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 محضر جلسة اجتماع المجلس البلدي
 

 2017لسنة  الثانیةفي دورتھ االستثنائیة 
 

 2017 اكتوبر 27 الجمعةالمنعقد یوم 
 

رئيس النيابة  منتصر احملجوبالسيد التأم برائسة  2017 اكتوبر 27اجلمعة يوم مساء من  الثالثةالساعة  على

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

املوجهة لكافة أعضاء النيابة اخلصوصية و اإلطارات اإلدارية حتت  االمسيةالدعوة  وذلك بناءا على 2017 لسنة الثانية

 و هذا نّصها:   2017 اكتوبر 27 بتاريخ 1573عدد 

الذي سيلتئم   2017وبعد ، أتشرف ابستدعائكم حلضور اجتماع اجمللس البلدي يف دورته االستثنائية الثانية لسنة 

بقاعة االجتماعات مصطفى احلجيج بقصر البلدية  مساءالثالثة على الساعة  2017 اكتوبر 27 اجلمعةيوم 

 تسويغ مقر للمصاحل اإلدارية ببلدية ار�نة وذلك للنظر يف :

 
 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 التعاون والعالقات اخلارجية ورئيسة جلنة الشؤون االجتماعية واألسرة  بية بن ساسي جا وحدو 
 ورئيسة الدائرة البلدية بر�ض النصر           

 البلدية ابملنازه  رئيسة جلنة الشؤون االقتصادية وجلنة العمل التطوعي ورئيسة الدائرة  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 
 رئيس جلنة األشغال والتهيئة العمرانية  توفيق مساعدية

 
 



 :وحضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات 
 

 مكلفة ابدارة تنمية املوارد والشؤون االقتصاديةمديرة   سنية شعيب
 مديرة مكلفة ابدارة الشؤون القانونية واالمالك  ليليا مديين
 الشؤون االدارية كاهية مدير مكلف ابدارة  مسري وداي 

 كاهية مدير مكلفة ابدارة الشؤون املالية   محيدة العرفاوي 
 مهندس معماري رئيس إبدارة املصاحل الفنية  خالد اجلبايل 

 
 

 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 

  2017البلدية على مواكبتهم أشغال الدورة االستثنائية الثانية لسنة اإلطارات و أعضاء النيابة اخلصوصية 

مقرا هلا والذي  1952جانفي  18و أشار إىل أن بلدية ار�نة تستغل " قصر ابن عياد " الكائن بنهج 
 يعود اتريخ بنائه إىل القرن التاسع عشر .

وحيث أن وضعيته احلالية أصبحت تنذر ابخلطر حسب ما تثبته تقارير اخلرباء املختصني آخرها تقرير 
والذي يدعو فيه إىل ضرورة إخالء املبىن واإلسراع يف ذلك  2016احلماية املدنية الذي مت خالل شهر نوفمرب 

مكتوب السيد وايل ار�نة الوارد   ضما� لسالمة شاغليه واحلفاظ على أرواحهم وعلى ممتلكات البلدية (موضوع
 .) 2016ديسمرب  06بتاريخ  18404حتت عدد 
 

وحيث أن البلدية ال متتلك عقارا مناسبا إلجناز مشروع قصر البلدية املدرج ضمن مشاريع املخطط منذ 
ت بناء قصر سنوات ، فقد اقتضت الضرورة اللجوء إىل التسوغ يف انتظار إجياد حلول جذرية منها اإلسراع إبجراءا

جديد للبلدية والعمل على ترميم القصر احلايل ، على أن تتوفر يف املقر املراد تسوغه مقومات تضمن تواصل املرفق 
العام دون التأثري على عادات وتنقالت املواطنني وتضمن أيضا سهولة نقلة العاملني واملكاتب والتجهيزات هبا 

مية إىل جانب ضمان توفر مأوى للسيارات التابعة لإلدارة والتخفيض يف تكاليف الربط ابلشبكات اإلعال
 واملوظفني .
 
 



وهلذا الغرض فقد اجته الرأي إىل تسوغ بناية حماذية لقصر البلدية احلايل الستجابتها من الناحية الفنية ملا 
هو مطلوب وهي على ملك الشركة العقارية " نفيسة " والتفاوض مع مالكها الذي وافق على ذلك مقابل معني  

 ديل).ألف دينار دون احتساب االداءات ( بعد التع 150كراء سنوي قدره 
 

وحيث تقتضي االجراءات احلصول على تقدير اختبار معدّ من قبل وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية 
دينار ( دون  122.720( اإلدارة العامة لالختبارات ) لتحديد القيمة الكرائية ، واليت متسكت بتحديد مبلغ 

 احتساب االداءات ) كقيمة كرائية للعقار املراد تسوغه.
 

متت مراسلة السيد وزير أمالك الدولة عن طريق سلطة اإلشراف قصد النظر يف امكانية التعديل  ،  وحيث
 غري أننا مل نتوصل إىل حّد هذا التاريخ مبا ميكن اعتماده.

 12وحيث اقتضت الضرورة القصوى إخالء املقر احلايل خاصة بعد ا�يار جزء من الفناء اخللفي بتاريخ 
 ل مالحظة تساقط عدد من احلجارة من بعض أجزائه .مع تواص 2017أكتوبر 

 
ظل عدم  -واملعروض على السادة أعضاء النيابة اخلصوصية التداول يف شأن تسوغ البناية املقرتحة يف 

ابعتماد الثمن املقرتح من طرف املالك على أن يقع عرض امللف بعد  -توفر بناءات ميكن استغالهلا يف الغرض 
مع  2014لسنة  1039ة اجلهوية ملراقبة الصفقات العمومية طبقا ملقتضيات األمر عدد املصادقة على اللجن

اإلشارة إىل أنه مت األخذ بعني االعتبار يف تقدمي هذا املقرتح األمثان املتداولة يف االكرية ابملنطقة كما يشري إليه 
 جدول املقارنة التايل :

 

 

 ك الدولة والشؤون العقاریة :تقدیر اإلدارة العامة لالختبارات بوزارة أمال

 2م 915:  مساحة العقار دون اعتبار المأوى السفلي  -
 دینار 122.000:                   القیمة الكرائیة المقترحة -

 في السنة   2م د/ 133,333
 في الشھر  2م د/11,111

  
 اقترح مالك العقار : 

 2م5,927السفلي :  ىالمساحة دون اعتبار المأو -
 دینار 150.000القیمة الكرائیة المقترحة :  -

 في السنة 2د/م725,161
 في الشھر  2مد/477,13

 
 

 : مقارنة مع عقار مماثل



 
البنایة المستغلة من قبل اإلدارة الجھویة التصاالت تونس الكائنة بشارع   -

 الحبیب بورقیبة 
 2م370المساحة :  -
 1998سنة التعاقد :   -
 5%د/ السنة مع زیادة نسبة سنویة قدرھا  36.120 معین الكراء السنوي :  -
 د/سنة91.273: 2017مبلغ كراء سنة  -                

 في الشھر 2د/م 20,557                            
 

وبعد التداول والنقاش بني أعضاء النيابة اخلصوصية وخاصة فيما يتعلق ابخلطر الذي متثله وضعية البناية 
 احلالية من هتديد لسالمة االعوان واملتعاملني مع االدارة .

 
 

  مجلس النیابة الخصوصیة  قرار
 الشركة العقاریة  " نفیسة " وذلكمبلغ التسویغ المعروض من طرف   باإلجماع على النیابة الخصوصیةصادق أعضاء 

 لكراء مقر لفائدة المصالح البلدیة باریانة  
 

  2017لسنة  الثانيةاجمللس البلدي يف دورته االستثنائية  أشغالمث توجه ابلشكر إىل احلضور على مواكبة 

 

 الرابعة والنصف مساءاواختتمت اجللسة على الساعة 

 
 

 رئيس النيابة اخلصوصية                 رئيسة جلنة الشؤون االقتصاديةالكاتب العام                   
          

 منتصر احملجوب                 نعيمة القاضي       سهيل الساسي    

 

 

 

 


