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السيد حممد برائسة  2019أكتوبر  19السبت صباحا من يوم التاسعة على الساعة التأم  
الدورة بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن ابراينة اجتماع العريب فاضل موسى رئيس بلدية اراينة 

وذلك بناءا على حبضور السيد عادل الوساليت الكاتب العام للبلدية  2019 لسنة الثانيةاالستثنائية 
رات التابعة الغات الصادرة ابلصحف اليومية وبوسائل اإلعالم املسموعة واليت وقع تعليقها جبميع املقالب

 4641لدي حتت عدد بة املوجهة لكافة أعضاء اجمللس العلى الدعوة االمسي للبلدية، وكذلك بناء
  وهذا نّصها: 2019 أكتوبر 04بتاريخ 

لسنة  الثانيةأتشرف بدعوتكم حلضور اجتماع اجمللس البلدي يف دورته االستثنائية وبعد ، 
والنصف صباحا  التاسعةالساعة على  2019 أكتوبر 19السبت لتئم يوم يوالذي س  2019

  : ابراينة وذلك للنظر يفمنتزه بئر بلحسن بقاعة االجتماعات 
 
 الثالثالنظر في الوضعية العقارية لحي التعمير  -1

 حول تسوية الوضعية العقارية لبعض المقاسم بالحي الشعبي باريانة  -2
 2020تحديد السعر االفتتاحي لسوق الجملة للخضر والغالل باريانة لسنة  -3

  النظام الداخلي لبلدية اريانة. -4       

 
 وحضر الجلسة كل من السادة والسيدات :

 

 البلديةاملساعدة االوىل لرئيس  هنال بن عمر
   املساعد الثاين لرئيس البلدية حممد اهلادي كشريد

 املساعدة الثالثة لرئيس البلدية و رئيسة جلنة الرتبية والتعليم مرمي العطاوي
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 رئيسة جلنة الشؤون املرأة واألسرة   سنية الصغري

 رئيسة جلنة النظافة والصحة والبيئة عليا التومي
الشؤون املالية واالقتصادية ومتابعة التصرفرئيسة جلنة  فاطمة ابراهم   

 رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات سهام بوعزة

 رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة   عثمان املهدي الصيادي 

 رئيس جلنة الفنون والثقافة  أنيس معزون 

 رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة ومقاومة الفساد  اهلام بن صاحل 

 رئيسة جلنة الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي االعاقة سعيدة بن عمارة

 رئيس جلنة االعالم والتواصل والتقييم امحد حشانة

 رئيس جلنة املساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة الناصر اجلندويب

 رئيس جلنة التعاون الالمركزي ماهر القلييب

 رئيس جلنة صيانة وتثمني الرتاث ودعم النشاط السياحي والصناعات التقليدية    املنصف سليطي

 رئيسة جلنة االشغال والتهيئة العمرانية     سلوى التومي 

 رئيس الدائرة البلدية ابراينة العليا حممد احلبيب العوين

 الدائرة البلدية ابراينة املدينةرئيس  حممد محيد
 رئيس الدائرة البلدية برايض النصر   اجلليدي جربان 

 رئيسة الدائرة البلدية ابملنازه آمنة الزهروين

 مستشار بلدي  عزوز حممد

 مستشار بلدي   مصطفى الكبري

 مستشار بلدي   عزيزة الفيتوري

 مستشار بلدي عبد السالم املانسي

 مستشار بلدي املازينمسرية 

 مستشار بلدي اندية بن يوسف

يةجالل بن تق  مستشار بلدي 
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 مستشار بلدي فتحي اثبت 

 مستشار بلدي نعيمة الزرييب

 
 مستشار بلدي عزة بوترعة

 مستشار بلدي حممود بلحاج

 مستشار بلدي ليث شويخ

 مستشار بلدي روضة احلزامي

 مسشار بلدي خالد اجلريب

 : مستشار بلدي  هيفاء احللواين 
 

 مديرة الشؤون االقتصادية   سنية شعيب
 مديرة العناية ابملنتزهات وجتميل املدينة  انجية لعيوين
 رئيس مصلحة مكلفة خبلية املتابعة  الناصر حممود

 رئيس مصلحة الطرقات واملرور وتسمية االهنج  الكيفاجيهندة 
 مصلحة الشؤون القانونية  كرمية كستوري
  القابض البلدي  ربيع الكايف 
 رئيس مصلحة احلسابيات  رايس داوه

 متصرف دائرة اراينة العليا  معز املديوين
 مصلحة التصرف يف االمالك  سنية بن عياد

 رئيس مكتب الشرطة البيئية  حممد الطيب اخلماسي
 
 

 ممثلي اجملتمع املدين و عدد من املواطنني.كما حضر اجللسة عدد من  
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يتوىل الكاتب من القانون األساسي جمللة اجلماعات احمللية  " 218عمال مبقتضيات الفصل و 
العام للبلدية كتابة اجمللس البلدي ويف صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام للبلدية ميكن لرئيس 
اجمللس يف بداية كل جلسة أن يعني أحد أعضائه ليقوم ابلكتابة، ويقوم مبساعدته أحد موظفي 

ه يف توساعد كتابة اجللسة  عادل الوساليت الكاتب العام للبلدية السيد  توىل". وتبعا لذلك البلدية
 .رئيسة مصلحة شؤون اجمللس واملكتب واللجانام اخلري بلغيث ذلك السيدة 
احلاضرين من السادة والسيدات أعضاء اجمللس مرحبا جبميع اجللسة بلدية الالسيد رئيس افتتح 

إطار استكمال البلدي واإلطارات البلدية ومجع من املواطنني مشريا إىل أن هذه اجللسة تتنزل يف 

 ل اجللسةامذكرا جبدول اعم  2019سبتمرب  08أعمال الدورة العادية الثالثة امللتئمة بتاريخ 

ومشريا إىل إضافة موضوع يتعلق مبعلوم االستخالص على الكباالت وبذلك يصبح جدول 

 األعمال على النحو التايل :  

 النظر في الوضعية العقارية لحي التعمير الثالث -1
 تسوية الوضعية العقارية لبعض المقاسم بالحي الشعبي باريانةحول   -2
 2020تحديد السعر االفتتاحي لسوق الجملة للخضر والغالل باريانة لسنة  -3

 مراجعة معلوم االستخالص على الكباالت -4       

  النظام الداخلي لبلدية اريانة. -5       

 حظي ابملوافقة شرع اجمللس البلدي يف أعماله. أن وبعد  
وقد طالب أعضاء اجمللس البلدي بتخصيص مساحة من الوقت او جلسة خاصة للتباحث يف 

احلاصلة يف صفوفه وتوضيح عدم تقدم اجناز  واخلروقاتشأن اجمللس البلدي تسيريه وتقييم أعماله 
وإدخال تغيري يف رائسة  و املستشارين املشاريع االستثمارية املربجمة وتوفري قاعة خاصة ابملساعدين

 الدوائر البلدية وتشريك األعضاء بلجنة متابعة القرارات .
املسألة املتعلقة  انويف رد على مداخالت السادة األعضاء اجمللس البلدي أوضح رئيس البلدية 

فإن اجملال مفتوح أمام مجيع  و املستشارين ابلدوائر البلدية وتوفري قاعة خاصة ابملساعدينابلتسيري 
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أما ابلنسبة لتوفري قاعة  ،  مسبق ياألعضاء مبقرات الدوائر البلدية الستقبال املواطنني يف إطار تنظيم
كتب املخصص للسيدة النائبة األوىل لرئيس البلدية استخدام امل منمبقر قصر البلدية فهو ال يرى مانعا 

 .البلدي  يف انتظار جتهيز فضاء الئق ابلسادة أعضاء اجمللس
للدرس على أنظار املكتب  املسألة  صوص برانمج مراجعة التنظيم ايهيكلي سيتم عر خب و
يف ابهبا الثاين لدرس  لمشاركة يف إعداد ميزانية البلديةاعا السادة أعضاء اجمللس البلدي لدو البلدي 

 مقرتحات املشاريع االستثمارية اجلديدة.
 

 النظر في الوضعية العقارية لحي التعمير الثالث حول 01
 

مشريريا أنريه ضوع املتعلق ابلوضعية العقارية حلي التعمريري الثالريث و توىل السيد رئيس البلدية تقدمي امل
مقاسريم مقتطعرية مرين  05يف 1984األكريوا،، فوتريت بلديرية أراينرية سرينة فريريي إطار الربانمج الرائسريي إلزالرية 

 لفائدة عدد من املتحوزين . 87942الرسم العقاري عدد 
 2م 488ومساحتها  4القطعة عدد - 
 2م 462ومساحتها  5القطعة عدد - 
 2م 745ومساحتها  6القطعة عدد - 
 2م 382ومساحتها  12القطعة عدد - 
 م 714ومساحتها  7القطعة عدد - 

وحيريريث أن هريريذه املقاسريريم تعريريود ابمللريريك للشريريركة العقاريريرية للريريبالد التونسريريية، فقريريد ابت مريرين الضريريروري 
اقتناءها لفائدة البلدية يف مرحلة أوىل ، وللغر  مت إجراء اختبار من قبل وزارة أمريالك الدولرية دريدد سريعر 

 6و  5و 4 دينريريريار كريريريثمن مجلريريريي للمقاسريريريم عريريريدد 20.770,000أي مببلريريريل مجلريريريي يقريريريدر بريريريري  2د/م 10
لفائريريريدة  7، يف حريريريني أن الشريريريركة قريريريد فوتريريريت يف املقسريريريم عريريريدد 87942مريريرين الرسريريريم العقريريرياري عريريريدد  12و

 املواطن عمار املرايح على أنه ار  بيضاء ابلرغم من أنه مشيد عليه عدد من املساكن.
 2017جويليرية  06وقريد تريت عمليرية االقتنرياء لفائريدة البلديرية مبقتضريى عقريد بيريع مصرياد  بترياريخ 

 .2017نوفمرب  13ابلقباضة املالية بتاريخ ومسجل 
وحيث يرغب املنتفعون يف التسوية النهائية  لعقاراهتم على أساس نفس سريعر املريرت الربريع الريذي مت 

 دينارات للمرت املربع الواحد.   3اعتماده سابقا واحملدد ب 
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ق وزارة أمريريريالك وتنفيريريذا لرجريريريراءات املعمريريريول هبريريا ، فقريريريد  تولريريريت  البلديريرية إجريريريراء اختبريريريار عريرين طريريريري 
دينار للمرت املربع الواحد  كثمن مرجعريي لعمليرية التفويريت  50الدولة والشؤون العقارية اليت أقرت اعتماد 

 لفائدة املنتفعني.
وتبعريريا لريريذلك عريريرب املنتفعريريون عريرين اعرتاضريريهم علريريى هريريذه القيمريرية ، مقرتحريريني تطبيريريق مريريا جريرياء ابألمريرير  
عتبريريار أن الوضريريعية تنريريدرر يف إطريريار تسريريوية اب   2018جريريوان  07املريريؤر، يف  2018لسريرينة  504عريريدد 

 مع احملافظة على مثن االقتناء آنذاك. 1983وضعية عقارية قدمية تعود إىل سنة 
وبعريريد النقريرياأت ارلت اللجنريرية أن األمريرير املشريريار إليريريريه  ةريريص تسريريوية وضريريعية البنريرياءات املقامريرية علريريريى 

 مللك البلدي اخلاص .وال تنسحب أحكامه على ا  2000ملك الدولة اخلاص املقامة قبل سنة 
أوت  16وقريد مت عر  هذا املوضوع على أنظار املكتب البلدي خالل إجتماعه املنعقد بتاريخ 

دينريريار للمريريرت املربريريع  50الريريذي وافريريق علريريى اعتمريرياد الريريثمن الريريوارد بتقريريرير اإلختبريريار وذلريريك حبسريرياب  2019
 الواثئق املطلوبة.الواحد ، وأن يتم دراسة مطالب التسوية حالة حبالة بعد إستيفاء مجيع 

 واملعرو  على السادة أعضاء اجمللس البلدي التداول يف املوضوع. 
 

 المداوالت 

وافق أعضاء املكتب املذيلة بريري" أشار إىل نص مذكرة املوضوع :   الناصر اجلندويب السيد 
من طرف وزارة  املعدان يتم تعويضها بري" ال يرى مانعا " كما أشار إىل مده بوثيقة حتديد السعر  "البلدي

 . أمالك الدولة لالطالع عليها 

 50تفعني بريريلفائدة املن التفويت: وافقت على حتديد الثمن املرجعي لعملية ة سنية الصغريالسيد
 دينار للمرت املربع الواحد.

من طرف وزارة  2017: دعا اىل حتيني الثمن املرجعي املقرتح منذ سنة  فتحي اثبتالسيد 
 .2019األمالك الدولة قبل التفويت لفائدة املنتفعني سنة 

: أوضحت ان هذه املقاسم االجتماعية جاءت يف إطار برانمج رائسي ة كرمية كستوري السيد
 إلزالة األكوا، وجيب اخذ املسألة بعني االعتبار .
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واإلجراء املزمع اختاذه  1984تساءل حول التفويت احلاصل سنة :  اجليلدي جربان  السيد 
 .2019سنة 

: أفادت أن عملية دراسة مطالب التسوية ستكون حالة حبالة بعد ة كرمية كستوري السيد
 استفاء مجيع الواثئق املطلوبة .

: أشار أبن يتم تقدمي استشارة قانونية يف الغر  للمحكمة اإلدارية  املنصف السليطي السيد 
 العتماد ما يرتتب عنها واختاذ القرار .

: أشار أن هذه املسألة ختضع اىل التدبري احلر مع توفر تقرير االختبار  رئيس البلدية السيد 
 ي اخلاص.من طرف وزارة أمالك الدولة تعترب البلدية صاحبة القرار يف امللك البلد

 10بري الدولةمن انحيتها اعتماد السعر املقرتح من وزارة أمالك ى : تر ة سعيدة بن عمار السيد
 األكوا،.إزالة  إطاريف  أنشأتهذه املقاسم  أن اىلعلى املرت املربع الواحد نظرا  يناراد

عن  ومتسائلة: أشارت بوجوب االطالع على العقود الوقتية للمنتفعني ة مسرية املازين السيد
  القطعة هل تعود ملنتفع واحد او جملموعة.  مساحة

 

 قرار المجلس البلدي  

 

87942

 044882 

 054622 

 067452 

 123822 

077142 
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تسوية الوضعية العقارية لبعض المقاسم بالحي الشعبي  حول 02

 باريانة

 

فوتت بلدية أراينة يف بعض املقاسم أنه إىل توىل السيد رئيس البلدية تقدمي املوضوع وأشار 
يف إطار الربانمج الرائسي إلزالة األكوا، لفائدة بعض  1968االجتماعية الكائنة ابحلي الشعيب سنة 

 املتساكنني مبقتضى عقود وقتية. 
وحيث اقتضت الوضعية القانونية يهذه املقاسم التسوية من خالل إبرام عقود هنائية لفائدهتم ،  

القيام ابإلجراءات الالزمة منها معاينة إدارة املصاحل الفنية اليت تفيد أن مجيع املقاسم قد شيد بعد أن مت 
 عليها أصحاهبا مساكن وإجراء مسح عقاري جلميع املقاسم.

وحيث تقدم عدد من املواطنني مبطالب يرغبون مبقتضاها يف التسوية النهائية لعقاراهتم،  
دول التايل على أنظار اللجنة الوقتية اليت تع ى ابلشؤون العقارية خالل فقد مت عر  املطالب املبينة ابجل

، اليت ارلت املوافقة املبدئية  2019جويلية  17اجتماعها املنعقد برائسة السيد رئيس البلدية بتاريخ 
ضامني على أن ال يتم إبرام عقود هنائية لفائدهتم إال بعد االستظهار وجواب ابلواثئق املطلوبة وخاصة  م

الوالدة ابلنسبة لرحياء منهم ومضامني وحجج الوفاة ابلنسبة للمتوفني والواثئق الرمسية اليت تفيد اجنرار 
 امللكية  وكذلك شهائد اإلبراء من املعاليم البلدية:

 عدد الرسم إسم املنتفع عنوان العقار ع/ر
 أراينة 56647  ربح بنت الكيالين بن عياد العيادي هنج اتزركة 18عدد  1

 أراينة  56444 شاذلية بنت حممود بن عمار دعويت 2هنج اجلرجار عدد  2

 أراينة 56441 منجية بن علي 4هنج اجلرجار عدد  3

 أراينة 56620 ورثة نور الدين بن امحد الفرايب 25هنج اتزركة عدد  4

 أراينة 56655 ورثة الصادق بن إبراهيم مفتاح هنج اتزركة 6عدد  5

50
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 أراينة 56656 مربوكة األمحر هنج بنزرت 49عدد  6

 أراينة 56629 بلقاسم بن سعد بن مبارك هنج اتزركة 11عدد  7

 أراينة 56423 حسن بن أمحد اخللفاوي وزوجته زكية خبوشي هنج جبل إشكل 6عدد  8

 أراينة 56636 حممد مديوين هنج اتزركة 9عدد  9

 أراينة 56619 حممد مديوين هنج اتزركة 23عدد  10

 أراينة 56616 ورثة املكي اخلليفي هنج اتزركة 28عدد  11

 أراينة 56644  فوزي البدوي مسرية البدوي هنج اتزركة 24عدد  12

 أراينة 56563 ورثة حممد الصاحل العسيلي  هنج منزل متيم 12 13

 أراينة 56453 فاطمة اخللصي هنج اجلرجار 14 14

 أراينة 56408 القادر الدريديعبد  هنج جبل إشكل 11 15

 أراينة 56401 مرمي الغرايب 19هنج بنزرت عدد  16

 أراينة 56500 املختار بن جواد بن عمر عامري هنج ساقية سيدي يوسف 3 17

 أراينة 56411 وائم قامسي هنج بنزرت 15عدد  18

 أراينة 56469 املختار بن الشيخ هنج بنزرت 39عدد  19

 أراينة 56565 ورثة منوبية زايت هنج انبل 9عدد  20

 أراينة 56451 صالح الدين بن مجوعي العياري هنج اجلرجار 6عدد  21

 

أوت  16املنعقريريد بتريرياريخ  تماعريريهجاوقريريريريد مت عريرير  املوضريريوع علريريى أنظريريار املكتريريب البلريريدي خريريالل 
 مجيع الواثئق املطلوبة. استيفاءوحظي ابملوافقة شريطة أن يتم عملية التسوية حالة حبالة بعد  2019

 واملعرو  على السادة األعضاء اجمللس التداول يف املوضوع.  
 

 المداوالت 

 تساءلت حول عدد املنتفعني الذين تقدموا لتسوية وضعياهتم.:   ة سعيدة بن عمارةالسيد

أفادت أبنه مت إعالم العموم لتسوية الوضعية العقارية ابحلي الشعيب :   كرمية كستوريالسيدة   
 أهنج وقد تقدم عدد من املنتفعني مبلفاهتم للتسوية. 05عدد  ابستثناء
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 قرار المجلس البلدي  

 

 
 عدد الرسم إسم املنتفع عنوان العقار ع/ر
 أراينة 56647  ربح بنت الكيالين بن عياد العيادي هنج اتزركة 18عدد  1

 أراينة  56444 دعويتشاذلية بنت حممود بن عمار  2هنج اجلرجار عدد  2

 أراينة 56441 منجية بن علي 4هنج اجلرجار عدد  3

 أراينة 56620 ورثة نور الدين بن امحد الفرايب 25هنج اتزركة عدد  4

 أراينة 56655 ورثة الصادق بن إبراهيم مفتاح هنج اتزركة 6عدد  5

 أراينة 56656 مربوكة األمحر هنج بنزرت 49عدد  6

 أراينة 56629 بلقاسم بن سعد بن مبارك هنج اتزركة 11عدد  7

 أراينة 56423 حسن بن أمحد اخللفاوي وزوجته زكية خبوشي هنج جبل إشكل 6عدد  8

 أراينة 56636 حممد مديوين هنج اتزركة 9عدد  9

 أراينة 56619 حممد مديوين هنج اتزركة 23عدد  10

 أراينة 56616 ورثة املكي اخلليفي هنج اتزركة 28عدد  11

 أراينة 56644  فوزي البدوي مسرية البدوي هنج اتزركة 24عدد  12

 أراينة 56563 ورثة حممد الصاحل العسيلي  هنج منزل متيم 12 13

 أراينة 56453 فاطمة اخللصي هنج اجلرجار 14 14

 أراينة 56408 عبد القادر الدريدي هنج جبل إشكل 11 15

 أراينة 56401 الغرايب مرمي 19هنج بنزرت عدد  16

 أراينة 56500 املختار بن جواد بن عمر عامري هنج ساقية سيدي يوسف 3 17

 أراينة 56411 وائم قامسي هنج بنزرت 15عدد  18

 أراينة 56469 املختار بن الشيخ هنج بنزرت 39عدد  19

 أراينة 56565 ورثة منوبية زايت هنج انبل 9عدد  20
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تحديد السعر االفتتاحي لسوق الجملة للخضر والغالل  حول 03

 2020باريانة لسنة 
 

أحريريريال السريريرييد رئريريرييس بلديريريرية اراينريريرية الكلمريريرية اىل السريريرييدة فاطمريريرية ابريريريراهم رئيسريريرية جلنريريرية الشريريريؤون املاليريريرية 
املريؤر، يف  2018لسرينة  29عريدد  األساسرييللقريانون  تبعرياواالقتصادية ومتابعرية التصريرف الرييت أفريادت انريه 

 منها . 84و  83املتعلق مبجلة اجلماعات احمللية وخاصة الفصلني  2018ماي  09
البلريدي التريريداول يف موضريوع حتديريريد السريعر االفتتريرياحي للزمرية سريريو   اجمللريريس أعضرياءعلريريى  املعرروض

  وذلك ابعتماد البياانت التالية : 2020اجلملة للخضر والغالل لسنة 
 

 مبلغ اللزمة السعر االفتتاحي السنة
 د 35.500.000 د 33.000.000 2016
 د 36.291.674 د 35.000.000 2017
 د 37.500.000 د 36.850.000 2018
 د 39.700.000 د 39.500.000 2019

 
 د 37.830.558( = 2017/2018/2019سنوات األخرية : ) 3معدل 

 د 40.000.000:  2020السعر املفتوح لسنة 
 .2019سبتمرب  19مع العلم انه مت عر  املوضوع على املكتب البلدي بتاريخ 

 أراينة 56451 صالح الدين بن مجوعي العياري هنج اجلرجار 6عدد  21
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 حول مراجعة معلوم االستخالص على الكباالت 04

 

ابريراهم الرييت تولريت تقريدمي املوضريوع وأشريارت فاطمرية إىل السرييدة أحال السيد رئيس البلدية الكلمرية 
 إطريريار تنظريرييم حركريرية املريريرور ابلطريريريق العريريام وحتديريريد أمريرياكن الوقريريوف وحفا ريريا علريريى أمريرين الطرقريريات إىل أنريريه يف

 مبلك الدولة العمومي داخل املنطقة البلدية .
واملتعلريريريق  1999جويليريريرية  26املريريريؤر، يف  1999لسريريرينة  71وبنريريرياءا علريريريى القريريريانون عريريريدد  
لطرقريريات وخاصريرية يف ابب حتديريريد أمريرياكن وقريريوف العريريرابت ابلطريريريق العريريام والعقريريوابت املرتتبريرية إبصريريدار جملريرية ا

 .عنها يف صورة املخالفة
املتعلريريق بضريريبر تعريفريرية اخلطريريااي  1999جريريانفي  12وبنريرياءا علريريى القريريرار البلريريدي املريريؤر، يف  

 عن العرابت املخالفة لقانون الطرقات حسب بياانت اجلدول التايل :

 ن حمجر فيه الوقوفمكا نوع الوسيلة
 الوقوف يف أماكن مسعرة 

 )مأوى جمهز بعداد ( أو الوقوف فوق الرصيف
 داننري 10 داننري 5 سيارة عادية

 دينارا 20 داننري 10 حافلة
 دينارا 30 دينارا 15 شاحنة
مت عريريرير  مقريريرتح تعريريريديل تعريفريرية اخلطريريريااي االكبريريرياالت  الريريواردة ابلقريريريرار البلريريدي املشريريريار إليريريريه  وحيريريث

وبعريريريد التريريريداول والنقريريرياأت رأت   2019أكتريريريوبر  18أعريريرياله علريريريى جلنريريرية الشريريريؤون االقتصريريريادية املنعقريريريدة يف 
 التعريفة التالية : اقرتاحاللجنة 

 

 قرار المجلس البلدي  

 

402020 
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 الوقوف يف أماكن مسعرة  مكان حمجر فيه الوقوف نوع الوسيلة
 )مأوى جمهز بعداد ( أو الوقوف فوق الرصيف

 داننري 15 داننري 15 سيارة عادية
 دينارا 15 داننري 15 حافلة
 دينارا 15 دينارا 15 شاحنة

 

 .واملعرو  على السادة أعضاء اجمللس البلدي التداول يف املوضوع

 

ويف ختام اجللسة أشار السيد رئيس البلدية بتأجيل موضوع النظام الداخلي اىل موعد قادم ودعوة    
 أعضاء اجمللس البلدي لالطالع على النسخة املقدمة وتقدمي مقرتحاهتم ومالحظاهتم .

 
 .إال ربع الثالثة ورفعت اجللسة على الساعة                      

 

 قرار المجلس البلدي  

 

 

 الوقوف يف أماكن مسعرة  مكان حمجر فيه الوقوف نوع الوسيلة
 )مأوى جمهز بعداد ( أو الوقوف فوق الرصيف

 داننري 15 داننري 15 سيارة عادية
 دينارا 15 داننري 15 حافلة
 دينارا 15 دينارا 15 شاحنة
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