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 2017 مارس 30 الخمیسالمنعقد یوم 
 

رئيس  منتصر احملجوبالسيد التأم برائسة  2017مارس  30اخلميس يوم مساء من  الثالثةالساعة  على

دورته اجتماع اجمللس البلدي يف بقصر البلدية  مصطفى احلجيجبقاعة االجتماعات و النيابة اخلصوصية لبلدية أر�نة

وذلك بناءا على البالغات الصادرة مبختلف وسائل اإلعالم ، والبالغات اليت وقع  2017 لسنة األوىلاالستثنائية 

املوجهة لكافة أعضاء النيابة اخلصوصية و  االمسيةتعليقها جبميع املقرات التابعة للبلدية ، و كذلك بناءا على الدعوة 
 و هذا نّصها:   2017 مارس 27 بتاريخ 1323اإلطارات اإلدارية و اجلهوية حتت عدد 

الذي   2017وبعد ، أتشرف ابستدعائكم حلضور اجتماع اجمللس البلدي يف دورته االستثنائية األوىل لسنة          
مصطفى احلجيج بقصر على الساعة الثالثة مساء بقاعة االجتماعات  2017 مارس 30اخلميس سيلتئم يوم 

 وذلك للنظر يف : البلدية
 
 السادس باسم ساحة الشھید شكري بلعیدتسمیة ساحة المنزه  -1
 تسمیة ساحة للشھداء بالمنطقة البلدیة باریانة   -2
 مسائل مختلفة  -3

 
 وقد حضر ھذه الجلسة السادة والسیدات أعضاء المجلس البلدي :

 

  رئيس جلنة رخص البناء ورئيس الدائرة البلدية ابر�نة العليا  علي الطاهر موىل
 رئيس جلنة الشؤون اإلدارية واملالية   سليم سريح

 رئيس جلنة األشغال والتهيئة العمرانية  توفيق مساعدية
 رئيس جلنة التعاون والعالقات اخلارجية ورئيسة جلنة الشؤون االجتماعية واألسرة  بية بن ساسي جا وحدو 

 ورئيسة الدائرة البلدية بر�ض النصر           
 رئيسة جلنة الشؤون االقتصادية وجلنة العمل التطوعي ورئيسة الدائرة  البلدية ابملنازه  نعيمة القاضي

 
 
 



 وتغیب دون عذر السادة :
 

 رئيس جلنة الصحة والنظافة والعناية ابلبيئة الشاذيل بن غرس هللا 
 رئيس الدائرة البلدية ابر�نة املدينة شكيب بن عيسى

  املساعد األول لرئيس البلدية ورئيس جلنة الشباب والر�ضة والثقافة وجلنة التبتيت  شوقي بن منصور 
 

 :وحضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات 
 مديرة الشؤون اإلدارية واملالية   سنية شعيب

 مدير املصاحل الفنية  حممد بن حممود
 كاهية مدير النظافة وصيانة املعدات  لطفي الدشراوي

 كاهية مدير الشؤون الثقافية واالجتماعية والر�ضية  عياشيليلى 
 كاهية مدير العناية ابلبيئة واحمليط  �جية لعيوين

 كاهية مدير الوقاية الصحية   عصام املاجري
 كاهية مدير حفظ الصحة  العريب اللبادي 

 كاهية مدير التكنولوجيا ونظم املعلومات واالتصال   توفيق بلهاين
 مصلحة اإلعالم والعالقات اخلارجية  رئيسة  عي�لة اجلمي

 متصرف دائرة املنازه  االسعد احملمدي
 متصرف الدائرة البلدية أر�نة املدينة  معز املديوين

 متصرف الدائرة البلدية ابر�نة العليا كمال بن رمضان 
 

 وقد حضر عدد من المواطنین 
 

 

كتابة اجللسة طبقا للقانون األساسي للبلد�ت   سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةوتوىل السيد 
 . أم اخلري بلغيث رئيس مصلحة شؤون اجمللس واملكتب واللجانمنه و مبساعدة السيدة  38وخاصة الفصل 

 
هذه اجللسة مرحبا ابحلاضرين من السادة والسيدات رئيس النيابة اخلصوصية  منتصر احملجوبافتتح السيد 

واملواطنني على مواكبتهم أشغال الدورة االستثنائية اجملتمع املدين  وهياكلالبلدية اإلطارات و أعضاء النيابة اخلصوصية 
أن يف إطار االحتفال بذكرى عيد الشهداء املوافق للتاسع من شهر أفريل مشريا إىل  لواليت تتنز  2017األوىل لسنة 

إىل  ابإلضافةعيد بساحة الشهيد شكري بلنزه السادس تتعلق بتسمية ساحة امل املدرجة جبدول األعمال عاملواضي
تعلق إبحداث وموضوع يالوال�ت وذلك ابعتبار عدم توفرها ابملنطقة البلدية بقية  على غرارتسمية ساحة للشهداء 

 .ورواد وسكرة  ةار�نسوق مشرتك مبنطقة سيدي صاحل وستجرى هتيئته بصفة مشرتكة بني البلد�ت 

 



موضوع إحداث سوق مشرتكة  إضافةمع وافقة اجلماعية للتداول يف شأنه حظي جدول االعمال ابملن وبعد أ
 جدول األعمال على النحو التايل :ترتيب صبح أ سكرة ) –رواد  –بني البلد�ت ( ار�نة 

 تسمیة ساحة المنزه السادس باسم ساحة الشھید شكري بلعید -1
 تسمیة ساحة للشھداء بالمنطقة البلدیة باریانة   -2
 سكرة ) –رواد  –إحداث سوق مشتركة بین البلدیات ( اریانة  -3
 مسائل مختلفة -4

 

 : حول تسمیة ساحة المنزه السادس 01الموضوع عدد 

 باسم ساحة الشھید شكري بلعید 
 

سهيل الساسي الكاتب العام  إىل السيدالكلمة رئيس النيابة اخلصوصية  منتصر احملجوبأحال السيد 
يف إطار احلرص على ختليد أمساء الشهداء الذين جادوا أبرواحهم يف سبيل الوطن ،  أنهإىل الذي أشار  للبلدية

ساحة املنزه السادس ابسم  تسميةه مت وابعتبار أنالوطنية  موعرفا� بتضحياهتم اجلسيمة يف أداء مهامهم وواجباهت
 ويتمنصب تذكاري ابلساحة املذكورة  كما مت تركيز،  واملنتسبني إىل حزبه الشهيد شكري بلعيد من طرف املواطنني 

 كنشاط جهوي لذكرى عيد الشهداء .  الذكرى سنو� إحياء
لتخليد ذكرى الشهيد شكري   2017مارس  09وتبعا ملراسلة املكتب اجلهوي للجبهة الشعبية  بتاريخ 

 بلعيد من خالل تسمية ساحة املنزه السادس ابمسه .
 2017مارس  28لساحات العمومية يف هذا الصدد بتاريخ انعقدت جلنة املرور وتسمية اال�ج وا 

" وأذنت بعرضه على أنظار  ساحة الشھید شكري بلعیدوارأتت املوافقة على تسمية ساحة املنزه السادس بــــــــ" 
  اجمللس البلدي .

ت جمللس البلدي التداول يف املوضوع طبقا للقانون األساسي للبلد�واملعروض على السادة أعضاء ا
 منه . 25الفصل 

 

  اوالتـــــــدالم
 

 : تساءلت حول فضاء الفنون املتواجد بساحة املنزه السادس  السيدة بية بن ساس جاوحدو
: أوضح أن فضاء الفنون ميثل جزء من ساحة الشهيد شكري بلعيد  السيد رئيس النيابة اخلصوصية

للجمعيات واملنظمات ابملنطقة البلدية الثقافية  األنشطةإىل فضاء األلعاب وهو فضاء مفتوح ملختلف  ابإلضافة
 وذلك بعد اختاذ اإلجراءات الرتتيبية يف الغرض .

 



 

  مجلس النیابة الخصوصیة  قرار

 الشھید شكري بلعید.ساحة تسمیة ساحة المنزه السادس باسم باإلجماع على  النیابة الخصوصیةصادق أعضاء       

 

 

 تسمیة ساحة للشھداء بالمنطقة البلدیة باریانة: حول  02الموضوع عدد 

 

سهيل الساسي الكاتب العام الكلمة إىل السيد رئيس النيابة اخلصوصية  منتصر احملجوبأحال السيد  

وتقديرا لبطوالهتم و تضحياهتم  2011 جانفي 14شهداء احلركة الوطنية وثورة تكرميا ألرواح  الذي أفاد أنه  للبلدية
 ونظرا إىل أن املنطقة البلدية تفتقد إىل ساحة للشهداء كمعلم لتخليد أمسائهم .من أجل الوطن 

وارأتت  2017مارس  28انعقدت جلنة املرور وتسمية اال�ج والساحات العمومية يف هذا الصدد بتاريخ  

واليت "  اءساحة الشهد"رييبشارع الطيب امله ة مبدخل ار�نة من جهة حمول سكرةالكائنأن يتم تسمية احلديقة 
  وعرفان هلم .ذلك ردا للجميل و   2م6000متسح قرابة 

ألف  100بـابعتمادات تقدر  2017هذا وقد متت برجمة هتيئة احلديقة ضمن املشاريع التشاركية لسنة 
 . ابلساحةسامهة يف التهيئة و توفري بعض املستلزمات البيئة اليت استحسنت املشروع امل دينار، وستتوىل وزارة

 واملعروض على السادة أعضاء اجمللس البلدي التداول يف املوضوع.
 

 

  مجلس النیابة الخصوصیة  قرار

تسمیة الساحة الكائنة بمدخل اریانة بشارع الطیب المھیري من جھة باإلجماع على  النیابة الخصوصیةصادق أعضاء       
 محول سكرة بساحة الشھداء .

 

  : حول إحداث سوق مشتركة بین بلدیات اریانة ، سكرة  ورواد  03عدد الموضوع 

سهيل الساسي الكاتب العام إىل السيد الكلمة رئيس النيابة اخلصوصية  منتصر احملجوبأحال السيد  
إحداث من قبل البلد�ت وسلطة اإلشراف ووزارة التجارة يف مت التداول  2016أوضح أنه منذ سنة الذي  للبلدية
وذلك يف إطار تنظيم مسالك توزيع املنتوجات الفالحية والصيد ورواد وسكرة  ةمشرتكة بني البلد�ت ار�نسوق 

 البحري ومقاومة ظاهرة االنتصاب الفوضوي .



ومت رصد اعتمادات  2017وتبعا لذلك مت عرض املوضوع ضمن املشاريع االستثمارية التشاركية لسنة  
اجللسات على   يتسىن الشروع يف الدراسات. كما مت عقد سلسة منألف دينار كقسط أول حىت 300بقيمة 

 إجراءاتالدعوة إىل مواصلة  والرب�مج الوظيفي واخلطة التمويلية  طلتوصل خالهلا إىل ضبمستوى الوالية مت ا
اجمللس  ظارأناتفاقية شراكة بني البلد�ت الثالثة وعرض املوضوع على  إبرام للسوق والتسوية العقارية والعمرانية 

 . 2017أفريل  20قبل يوم البلدي 
مبدأ الشراكة بني البلد�ت إلحداث  وإقراراجمللس البلدي التداول يف املوضوع  أنظارواملعروض على 

 . من القانون االساسي للبلد�ت 137و  136 – 135 -134طبقا ملقتضيات الفصول  السوق املشرتكة
  اوالتـــــــدالم

 
إحداث شروع مإىل  ابإلضافة: أشار إىل أنه مت التطرق ابإلدارة اجلهوية للتجهيز  مساعدية السيد توفيق 

 مسلخ مشرتك احداث أن يتم سوق مشرتكة 
 : أشار إىل أن فكرة إحداث مسلخ مشرتك مازالت غري واردة  السيد سهيل الساسي

: أوضح أنه تبعا جللسة العمل ابلوالية متثل السوق مكسبا جهو�  السيد رئيس النيابة اخلصوصية
 ويتم التصرف فيها يف إطار شركة مسامهة  تتتشارك فيها البلد�

: أفاد أن اجملال مفتوح أمام البلد�ت اجملاورة و اجملالس اجلهوية للمسامهة يف هذه  السيد سهيل الساسي
 الشركة 

 

 

  مجلس النیابة الخصوصیة  قرار

إقرار مبدأ الشراكة إلحداث سوق مشتركة بین البلدیات اریانة ورواد باإلجماع على  النیابة الخصوصیةصادق أعضاء       
 وسكرة .

 

 مسائل مختلفة
 

ة التجارية ابلسوق  احلضور الذين تطرقوا إىل األنشطأحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية الكلمة إىل
يتم ختصيص موقع السمك الشاغر  ن ومقرتحني أ الفريب " مواصلة تعاطي نشاط " بيع  والبلدي املنزه الثامن 

 كنادي للشباب 
 .كما متت اإلشارة إىل ختصيص فضاء للمواطنني حبديقة احلي اإلداري ومزيد العناية ابلتنوير العمومي



األنشطة التجارية  اجمللس البلدي تداول يف تغيري نوأشار السيد رئيس النيابة اخلصوصية يف تدخله أ
ه سيتم إعادة توظيف موقع السمك ابلسوق وختصيصه كسوق خمتلفة كما أن ابلسوق البلدي املنزه الثامن إىل جتارة

 .من املنتج إىل املستهلك خالل شهر رمضان الكرمي 
  2017اجمللس البلدي يف دورته االستثنائية األوىل لسنة  أشغالمث توجه ابلشكر إىل احلضور على مواكبة 

 

 مساء إال ربع الرابعةواختتمت اجللسة على الساعة 

 
 

 رئيس النيابة اخلصوصية                 رئيسة جلنة الشؤون االقتصاديةالكاتب العام                   
          

 منتصر احملجوب                 نعيمة القاضي       سهيل الساسي    


