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 الجمهورية التونسية            
 بلدية أريانة                 

 خلية شؤون المجلس والمكتب واللجان 
 والتنسيق بين الدوائر البلدية        

 

 محضر جلسة  

 2020لسنة   المجلس البلدي في دورته االستثنائية الثانية اجتماع

 2020جويلية  19االحد  المنعقد يوم  
 

 
 

  2020جويلية    19االحد  يوم    2020  لسنةللمجلس البلدي    الدورة االستثنائية الثانية  إنعقدت   
الساعة   على  ابراينة  بلحسن  بئر  منتزه  االجتماعات  والنصفبقاعة  العريب  برائسة    التاسعة  حممد  السيد 

على الدعوة   بناء  الوساليت الكاتب العام للبلديةعادل  وحبضور السيد    فاضل موسى رئيس بلدية اراينة
   وهذا نّصها: 2020جويلية  14بتاريخ  2077 لدي حتت عدد بة املوجهة لكافة أعضاء اجمللس الاالمسي

        ، االستثنائية  وبعد  دورته  يف  البلدي  اجمللس  اجتماع  حلضور  بدعوتكم  لسنة  أتشرف  الثانية 
يوم  يوالذي س  2020 بقاعة   التاسعة والنصف صباحاالساعة  على    2020جويلية    19االحد  لتئم 

  :  ابراينة وذلك للنظر يف منتزه بئر بلحسن االجتماعات 
 

 مواضيع للتداول 

 

  2020حول مراجعة ميزانية البلديات لسنة   13المنشور الوزاري عدد  -01

 تحديد صيغة التصرف بسوق الجملة للخضر والغالل باريانة  -02

 2021السعر االفتتاحي لسوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة لسنة تحديد  -03

 كراس شروط لزمة معاليم سوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة  -04

 غير المبنية  لألراضيتحديد المعلوم بالمتر المربع بالنسبة  -05

 مسائل مختلفة  -06

 مواضيع لإلعالم 

 متابعة مديونية البلدية   -01

 البلدية االستثمارية متابعة تنفيذ المشاريع  -02

 كشف االستخالصات البلدية  -03

 

 وحضر الجلسة كل من السادة والسيدات :

 لرئيس البلدية   األوىلاملساعدة           هنال بن عمر   



 
 

 

2 

 املساعد الثاين لرئيس البلدية   حممد اهلادي كشريد 
 رئيسة جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ومتابعة التصرف  فاطمة ابراهم  

 رئيسة جلنة النظافة والصحة والبيئة عليا التومي 

 رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة     عثمان املهدي الصيادي  

 رئيسة جلنة الشؤون املرأة واألسرة    سنية الصغي 

 رئيس جلنة الفنون والثقافة   أنيس معزون  

 رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة ومقاومة الفساد   اهلام بن صاحل  

 رئيس جلنة التعاون الالمركزي  ماهر القليب 

 والتواصل والتقييم  اإلعالمرئيس جلنة  امحد حشانة 

 رئيس الدائرة البلدية ابراينة العليا  حممد احلبيب العوين 
 والتهيئة العمرانية  األشغالرئيسة جلنة   سلوى التومي  

 رئيس جلنة املساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة  عزة بوترعة 
 رئيس دائرة رايض النصر  اجلليدي جربان  

 رئيسة دائرة املنازه آمنة الزهروين 

 رئيس الدائرة البلدية ابراينة املدينة حممد محيد 
 : مستشار بلدي  مصطفى الكبي 

 بلدي مستشار   فتحي اثبت  

 مستشار بلدي           اندية بن يوسف

 مستشار بلدي  عبد السالم املانسي 

 مستشار بلدي   عزوز   مدحم  

 مستشار بلدي   مسية املازين 

 مستشار بلدي   نعيمة الزريب   

 مستشار بلدي  خلود منصور 

 مستشار بلدي  حممود بلحاج 
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 :   السادة و السيداتتغيب دون عذر و

 رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات  بوعزة سهام   

 املساعدة الثالثة لرئيس البلدية و رئيسة جلنة الرتبية والتعليم  مرمي العطاوي   

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

 الرتاث ودعم النشاط السياحي والصناعات التقليدية رئيس جلنة صيانة وتثمني  الناصر اجلندويب   
 مستشار بلدي          جالل بن تقية   
 مستشار بلدي        خالد اجلريب    
 مستشار بلدي        عزيزة الفيتوري  

 مستشار بلدي  روضة احلزامي   

 مستشار بلدي  ليث شويخ   

 مستشار بلدي  هدى ميعاوي 

 وحضر عن اإلدارة البلدية السادة والسيدات  

 القابض البلدي   ربيع الكايف 
 مديرة تنمية املوارد والشؤون االقتصادية  سنية شعيب 

 مدير النظافة واملعدات   لطفي الدشراوي 
 كاهية مدير نظم املعلومات وتكنولوجيا واالتصال   توفيق هباين 

 كاهية مدير خلية املتابعة واالعالم والعالقات اخلارجية    انصر حممود 
 شؤون االقتصادية   طارق حدشي 

 
 و بحضور عدد من المواطنين

 

الفصل  و            مبقتضيات  "  218عمال  احمللية   اجلماعات  جمللة  األساسي  القانون  العام من  الكاتب  يتوىل 
وجود كاتب عام للبلدية ميكن لرئيس اجمللس يف بداية  للبلدية كتابة اجمللس البلدي ويف صورة غياب أو عدم  

البلدية موظفي  أحد  مبساعدته  ويقوم  ابلكتابة،  ليقوم  أعضائه  أحد  يعني  أن  جلسة  لذلك  كل  وتبعا    توىل". 
للبلدية  السيد   العام  الكاتب  الوساليت  السيدة  توساعد  كتابة اجللسة  عادل  بلغيث  ه يف ذلك  رئيسة ام اخلي 

 . لس واملكتب واللجانمصلحة شؤون اجمل
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البلدية  افتتح   رئيس  اجمللس السيد  أعضاء  والسيدات  السادة  من  احلاضرين  بكافة  مرحبا  اجللسة 
 األعمال وتغري ترتيب جدول    مواضيع   إضافةمضيفا أنه مت     اجللسة  أعمالومذكرا جبدول  البلدية ،  واإلطارات  

 ليصبح كما يلي :  

 مواضيع للتداول 

 

   2020حول مراجعة ميزانية البلديات لسنة   13المنشور الوزاري عدد  -01

 2020تحويل اعتماد بالعنوان الثاني لميزانية سنة   -02

 للشراكة بين بلدية اريانة ووزارة الثقافة  إطاريةاتفاقية  -03

 قائمة المطالب المتعلقة باسترجاع مبالغ كراء عقود الزواج بقاعة بئر بلحسن  -04

 كيفية استغالل الفضاء المخصص لسوق الجملة للخضر والغالل باريانة -05

 تحديد صيغة التصرف بسوق الجملة للخضر والغالل باريانة  -06

 2021تحديد السعر االفتتاحي لسوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة لسنة   -07

 كراس شروط لزمة معاليم سوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة  -07

 الم مواضيع لإلع

 متابعة مديونية البلدية   -01

 متابعة تنفيذ المشاريع البلدية االستثمارية  -02

 كشف االستخالصات البلدية  -03

 
 ام :  ـــــــة نظ ـــــــــنقط

 

اىل   ابلسؤالاجللسة بتدوين أمساء املتدخلني والتوجه    تسيريمسألة    إىل: تطرق    السيد مصطفى الكبي 
 الثنائي . رئيس اجمللس البلدي وتفادي احلوار 

دعا    فتحي اثبت السيد   املتعلق ابالستشارة    إىل:  األخرية  لآلونة  البلدي  النشاط  بسطة حول  تقدمي 
املوسعة للدميقراطية احمللية والندوة االفرتاضية للحراك الوظيفي للجماعات احمللية وورشة حول املسامهات احملددة  

 املناخي .  التغيريوطنيا يف 
لدعوات التنسيق يف ضبط أوقات جلسات اللجان و توجيه اق اىل وجوب : تطر  جليدي جربانالسيد 

 يف أوقاهتا القانونية لتسهيل احلضور واملشاركة يف اجللسات وإعالم املشغلني ابملوعد.
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على ضرورة حتديد أوقات مالئمة النعقاد اللجان علما وانه قد سبق ان    ت : أكدة نعيمة الزريبالسيد
 .  ا مت التطرق إليه
: أوضح أن حتديد تواريخ توقيت انعقاد اللجان جيب ان يكون ابستشارة واسعة    رئيس البلدية  السيد

 ومتناسبة مع اكرب عدد ممكن من احلضور .
 

 2020حول مراجعة ميزانية البلديات لسنة  13حول المنشور الوزاري عدد :  01الموضوع 

ومتابعة    أحال السيد رئيس البلدية الكلمة للسيدة فاطمة ابراهم رئيسة جلنة الشؤون االقتصادية واملالية       
  14انه مت عقد جلنة الشؤون االقتصادية واملالية ومتابعة التصرف بتاريخ    واليت اشارت املوضوع    لتقدمي  التصرف  

  13تبعا للمنشور الوزاري عدد    2020ية لسنة  يف مراجعة ميزانية البلد  نظرالتولت    حيث  2020جويلية    16و  
املوارد والنفقات وحيث ان البلدية فاقت نسبة مداخليها الذاتية نسبة  على مستوى    2020جوان    22بتاريخ  

مقارنة بنفس الفرتة من السنة املنقضية بذلك تعترب البلدية قادرة على   2020إىل احلد موىف شهر ماي  %  26
وحتمل نفقاهتا املربجمة مبيزانيتها للسنة اجلارية مشرية إىل انه عمال مبتقضيات الفقرة األخرية من    اابلتزاماهت   االيفاء

تنص على    177الفصل   اليت  احمللية  اجلماعات  املر   إمكانيةمن جملة  السلطة  تطلب  تنفيذ  ان  كزية خالل سنة 
عل   إدخالامليزانية   احمللية  تعديالت  اجلماعات  ميزانية  فان    حيتمهاى  تطور   األمرالظرف  ميليه  يقتضي حسبما 

السنة املرتقب حتقيقه اىل موىف  او  بلدية  املايل املسجل بكل  بتنقيح ميزانيتها لسنة    ،  الوضع    2020املبادرة 
 .اإلجراءات أولوايهتا وفقا للتدابري و ضبط  وإعادة

املوارد  مستوى  تبليغ    :   على  طريق  عن  لالستخالص  االعتيادي  النسق  استعادة  على  ابلعمل 
االعالمات بقيمة املعاليم املوظفة وتنشيط جهود االستخالص واملتابعة الدورية لنسقها وذلك ابحكام التنسيق 

 واحملاسبة وجلنة الشؤون املالية واالقتصادية ومتابعة التصرف .   بني االدارية

النفقات  مستوى  املتعلقة :    وعلى  والنفقات  العمومي  الوجوبية كالتأجري  للنفقات  األولوية  اعطاء 
بوسائل املصاحل والتقليص يف النفقات املتعلقة ابلتدخل العمومي مع االخذ بعني االعتبار النفقات غري املربجمة  

س كوروان املستجد" اليت اضطرت البلدية لصرفها يف اطار مسامهتها يف اجلهود املبذولة للتوقي من انتشار " فريو 
صندوق   لفائدة  الدين  اصل  خلالص  االولوية  اعطاء  الثاين  العنوان  للنفقات  ابلنسبة  ومساعدة   القروضاما 
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سنة   ميزانية  لتعديل  ابلنسبة  أما   . املتواصلة  للمشاريع  الذايت  والتمويل  احمللية  اللجنة   2020اجلماعات  فان 
ملراجعة    داعيااحلال للحفاظ على توزاتزانهتا املالية ال ترى    هستوجباملالية واالقتصادية ومتابعة التصرف وحسبما ي

 عيات سلبية خطرية او عجز ابمليزانية يدعو لذلك .اوذلك لعدم وجود تد 2020ميزانية سنة 

 

 
 2020تحويل اعتماد بالعنوان الثاني لميزانية سنة :  02الموضوع 

بتاريخ    2020/2064السيد امني املال اجلهوي ابراينة حتت عدد  رأيتوىل رئيس البلدية تالوة       
وذلك خلالص ابقي مستحقات  2020حول حتويل اعتماد ابلعنوان الثاين مليزانية لسنة 2020/  16/07

وحيث ال يرى مانعا ابعتبار ان النفقات املخصصة لتسديد " ومساعدة اجلماعات احمللية  ضصندوق القرو 
 . " يةو أولوتعد ذات  اإلجباريةقائمة النفقات   ين تندرج ضمندال أصل

 
الكلمة اىل السيد فاطمة ابراهم رئيسة جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ومتابعة التصرف  لتقدمي    أحال مث  

واليت   اجلماعات انه    أفادت املوضوع  ومساعدة  القروض  صندوق  مستحقات  بقية  تسوية خالص  إطار  يف 
املقرتح إجراء حتويل ،  2019-2018لسنيت  احمللية بعنوان القرض املربم القتناء احلاوايت و معدات النظافة  

 دينارا مثلما هو مبني ابجلدول التايل:414.400اعتماد  على مستوى التعهد مببلغ قدره 
 
 

 

 قرار المجلس البلدي   

 

حول  2020جوان  22بتاريخ  13على المنشور الوزاري عددالمجلس البلدي  أعضاء إطالع    

للحد من التداعيات المالية على ميزانيتها نتيجة التدابير   2020لسنة  البلديات مراجعة ميزانية 

 االستثنائية المعتمدة للتوقي من انتشار " فيروس كورونا المستجد ". 

قدرة البلدية على تدارك الوضع خالل القترة  لوصادق باالجماع على عدم تعديل الميزانية وذلك      

    المتبقية من السنة الحالية وتركيز مجهوداتها على استرجاع نسق استخالص مواردها الذاتية .
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 الفقرة  الفصل  القسم  العنوان 
الفقرة  

 الفرعية 

بيان الفصل  

 بالميزانية 

 االعتمادات النهائية  الترفيع التخفيض  2020االعتمادات المرسمة بميزانية 

 الدفع التعهد  الدفع التعهد  الدفع التعهد  الدفع التعهد 

02 06 06614 0006 000 

عمليات التهيئة  

والتهذيب  

 األخرى 

14.746.599 17.755.063 414.400  _  _  _ 14.332.199 17.755.063 

02 10 10950 0001 000 

تسديد أصل  

القروض  

المبرمة لدى  

صندوق  

القروض  

ومساعدة  

الجماعات  

 المحلية 

380.526 795.400  _  _ 414.400  _ 794.926 795.400 

 17.755.063 15.127.125 _  414.400 _  414.400 17.755.063 15.127.125 المجــــــــــــمــــــــــــــــوع 

 

  وقد مت عرضه على أنظار اللجنة املالية بتاريخ  املعروض على السادة األعضاء التداول يف املوضوع علما
 .  17/07/2020وعلى املكتب البلدي بتاريخ   14-07-2020

 

 المداوالت

 

اىل ان املنشور الوزاري الوارد لكافة البلدايت لالستناس به وهبدف مرافقة : تطرق    معزون  أنيسالسيد   
ويثمن من انحية عمل جلنة الشؤون  وأن الوضعية املالية للبلدية مطمئنة  البلدايت للحفاظ على توازنتها املالية  

 املالية الدؤوب واحلثيث لدراسة التوازانت املالية. 
 فصل عمليات التهيئة والتهذيب االخرى .تساءل حول :   مصطفى الكبي السيد  
كافة عمليات التهيئة والتهذيب اليت تقوم هبا البلدية    وصلان الفصل حي  أفادت :  ة فاطمة ابراهم  السيد 

 كالطرقات ....
تطرق اىل عملية حتويل االعتمادات ابلعنوان الثاين الذي ميثل ميزانية التنمية من :    فتحي اثبتالسيد   

للميزانية عن طريق العنوان    األولثمارية ومتسائال حول عملية تسديد أصل الدين املبوب ابلعنوان  املشاريع االست
العنوان   وليس عن طريق  للمحافظة على   األولالثاين  التدقيق  يوجب  ما  ( وهو  الوجوبية  النفقات  ) خلالص 

 يزانية . التوازانت املالية يف موىف السنة احلالية وتالفيا لتسجيل إخالل او عجز ابمل
أوضحت ان تسديد أصل الدين مبوب ابلعنوان الثاين للميزانية مع اإلشارة اىل :  ة فاطمة ابراهم السيد 

 مجلة من املشاريع اليت مازالت قيد الدراسة ومل متر لالجناز . 
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بني امن وقوع حتويل االعتماد ابلعنوان الثاين على مستوى التعهد ابالعتمادات  :  رئيس البلدية  السيد   
النفقات  البلدية مت عرضه على أنظار أمني املال اجلهوي والذي أبدى بدوره موافقته ابعتبار ان  املرمسة مبيزانية 

النفقات الوجوبية وتعد ذات أولوية    تندرجاملخصصة لتسديد أصل الدين   ه يف إطار متابعة وأشار ان،  ضمن 
إليها جبدول   التطرق  الثالثة للمجلس إضافة تقارير  ل  أعمالسري اجناز املشاريع االستثمارية سيتم  لدورة العادية 

 النشاط املشار إليها أنفا . 
أوضح ان تسديد اصل الدين يتم وجواب من العنوان الثاين حيث ميثل تعهدات  :    الكاتب العامالسيد  

 لية التحويل من فصل اىل فصل توجب عرضها للتداول على انظار اجمللس البلدي . كما ان عم،  استثمار 
الدين  :    اجلليلدي جربان السيد   لتسديد  للمشاريع  املخصصة  االعتمادات  بقااي  توزيع  تساءل حول 

 املشاريع .  ةوعدم توظيفها لتكمل 
البلديةالسيد   تطرق  رئيس  املخصصة  عملية  اىل    :  االعتمادات  ذات توظيف  او  امللغاة  للمشاريع 

إشكالية لفائدة املشاريع ذات استحقاق مايل وقد مت إعداد وثيقة من طرف اللجنة سيتم عرضها الحقا على 
كنف احرتام القوانني الصادرة يف الغرض .مشريا اىل   للميزانية يفلصيقة  متابعة    تتم  انه  أنظار اجمللس مضيفا إىل

 .  2020اىل سنة  2016لتنفيذ املشاريع املتواصلة منذ سنة  اخليار الذي انتهجه اجمللس البلدي
الفارطة ونسبة الدين اىل غاية  :    امحد حشانةالسيد   تساءل حول نسبة حتقيق امليزانية مقارنة ابلسنة 

 هذه الفرتة . 
ابراهم    السيد بلغت    ان  أشارت اىل:  فاطمة  امليزانية  االول    %46نسبة حتقيق  العنوان  مقارنة من 

 . 53%ابلسنة الفارطة لنفس الفرتة بلغت 
 التصويت 

 26/26: املوافقون
املانسي    –ابحلاج  حممود    –فتحي اثبت    –اهلام بن صاحل    –السيد فاضل موسى   السالم  عزة    –عبد 

هنال بن عمر   –هادي كشريد    –نعيمة الزرييب    –  منصور  خلود  –اندية بن يوسف    –انيس معزون    –بوترعة  
التومي    – ابراهم  –سلوى  الصغري  –فاطمة  الصيادي    -سنية  التومي    –مهدي  ماهر   –  املازينمسرية  –عليا 

امحد حشانة   –حممد احلبيب العوين  –حممد محيد –امنة الزهروين  –اجلليدي جربان  –محادي عزوز  –القلييب 
 مصطفى الكبري . –

 0/26: املعرتضون
 0/26: ون احملتفظ
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 اتفاقية اطارية للشراكة بين بلدية اريانة ووزارة الثقافةحول :  03الموضوع 

 

الذي    األثريمعلم قصر برج البكوش    أمهية توىل رئيس البلدية تقدمي بسطت حول املوضوع مشريا اىل ان            
نبادر   مل  ما  ملك  تعودوحيث    وهتيئته  برتميمه سيندثر  وليس  التونسية  للدولة  ،بلداي  املكيته  ونظرا الرتفاع كلفة    

الرتميم والتهيئة وحملدودية إمكانيات البلدية مت التعهد يف إطار جلنة مشرتكة بني وزارة الثقافة وبلدية اراينة ممثلة يف 
ميم واحملافظة على صبغة املعلم جلنة الفنون والثقافة واملعهد الوطين للرتاث لرصد اعتمادات كافية الجناز اشغال الرت 

ترسيم املعلم  مت  علما وانه مت يف اآلونة األخرية    ،   الرتاثية والثقافية من خالل إعداد برانمج وظيفي للمشروع ومتابعته 
 كمعلم اثري حمافظ عليه ومرقم ذو صبغة ثقافية وسيتم نشر القرار قريبا ابلرائد الرمسي . 

 

 

 قرار المجلس البلدي   

 

لتسديد باقي   2020صادق اعضاء لمجلس البلدي على تحويل اعتماد بالعنوان الثاني لميزانية سنة        

 2018النظافة لسنتي صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية في اقتناء حاويات ومعدات  مستحقات

                 وذلك على النحو التالي : 2019و  

   
 العنوان 

 الفقرة  الفصل  القسم 
الفقرة  

 الفرعية 

بيان الفصل  

 بالميزانية 

 االعتمادات النهائية  الترفيع التخفيض  2020االعتمادات المرسمة بميزانية 

 الدفع التعهد  الدفع التعهد  الدفع التعهد  الدفع التعهد 

02 06 06614 0006 000 

عمليات التهيئة  

والتهذيب  

 األخرى 

14.746.599 17.755.063 414.400  _  _  _ 14.332.199 17.755.063 

02 10 10950 0001 000 

تسديد أصل  

القروض  

المبرمة لدى  

صندوق  

القروض  

ومساعدة  

الجماعات  

 المحلية 

380.526 795.400  _  _ 414.400  _ 794.926 795.400 

 17.755.063 15.127.125 _  414.400 _  414.400 17.755.063 15.127.125 المجــــــــــــمــــــــــــــــوع 
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عمل جلنة الثقافة والفنون يف تعهدها ابملوضوع وتطرق اىل غياب انعقاد  مثن  :    مصطفى الكبي السيد  
وبعض اللجان األخرى وعدم توفر حماضر جلسات الدوائر البلدية حىت يتسىن إعداد   ةجلنة التعاون الالمركزي

،  امليزانية املقرتحات  ضوء  على  وشفافة  واضحة  للمجلس   بصورة  الداخلي  النظام  جاهزية  عدم  اىل  إضافة 
 البلدي.

وهو نظام  للمجالس البلدية  ظام الداخلي النموذجي  نالبلدية بتطبيق الالتزام  بني  :    رئيس البلديةالسيد  
اىل حني ضبط أنظمتها الداخلية ومصادقتها    2018لسنة    744احلكومي عدد    لألمر مصادق عليه تبعا  

النظام الداخلي النموذجي يتماشى مع توجهات اجمللس البلدي اضافة اىل انه يتم ان  عليها مع اإلشارة اىل  
وانه مت اعداد النظام الداخلي اخلاص ابلبلدية لكن مع ، علما  اختاذ القرارات بتوافق اتم بني مجيع األعضاء  

 وجود بعض النقاط اخلالفية يتم العمل ابلنظام النموذجي . 
مكون:    اهلادي كشريدالسيد   الداخلي  النظام  جلنة  ان  إىل  عن كلمن    ةأشار  القائمات   عضو 

الرأي يف  األعضاء إلبداء  اىل كافة  املشروع  إرسال  وتولت  أعماهلا  اللجنة من  انتهت  وقد  الفائزة  االنتخابية 
 عديد املناسبات ويف انتظار عرض املشروع على انظار اجمللس البلدي للمصادقة عليه.

 

 المداوالت

 

نجاعة عملية  لعبد اجلواد حلرصه الكبري    مسري: توجه ابلتحية اىل السيد وايل اراينة    أنيس معزونالسيد  
االثري وتوىل   للمعلم  واملتابعة  للتنمية    وينسق  ستهآبر جلنة جهوية    تعينيالعناية  املدير اجلهوي  وتضم .اعماهلا 

واهلياكل اجلهوية    أطرافعدة   البلدية    اإلطاريف هذا    وفنية لسات عامة  وقد عقدت عدة ج  . متداخلة من 
للجهة   هاما  مكسبا  يعد  التقديرية  ،  الذي  الكلفة  تبلغ  و  5.6بـ  لإلشغالحيث  دينار  مليون    1.4مليون 

اثري سيفتح  ،  دينار جتهيزات   املعلم كمعلم  ترسيم  وينتهز   اآفاقومع  للتعاون واالستثمار على مستوى دويل 
الضابطة لتعهدات    الثقافةاجمللس البلدي اىل املصادقة على مشروع االتفاقية مع وزارة    أعضاءابملناسبة دعوة  

 إعداد املصاحل الفنية للمسامهة يف    وإدارة مشروع االتفاقية    إعدادالشؤون القانونية على    إدارةكل طرف شاكرا  
 . الوظيفي جالربانم

 الوظيفي للمشروع  جوالربانم ضرامللحقة هبذا احمل مث توىل إعطاء بسطة حول اتفاقية الشراكة
 تساءلت حول كيفية التصرف يف املعلم. :  املازينة مسية السيد

معزونالسيد   التصرف:    أنيس  ان كيفية  إعداده  أوضح  هب  ايتم  وسنوايف  ،     احاليا  الحقا  األعضاء 
 إمجاال سيكون تنظيم التظاهرات لفائدة البلدية واخلصائص الثقافية من شؤون وزارة الثقافة.  
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االلتزامات املالية لكل طرف ومجيع    حتددأشار إىل أنه سيتبع االتفاقية مالحق  :    رئيس البلديةالسيد  
املتاحة    األخرى التفاصيل   االمكانيات  حدود  يف  ستكون  املشروع  هذا  تنفيذ  يف  البلدية  مشاركة  ان  كما 

الفقرة   16حسب أحكام الفصل    التفريعوالتقديرات املضمنة ابمليزانية يف إطار الصالحيات املشرتكة ومبدأ  
 الثانية من جملة اجلماعات احمللية وما ينص عليه القانون يف توزيع النفقات.

اتفاقية شراكة مع وزارة    سرورهعرب عن  :    فتحي اثبتالسيد   البلدي لالخنراط يف  حول توجه اجمللس 
العاملية    ت الثقافة يف ظل ترسيم هذا املعلم على مستوى وطين وفتح اآلفاق أمام متويالت أجنبية من املنظما

لحصول على متويالت من منظمة  كاليونسكو. وبصفته كعضو يف اللجنة الوطنية للعلوم سيتم تقدمي املشروع ل
 املركبات الثقافية ابملنطقة   عددنقص يف    وجود  اليونسكو واالرتقاء ابملعلم اىل معلم ثقايف عاملي . إضافة اىل

تفاقية وتقدمي املالحق ويدعو اىل املصادقة من انحية املبدأ على اال،  للجهة    اسيكون هذا املعلم إضافة ومكسب
 ر اجمللس للمصادقة عليها .يف مرحلة اثنية على أنظا

 تساءلت حول مدة أشغال الرتميم للمشروع .: ة مسية املازين السيد
 . أوضح مدة األشغال ستدوم لفرتة ثالث سنوات :  أنيس معزونالسيد 
مثن عمل جلنة الثقافة والفنون لفائدة املشروع وتساءل حول مدى استجابة :    اجلليلدي جربان السيد  

اجلديدالربانمج   املعلم  لصبغة  وتعهدات   ةالوظيفي  املشروع  أكثر وضوحا ملالحق  تقدمي مذكرة  اىل  ويدعو   ،
 البلدية على أنظار اجمللس البلدي للمصادقة عليها وأتجيل اإلمضاء اىل حني جاهزية املالحق. 

البلديةالسيد   ضمن :    رئيس  التعهدات  وستتخذ  لالتفاق  مبدئي  متشي  هي  االتفاقية  ان  أوضح 
 الحق حسب اإلمكانيات املتاحة للبلدية. امل

تساءلت حول اإلدارة اجلهوية املعنية اليت ستباشر مع البلدية متابعة األشغال، :  ة سلوى التومي  السيد
اإلمكانيات  يكون حسب  ان  الضروري  املشروع من  الذي سيتابع  البشري  يتعلق ابإلطار  ما  انه يف  مضيفة 

 املتاحة للبلدية. 
 .تساءلت حول اتريخ ترسيم املعلم : ة اهلام بن صاحل السيد

النظر يف موضوع ترسيم و محاية املعلم من طرف جلنة الرتاث ووافقت  أفاد أنه مت :  رئيس البلديةالسيد 
 على ذلك.و حنن يف انتظار إصدار القرار  

تتم املوافقة املبدئية على مشروع االتفاقية مث يف مرحلة موالية  :    مصطفى الكبي السيد   أكد على أن 
 املالحق. 
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ميزانية بلدية اراينة حيث يدخل ترسيم املعلم يف  أشارت إىل املطالبة ابلرتفيع يف  :  ة فاطمة ابراهم السيد
 إطار تثمني املكاسب والرتاث .

مليون  5.6أشار اىل انه يف إجابة حل الكلفة التقديرية ألشغال املشروع تقدر بــ:  أنيس معزونالسيد 
بــ تقدر  ابعتمادات  والتجهيزات  يقارب    1.4دينار  ما  أي  دينار  اجل  7مليون  الكلفة  دينار  ملية  مليون 

اىل   أشغاله  مراقبة  يف  املعلم  هذا  وخيضع   ، واملصاحل  املللمشروع  للرتاث  الوطنية  والوكالة  للرتاث  الوطين  عهد 
 .  األثريةعاملية للمعامل البلدية اليت تعتمد على ضوابط فنية صارمة و 

  اتفاق مثنت عمل جلنة الثقافة والفنون مشرية اىل ان هذه االتفاقية ميكن اعتبارها  :  ة عزة بوترعة  السيد
حيث الطرفني  لتعهدات  حني    أن  مبدئي  ستكون  احلقيقية  ترتكز    إمضاءاملنفعة  واليت  الوزارة  املالحق  إرادة 

 .على قيمة االعتمادات اليت سيتم توفريها من الطرفنيو 
البلديةالسيد   انه  :    رئيس  هبا جملة أوضح  اليت جاءت  املشرتكة  الصالحيات  إطار  التعامل يف  سيتم 

 اجلماعات احمللية ولن يكون هناك خالف مع األطراف الوزارية . 
 ها . ئأشار إىل أتجيل إمضاء االتفاقية اىل حني استكمال املالحق وإمضا:  اجلليدي جربانالسيد 
القليب السيد   لعمل جلنة  :    ماهر  املشرتكة  توجه ابلشكر  اللجنة  متسائال حول عمل  والفنون  الثقافة 

وصلوحياهتا يف اختاذها القرارات مالحظا عدم التوزان يف تركيبتها بني األطراف الوزارية واألطراف البلدية وحول 
 اختيار مدة االتفاقية . 

 تساءل حول تشريك دائرة اراينة املدينة يف املشروع. :  حممد محيدالسيد 
تغي:    جربان   اجلليدي السيد   حول  يف  يتساءل  الرتاث  وتثمني  صيانة  جلنة  تغيب  او  سلسلة  ب 

 االجتماعات للجنة املشرتكة. 
ثقايف وتولت وزارة الشؤون الثقافية متابعته رغم    منحىاوضح ان املشروع اختذ  :    رئيس البلديةالسيد  

 . هذا ال يرى مانعا يف مشاركة كافة اللجان اليت متثل فروعا للبلدية 
 تساءلت حول ختصيص فضاء او قطب للرقص املوسيقي.: ة عليا التومي دالسي
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 التصويت 
 26/26: املوافقون

املانسي    –ابحلاج  حممود    –فتحي اثبت    –اهلام بن صاحل    –السيد فاضل موسى   السالم  عزة    –عبد 
هنال بن عمر   –هادي كشريد    –نعيمة الزرييب    –  منصور  خلود  –اندية بن يوسف    –انيس معزون    –بوترعة  

التومي    – ابراهم  –سلوى  الصغري  –فاطمة  الصيادي    -سنية  التومي    –مهدي  ماهر   –  املازينمسرية  –عليا 
امحد حشانة   –حممد احلبيب العوين  –حممد محيد –امنة الزهروين  –اجلليدي جربان  –محادي عزوز  –القلييب 

 مصطفى الكبري . –
 0/26: املعرتضون
 0/26: احملتفظون 

 
 

 

 المطالب المتعلقة باسترجاع مبالغ كراء عقود الزواج بقاعة بئر بلحسن قائمة :  04الموضوع 

 

فاطمة     السيدة  الكلمة  البلدية  رئيس  السيد  االقتصادية   أحال  والشؤون  املالية  جلنة  رئيسة  ابراهم 
ة منتزه بئر بلحسن بعد ومتابعة التصرف اليت تولت تقدمي القائمة االمسية للمطالب ابسرتجاع مبالغ الكراء قاع

 استعماهلا وهي على النحو التايل :  تغيري صبغة

 
 االسم واللقب

 تاريخ وعدد مطلب االسترجاع  المبلغ
 تاريخ كراء قاعة

عقود الزواج    

2020/ 06/ 29بتاريخ  4832 450,000 شريف الغشيمي  2020أوت  22   

حسام بن الحبيب بن 

 محمد حمداني 
2020/ 05/ 29بتاريخ  3881 450,000 2020جوان  14   

2020/ 06/ 26بتاريخ  4759 450,000 رفيق بنحرقة حمام 2020أوت  16   

 

 قرار المجلس البلدي   

 

ابرام اتفاقية شراكة بين بلدية اريانة ووزارة الثقافة  باإلجماع على المجلس البلدي  أعضاء صادق    
       حسب الوثيقة المصاحبة لهذا المحضر.و كيفما تم تعديلها و
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2020/ 06/ 30بتاريخ  4873 350,000 أنيس بن عاشور 2020أوت  10   

2020/ 06/ 25بتاريخ  4711 450,000 زياد اللواتي  2020أوت  09   

2020/ 06/ 24بتاريخ  4662 450,000 أكرم الطرودي  2020جويلية  11   

2020/ 06/ 01بتاريخ  3909 300,000 فتحي بوعزة 2019ديسمبر  15   

2020/ 06/ 25بتاريخ  4707 450,000 عمر مجدوب  2020أوت  15   

 
 المداوالت

 

عمر  السيد   بن  هنال  التعريف ة  بطاقة  شخصية كعدد  معطيات  تتضمن  املذكرة  ابن  أشارت   :
 للمطالبني ابسرتجاع املعلوم جيب حجبها . 

: أتسف على فقدان البلدية موردا من مواردها مؤكدا على وجوب صيانة قصر امحد حشانة    السيد 
 البلدية . 

 التصويت  
 

 20/20: املوافقون
اندية بن يوسف    –انيس معزون    –ابحلاجحممود  –فتحي اثبت    –اهلام بن صاحل    –السيد فاضل موسى  

منصور    - الزرييب  –خلود  عمر    –نعيمة  بن  التومي    –هنال  ابراهم  –سلوى  الصغري  –فاطمة  عليا    –سنية 
  –مد احلبيب العوين  حم   –حممد محيد  –امنة الزهروين  –محادي عزوز    –ماهر القلييب    –  املازينمسرية  –التومي  

 امحد حشانة. 
 0/20: املعرتضون
 0/20: احملتفظون 
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 كيفية استغالل الفضاء المخصص لسوق الجملة للخضر:   05الموضوع           

 والغالل باريانة   

أحال السيد رئيس البلدية الكلمة السيدة فاطمة ابراهم رئيسة جلنة املالية والشؤون االقتصادية ومتابعة        
أنه  التصرف اليت   الفارطة مت التداول يف املوضوع استلزام معاليم سوق اجلملة للخضر أفادت  يف نفس الفرتة 

يق طلب العروض بواسطة الظروف املغلقة  والغالل ابراينة ومت التطرق اىل مسألة جتديد صيغة التعاقد عن طر 
ابشرت جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ومتابعة التصرف إعداد دراسة حول مردودية السوق وذلك للنظر يف 
هتيئة عملة السوق ويف اطار متابعة الوضعية تولت اللجنة إما مواصلة استغالل الفضاء كسوق مجلة او النظر 

 

 قرار المجلس البلدي   

 

   استرجاع مبالغ كراء عقود الزواج بقاعة بئر بلحسن باإلجماع علىالمجلس البلدي  أعضاء صادق  
 للقائمة االسمية التالية : 

 
 االسم واللقب

 تاريخ وعدد مطلب االسترجاع  المبلغ
 تاريخ كراء قاعة

عقود الزواج    

2020/ 06/ 29بتاريخ  4832 450,000 شريف الغشيمي  2020أوت  22   

حسام بن الحبيب بن 

 محمد حمداني 
2020/ 05/ 29بتاريخ  3881 450,000 2020جوان  14   

2020/ 06/ 26بتاريخ  4759 450,000 رفيق بنحرقة حمام 2020أوت  16   

2020/ 06/ 30بتاريخ  4873 350,000 أنيس بن عاشور 2020أوت  10   

2020/ 06/ 25بتاريخ  4711 450,000 زياد اللواتي  2020أوت  09   

2020/ 06/ 24بتاريخ  4662 450,000 أكرم الطرودي  2020جويلية  11   

2020/ 06/ 01بتاريخ  3909 300,000 فتحي بوعزة 2019ديسمبر  15   

2020/ 06/ 25بتاريخ  4707 450,000 عمر مجدوب  2020أوت  15   
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الخرى الستغالل الفضاء. ومت تكليف السيدة نعيمة الزرييب عضو بلجنة الشؤون  يف بعض املقرتحات اجلدية ا
 االقتصادية واملالية ومتابعة التصرف لتقدمي التقرير . 

 
 المداوالت

 

الزريب  السيد   نعيمة  منها  ة  يعاين  اليت  والصعوابت  الظروف  اىل  أشارت  انعكس سلبا  :  مما  السوق 
مردوديته االطار    على  هذا  امل ويف  من  جبملة  اجلملة  قرتحات  تقدمت  سوق  بفضاء  للنهوض  وحتدي  كرهان 

 للخضر والغالل جلعله سوق منوذجي وترك اثر طيب للمجلس البلدي لفائدة مدينة اراينة . 
 حتسيس ابئعي اخلضر والغالل لاللتزام ابملسالك القانونية   -1
 اصدار بالغ حتذير من التزود العشوائي  -2

 تركيز آلية للرقابة داخل وخارج االسواق اليومية لالستظهار بوصوالت الشراء  -3

عن طريق مراقبة مداخل املدينة ابلتنسيق مع االدارة اجلهوية للتجارة ومركز مراقبة االداءات   -4
 اجراء محاالت دورية  

 . املقرتحات إلجناح مستوى العمل هبذا السوق  اىل تعيني جلنة ملتابعة وتنفيذ هذه كما دعت
 

أشار اىل ضرورة تكاتف اجملهودات   واىل السيدة نعيمة الزرييب  : توجه ابلشكر  رئيس البلدية    السيد 
الرتفيع يف قيمة استلزامه   السوق ما من شأنه  للرفع من مردودية  البلدية  التجارة واألمن مع  من مصاحل وزارة 

للوضعية السائدة هذه األجهزة تتوىل إجراء محالت ظرفية حسب الطرق املشار إليها مما ال يضمن لكن نظرا  
النتائج  وتبعا احملققة    استمرارية   . مبفردها  الوضع  جملاهبة  الكافية  اإلمكانيات  متتلك  ال  البلدية  ان  على  زايدة 

يف التباحث  مت  البلدي  اجملهود  دعم  يف  نقص  لوجود  واقعية  وبصورة  لتحقيق   لذلك  اخرى  خيارات  توفري 
دفع حيث ان دور البلدية مل يعد يقتصر على تقدمي خدمات إدارية حبتة وإمنا املسامهة يف التنمية و ،  االستثمار

 ستثمارات . العجلة االقتصادية والقيام ابال
 أشارت اىل مطالب بعض القصابني يف استغالل الفضاء كمسلخ بلدي .:   نعيمة الزريبة السيد  

البلدية    لسيدا  البلدايت رئيس  إطار مشرتك  بني  يتنزل يف  بلدي  اجناز مشروع مسلخ  اىل  أشار   :
إضافة اىل ارتفاع كلفة اجنازه مشريا إىل جتربة بلدية اراينة وسكرة و ال ميكن ان تتفرد بلدية واحدة به ،  اجملاورة  

 جناحا ومت غلقه.املشروع  ورواد يف هذا اجملال حيث مل يشهد
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تضمن عدة نواحي. وال ميكن ان  تاملشاريع    جدوى: أشارت اىل ان دراسة  ة فاطمة ابراهم  السيد  
 يتم أتييد أي مقرتح اىل بعد توفري دراسة خاصة به . 

التومي  السيد  سلوى  قبل ة  الفضاء  استغالل  يف كيفية  التقرير  مسألة  دراسة  وجوب  اىل  تطرقت   :
 رت املوضوع على أنظار اجمللس البلدي.إاث

  ...   أسبوعي متوفرة ابملنطقة كاملسلخ وسوق  : أشار اىل فقدان عدة خدمات  امحد حشانة    السيد 
اعادة   لذلك جيب  للبلدية  موارد  متثل  البلدية  كانت  ابملنطقة  اخلدمات  هذه  توفري  الذبح    النتشار النظر يف 

 العشوائي امام احملالت وفوضى املنتصبني يف حميط السوق . 
: أوضح ان املسالة معروضة امام اجمللس البلدي الختاذ اخليار املناسب للسنوات رئيس البلدية    السيد

فضاء يف  حتسينات    وإدخال  2021مواصلة االستلزام لسنة   هذا الصدد مع غياب بدائل سيتم  ويف،  املقبلة  
 . جمهود إضايف لالرتقاء ابلعملالسوق وبذل 

تعمق فيها ومن جهة  الان اجملال ال يسمح بتحديد اخليارات و   إىل: أشارت  ة علياء التومي  السيد 
عمليات   إلجناحجيب التفكري يف حتقيق مكاسب على املستوى احمللي وذلك للنقص الكبري يف التنسيق    أخرى

 الشراكة بني البلدايت .
 : تقدم مبقرتحات تتمثل يف : فتحي اثبت   السيد

 املستلزم الوحيد لسوق اجلملة اىل هناية املدة النيابة  عن الطريق املراكنة مع مواصلة العمل  -1 
 التفكري يف بديل يف استغالل الفضاء -2 
اعضاء اللجنة لدراسة االجراءات املصاحبة واعداد ورقة عمل الجناح العمل    تكليف احد  -3    

 ابلسوق وزايدة املداخيل . 
 

الوصوالت :  حممود ابحلاج    السيد           ومراقبة  اليومية  االسواق  داخل  الرقابة  تكثيف  اىل ضرورة  أشار 
والفواتري مضيفا اىل ان انتشار ظاهرة الذبح العشوائي هي نتيجة اىل اخليار الذي مت اختاذه يف الغاء املسلخ 

لتفاد  اجلملة  السوق  على  االبقاء  ضرورة  انحية  من  ويرى  اراينة  مبنطقة  متواجد  الذي كان  ي  البلدي 
 . اليت ميكن ان تنجر يف صورة الغاءه  اإلشكاليات 

  وال ع البلدايت الكربى حتتكم على اسواق مجلة للخضر والغالل  ي: أفاد ان مجانيس معزون    السيد 
  املقدرة يرى موجبا يف التفكري يف تغري صبغة فضاء السوق للدور الذي يلعبه يف تعديل االسعار واحملافظة على  

 الشرائية للمستهلك .لذلك وجب توفري االرضية املناسبة للعمل قبل املطالبة يف الرتفيع يف املداخيل . 
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البلدية    السيد  أراء  رئيس  توافق  اىل  أشار  البل   أعضاء :  اجلملة    اإلبقاءدي حول  اجمللس  على سوق 
 للخضر والغالل.

صاحل  السيد  بن  اهلام  على ة  يعمل  الذي  الكواكيب  مركز  مع  عمل  مشروع  انطالق  اىل  أشارت   :
 للمشاركة . األعضاءاحمللية وتدعو مجيع  األمنيةاملشاكل 

   
 غة التصرف بسوق الجملة للخضر والغالل باريانة  يتحديد ص:   06الموضوع           

،    أنهاالشارة اىل السيدة نعيمة الزرييب مستشار بلدي اليت تولت اىل أحال السيد رئيس البلدية الكلمة       
املؤرخ يف   2018لسنة    29من القانون األساسي عدد    84اعتمادا على احكام الفقرة الثانية من الفصل  

املتعلق مبجلة اجلماعات احمللية تضبط الصيغة املعتمدة يف لزمة املعاليم من طرف اجمللس   09/05/2018
 البلدي . 

 متنح اللزمات بعد الدعوة اىل املنافسة ابعتماد احدى الصيغ التالية :  و            
 صيغة التبتيت املباشر ) بتة عمومية ابالشهار واملزاد العلين (  ✓
 بواسطة الظروف املغلقة .صيغة طلب العروض  ✓

 صيغة التفاوض املباشر " املراكنة "  ✓

املعروض على أعضاء اجمللس البلدي حتديد الصيغة اليت سيتم اعتمادها يف لزمة املعاليم املستوجبة داخل   و    
.مع العلم انه مت عرض املوضوع على جلنة الشؤون املالية 2021سوق اجلملة للخضر والغالل أبراينة لسنة  

  17و على انظار املكتب البلدي املنعقد بتاريخ   2020جويلية   16القتصادية ومتابعة التصرف بتاريخ  وا
 صيغة طلب العروض بواسطة الظروف املغلقة .الذي اراتى  2020جويلية 

 
  

 

 
 قرار المجلس البلدي  

 
 . 2021لسنة  للخضر والغالل باريانة الجملة مواصلة العمل بسوق  علىالمجلس  أعضاء وافق   
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 التصويت 
 20/20: املوافقون

خلود منصور   -اندية بن يوسف    –انيس معزون    –فتحي اثبت   –اهلام بن صاحل    –السيد فاضل موسى  
  –ماهر القلييب    –  املازينمسرية  –عليا التومي    –سنية الصغري  –فاطمة ابراهم  –هنال بن عمر  –نعيمة الزرييب  –

عزوز   الزهروين  –محادي  محيد–امنة  السالم  –حممد  الصيادي    -جربان  اجلليدي  –  املانسيعبد    –مهدي 
 اهلادي كشريد  
 0/20: املعرتضون
 0/20: احملتفظون 

 

 
 2021تحديد السعر االفتتاحي لسوق الجملة للخضر والغالل باريانة لسنة :   07الموضوع           

 

الكلمة         البلدية  رئيس  السيد  بلدياىل  أحال  مستشار  الزرييب  نعيمة  واليت    السيدة  املوضوع  لتقدمي 
انه   الثانية من الفصل  بدورها  الفقرة  القانون األساسي عدد    84اعتمادا على احكام    2018لسنة    29من 
قرتح اىل مصادقة اجمللس املتعلق مبجلة اجلماعات احمللية خيضع السعر االفتتاحي امل  09/05/2018املؤرخ يف  
بتاريخ    ، البلدي   التصرف  ومتابعة  واالقتصادية  املالية  الشؤون  جلنة  على  املوضوع  عرض  مت  جويلية   16وحيث 
 . 2020ة جويلي 17وعلى املكتب البلدي املنعقد بتاريخ  2020

 
والغالل               للخضر  اجلملة  للزمة سوق  االفتتاحي  السعر  البلدي حتديد  اجمللس  أعضاء  على  املعروض 
 ، وذلك ابالعتماد على البياانت التالية : 2021أبراينة لسنة 

 

 

 قرار المجلس البلدي   

 

للخضر  الجملة  الستلزام معاليم سوق التصرف صيغةعلى تحديد المجلس البلدي  أعضاء صادق    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           عن طريق طلب العروض بواسطة الظروف المغلقة. 2021والغالل باريانة لسنة 
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 مبلغ اللزمة  السعر االفتتاحي  السنة

  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 41.500,000  د  40.000,000 2020

 

 د  39.566,666=   2020/ 2019/ 2018معدل الثالث سنوات األخيرة :

 د  45.000,000 : 2020 السعر المقترح لسنة

 المداوالت 

 

نسق للبيع   دغري مربر يف ظل وجو   املقرتح: أشارت اىل ان السعر االفتتاحي  ة فاطمة ابراهم  السيد  
 قيق مردودية من هذا االستثمار. حمربجمة لتوأهداف والشراء ومصاريف 

: أوضح ان قانون البتات يف ضبط السعر االفتتاحي يتم على أساس آخر سعر  الكاتب العام    السيد 
 انحية أخرى جيب اإلعداد اجليد مستقبال هلذه البتات وتشريك أكثر عدد ممكن .مقدم لتسويغ السوق ومن 

الرتفيع    عستطين: أشار اىل ان مستوى العمل ابلسوق يعترب ضعيف لذلك ال  انيس معزون    السيد 
 أكثر يف السعر االفتتاحي .

االشهار املناسبة حىت يتسىن   ات : تطرق اىل ضرورة خلق منافسة والقيام ابجراءرئيس البلدية    السيد 
 الرتفيع يف السعر االفتتاحي للسوق.

 اىل وجود فرضيتني يف ظل غياب املراقبة ملسالك التوزيع :  : أشارت  سنية الصغي ة السيد 
 الف دينار   45استلزام السوق مبعلوم ال يقل عن  -

 تغيري صبغة الفضاء -
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 التصويت 
 14/17: املوافقون

–نعيمة الزرييب  –خلود منصور    -انيس معزون    –فتحي اثبت  –اهلام بن صاحل    –السيد فاضل موسى  
ابراهم   الصغري  –فاطمة  القلييب    –  املازينمسرية  –سنية  عزوز    –ماهر  مهدي    –اهلادي كشريد  –محادي 

 اندية بن يوسف   -الصيادي
 01/17: املعرتضون

 هنال بن عمر –مخيد   حممد
 01/17: احملتفظون 

 املانسيعبد السالم 

 
   باريانة كراس شروط لزمة معاليم سوق الجملة للخضر والغالل:  08الموضوع 

 

 84اعتمادا على احكام الفقرة الثانية من الفصل    تقدمي املذكرة وافاد أنهالسيد رئيس البلدية    توىل    
املتعلق مبجلة اجلماعات احمللية يتم   09/05/2018املؤرخ يف    2018لسنة    29من القانون األساسي عدد  

رض وجواب على اجمللس كراس الشروط من طرف جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ومتابعة التصرف وتع  إعداد
 البلدي.

جويلية   16وحيث مت عرض املوضوع على جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ومتابعة التصرف بتاريخ       
بتاريخ    2020 البلدي املنعقد  .الذي اراتى املوافقة على شروط  2020جويلية    17و على انظار املكتب 

 كراس الالزمة. 
واملعروض على أعضاء اجمللس البلدي التداول  بشأن كراس الشروط للزمة سوق اجلملة للخضر والغالل         

 .  2021أبراينة لسنة  

 

 قرار المجلس البلدي   

 

باريانة    السعر االفتتاحي لسوق الجملة للخضر والغاللعلى تحديد المجلس البلدي  أعضاء صادق    

 ألف دينار.  45بمبلغ وقدره بــ  2021لسنة 
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 التصويت 
 15/16: املوافقون

–نعيمة الزرييب  –خلود منصور    -انيس معزون    –فتحي اثبت  –اهلام بن صاحل    –السيد فاضل موسى  
حممد محيد    –مهدي الصيادي    –اهلادي كشريد  –محادي عزوز  –املازينمسرية    –سنية الصغري  –فاطمة ابراهم  

 ماهر القلييب  -اندية بن يوسف –
 01/16: املعرتضون

 هنال بن عمر 
 0/16: احملتفظون 

 

 مسائل مختلفة 

 

إشكالية مصب برج الرتكي وضرورة التطرق للموضوع صلب اللجان    إىل  : أشار  فتحي اثبتالسيد    
 البلدية إضافة اىل إجياد احللول املالئمة لتنفيذ املسار التشاركي . 

 
  2020ويف اخلتام جدد السيد رئيس البلدية شكره للجميع على مواكبة الدورة االستثنائية الثانية لسنة  

 و اثراء احلوار . 

 

 .  دقيقة 37ور منتصف النهاورفعت اجللسة على الساعة                  

 

 رئيس البلدية          الكاتب العام                                                      

 عادل الوسالتي                                                         فاضل موسى  

 

 قرار المجلس البلدي   

 

لزمة سوق الجملة للخضر والغالل باريانة    على كراس شروطالمجلس البلدي  أعضاء صادق    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   والملحقة بهذا المحضر.  2021لسنة
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