في انتظار الحصول على رد إدارة التعمیر بوزارة التجھیز على 

  .المالحظات المذكورة 

و أن تبقى أشغال المجلس البلدي مفتوحة إلى حین الحصول على الرد من إدارة التعمیر 
  .بوزارة التجھیز 

 

 

السید التأم برئاسة  2017 جانفي 11 األربعاءیوم التاسعة والنصف صباحا من الساعة  علىو  
 الحجیجمصطفى بقاعة االجتماعات و مجدي القاسمي رئیس النیابة الخصوصیة لبلدیة أریانة

وذلك بناءا  2016 لسنة الثانیةدورتھ االستثنائیة اجتماع المجلس البلدي في بقصر البلدیة استكمال 
على البالغات الصادرة بمختلف وسائل اإلعالم ، والبالغات التي وقع تعلیقھا بجمیع المقرات 

نیابة الخصوصیة و الموجھة لكافة أعضاء ال االسمیةالتابعة للبلدیة ، و كذلك بناءا على الدعوة 
 .   2017جانفي  09 بتاریخ 153اإلطارات اإلداریة و الجھویة تحت عدد 

 
  :عضاء المجلس البلدي أ السادةالسیدة و  وقد حضر ھذه الجلسة

  

المساعد األول لرئیس البلدیة ورئیس لجنة الشباب والریاضة والثقافة     شوقي بن منصور 
    ولجنة التبتیت

  لجنة األشغال والتھیئة العمرانیةرئیس     توفیق مساعدیة
 رئیس الدائرة البلدیة باریانة المدینة  شكیب بن عیسى

رئیسة لجنة الشؤون االقتصادیة ولجنة العمل التطوعي ورئیسة الدائرة  البلدیة     نعیمة القاضي
  بالمنازه

  

  :عذر السادة ب  وتغیب 



  

    البلدیة باریانة العلیارئیس لجنة رخص البناء ورئیس الدائرة     علي الطاھر مولى
  رئیس لجنة الشؤون اإلداریة والمالیة     سلیم سریح

  : و السید  دةیعذر السبدون   وتغیب 
  رئیس لجنة الصحة والنظافة والعنایة بالبیئة  الشاذلي بن غرس هللا 

رئیس لجنة التعاون والعالقات الخارجیة ورئیسة لجنة الشؤون االجتماعیة   بیة بن ساسي جا وحدو 
  واألسرة 

  ورئیسة الدائرة البلدیة بریاض النصر           
  

  :وحضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات 
  مدیرة الشؤون اإلداریة والمالیة     سنیة شعیب
  یةمدیرة تنمیة الموارد والشؤون القانون    لیلیا مدیني

  مدیر المصالح الفنیة    دمحم بن محمود
  كاھیة مدیر الشؤون الثقافیة واالجتماعیة والریاضیة    لیلى عیاشي

  كاھیة مدیر العنایة بالبیئة والمحیط    ناجیة لعیوني
  كاھیة مدیر المشاریع الكبرى    نجاة توكة

  رئیس مصلحة االدارة الفرعیة لتكنولوجیا االتصال والمعلومات     توفیق بلھاني
  كاھیة مدیر رخص البناء    أمال الریاحي
  رئیس مصلحة الطرقات والمرور وتسمیة االنھج    ھندة كیفاجي

  رئیس مصلحة التنویر العمومي    عبد الفتاح علیة 
  رئیسة مصلحة النظافة    سناء بن منصور

  یئة والتخطیط العمرانیةرئیسة مصلحة الھ    كوثر النجار
  مھندس معماري اول    حنان بوسلیمي

  مھندس معماري اول    میساء بنبراھیم 
  مھندس معماري اول    نسرین شوشان

  تقني اول    صابر كریم
  رئیس مصلحة المعالیم القارة     دمحم الطیب الخماسي

  
  

   :االدارات الجھویة وحضر عن 
  

  عن إدارة تجھیز بایانة  منى القصیر باردي
  عن إدارة التعمیر    درصاف وحي

  عن إدارة التعمیر لتونس الكبرى    إشراق بن علي 
  عن وكالة التعمیر لتونس الكبرى    انس قلعي

  

كتابة الجلسة طبقا للقانون األساسي  سھیل الساسي الكاتب العام للبلدیةوتولى السید 
یس مصلحة شؤون أم الخیر بلغیث رئمنھ و بمساعدة السیدة  38للبلدیات وخاصة الفصل 
  . المجلس والمكتب واللجان

  



ھذه الجلسة مرحبا بالحاضرین مجدي القاسمي رئیس النیابة الخصوصیة افتتح السید 
البلدیة  اإلطارات ممثلي اإلدارات الجھویة و من السادة والسیدات أعضاء النیابة الخصوصیة و

مثال التھیئة العمرانیة لبلدیة أریانة مشیرا الى أنھ تم عقد ھذه الجلسة إلستكمال أشغال مراجعة 
  .  2016سبتمبر  28و التي بقیت عالقة منذ 

ثم أحال السید رئیس النیابة الخصوصیة لبلدیة اریانة الكلمة إلى السید دمحم بن دمحم  
نھ نظرا لما تمثلھ مراجعة مثال مدیر المصالح الفنیة الذي تولى تقدیم الموضوع  و أشار الى أ

مرانیة من أھمیة على تنظیم النسیج العمراني وعلى الحركة االقتصادیة والتشغیل التھیئة الع
 2007في المراجعة اعتمادا على المثال الذي تم تعلیقھ للعموم منذ سنة  بالمنطقة البلدیة

وإدراج اإلصالحات الضروریة حتى یستجیب المثال إلى التوجھات والطموحات المنتظرة 
  .متساكني المنطقة البلدیة باریانة  من طرف مختلف المؤسسات و

تضافرت جھود مختلف المتدخلین بالتنسیق مع مصالح إدارة التعمیر بوزارة  وقد
الجھویة للتجھیز باریانة والمصالح الفنیة للبلدیة  واإلدارة التجھیز واإلسكان والتھیئة الترابیة 

ووكالة التعمیر لتونس الكبرى وتم انجاز االستشارة اإلداریة األولى منذ بدایة شھر دیسمبر 
من مجلة التھیئة الترابیة  16وذلك تطبیقا للفصل  2016إلى غایة أواخر شھر فیفري  2015

بة الوكالة فنیة التي أعدت للغرض وتمت مطالوالتعمیر كما تمت دراستھا من طرف اللجنة ال
لمالحظات العدیدة التي تم تسجیلھا حسب جدول إرسالنا المؤرخ في لألخذ بعین االعتبار ا

  .2016مارس  18

لجنة مصالح الوكالة المثال التنقیحي وتم عرضھ على أنظار  أعدتوتبعا لذلك 
ارتأت بعد النقاش والتداول  التي  2016أفریل  04یوم االثنین  األشغال والتھیئة العمرانیة 

في الموضوع تأجیل المصادقة على المثال إلى حین مد المصالح البلدیة بمشروع الخارطة 
الفالحیة تفادیا لوجود أي تضارب بینھا وبین مثال التھیئة العمرانیة للبلدیة وإجراء بعض 

  .التعدیالت علیھ تبعا لذلك 

لبلدیة ومصالح وزارة التجھیز واإلسكان والتھیئة وعلى إثر حصول المصالح الفنیة ل
خرھا تم عقد العدید من الجلسات وآ 2016الترابیة على الخارطة الفالحیة خالل شھر أوت 

بكل من والیة أریانة ، إدارة التعمیر واإلدارة  الجھویة  2016سبتمبر  16یوم الجمعة 
ونس الكبرى للحرص على إعداد مشروع للتجھیز ، بلدیة أریانة وكذلك بمقر وكالة التعمیر لت

  .المثال والتراتیب العمرانیة التابعة لھ 

وبعد عرض مشروع المثال والتراتیب العمرانیة على أنظار لجنة األشغال المنعقدة 
على تم عرض المثال  2016سبتمبر  27وعلى المكتب بتاریخ  2016سبتمبر  19بتاریخ 

 مالحظاتھالذي أبدي  2016سبتمبر  28بتاریخ  الثانیةفي دورتھ االستثنائیة المجلس البلدي 
بعض النظر فیھ إلى حین إدخال إرجاء  وارتأىعلى مشروع المثال والتراتیب العمرانیة 

واإلبقاء على الجلسة مفتوحة حتى یتسنى لألطراف المتدخلة إعداد مشروع  اإلصالحات علیھ
  . من مجلة التھیئة الترابیة والتعمیر  16المثال طبقا لمقتضیات الفصل 



جلسات مع مختلف األطراف وخاصة منھا إدارة العدید من الوتبعا لذلك تم عقد 
وجھت إدارة التعمیر  2017جانفي  05 ، وبتاریخ التعمیر واإلدارة الجھویة للتجھیز باریانة 

ال ترى مانعا بعرض الموضوع على أنظار المجلس البلدي للتداول  " مكتوبا نصت فیھ أنھا
  " في شأنھ واإلذن بتعلیقھ للعموم

و أشار الى أنھ تم األخذ بعین اإلعتبار التعدیالت المقترحة من طرف المجلس     
  :و ھي على النحو التالي  2016سبتمبر  28البلدي خالل الجلسة المنعقدة بتاریخ 

م و  13م و  12م إلى  16م و  14م  و  12:  التخفیض من عرض الطرقات -1
 م 15

 2م 1000ال تقل عن :  تحدید مساحة التقسیمات المعدة للبناء -2
تتعلق    من كراس التراتیب العمرانیة نقطة ثالثة 9اضافة بالفصل   -3

 :وھي  2016ماي  13وذلك امتدادا للتقسیم المصادق علیھ في   بالبناء
- continue 
- Isolé        
- Groupé   

4- Coefficient D’ulisation Foncier  (cuf) 4.5كحد أقصى  
للمباني ذات صبغة  0.7كحد أقصى  Coefficient d’occupation du sol (COS)إضافة 

 .)collectif groupé(جماعیة 

باإلضافة الى أنھ تم ادخال بعض التعدیالت األخرى بعد التنسیق مع إدارة التعمیر و  
اإلدارة الجھویة للتجھیز و تتعلق بمأوي السیارات في المناطق األكثر تركیزا و اعتماد تجربة 

  .مدینة تونس في ھذا المجال 

مرانیة و اإلذن كما أنھ سیتم على اثر مصادقة المجلس البلدي على مثال التھیئة الع 
بتعلیقھ للعموم  تمكین المواطنین من ابداء مالحظاتھم و اعتراضاتھم في أجل شھرین من 
تاریخ التعلیق   حیث سیتم دراستھا صلب لجنة مشتركة بین مختلف األطراف المتداخلة  و من 

میر ناحیة أخرى ثمن جمیع المجھودات  المبذولة من طرف ادارة التعمیر      و وكالة التع
  .لتونس الكبرى  للنسق الحثیث في مراجعة مثال التھیئة العمرانیة  

ثم أشار الى التوافق في تركیز  عالمة بارزة  ترمز لمدینة أریانة بمثال التھیئة     
العمرانیة وذلك على غرار جمیع مدن العالم   مع األخذ بعین  اإلعتبار لجمیع اإلحتیاطات و 

   .موافقة   جمیع المتدخلین

ات التي ساھمت في اعداد مثال توجھ بالشكر الى كافة اإلدار :السید سھیل الساسي  
التھیئة العمرانیة     مؤكدا على ضرورة التقید باآلجال المضبوطة حسب ما تقتضیھ رزنامة 

  .مجلة التھیئة الترابیة  للمحافظة على التاریخ النھائي للمصادقة  على مثال التھیئة العمرانیة 



أكد على اعتماد تجربة مدینة تونس في ما یتعلق  :ید رئیس النیابة الخصوصیة الس 
  .بمأوي السیارات في المناطق التي تشھد تركیزا  و تضمینھا بكراس التراتیب العمرانیة 

  

  

  

  النیابة الخصوصیة المجلس قرار
  

  مثال التھیئة العمرانیة  لبلدیة أریانة في قراءة اولى  ع على باإلجما النیابة الخصوصیة أعضاء  صادق  

  .و اإلذن بتعلیقھ للعموم  

 

  

  
  
  

وفي الختام توجھ السید رئیس النیابة الخصوصیة بالشكر لجمیع اإلطارات واألطراف 
  .في بذل المجھودات إلعداد و انجاز مثال التھیئة العمرانیة  االمتدخلة الذین لم یتوانو

  
توجھت بدورھا بالشكر إلى ) : عن إدارة التعمیر باریانة (  درصاف وحيالسیدة 

اإلطار البلدي على اھتمامھم بإعداد مثال التھیئة العمرانیة ودعت إلى عقد جلسة عمل بإدارة 
التعمیر بوزارة التجھیز واإلسكان وبحضور كل من اإلدارة الجھویة للتجھیز واإلسكان ووكالة 

  .وذلك لتحیین رزنامة المتبعة  التعمیر لتونس الكبرى
  

  ورفعت الجلسة على الساعة العاشرة والنصف                        
  

الكاتب العام              المساعد األول لرئیس البلدیة                رئیس النیابة         
  الخصوصیة 

           
مجدي                       شوقي بن منصور                 سھیل الساسي       

  القاسمي
  



  
  
  
 


