
 الجمهورية التونسية           
 بلدية أريانة                

 خلية شؤون المجلس والمكتب واللجان
 والتنسيق بين الدوائر البلدية      

 

 محضر جلسة 
 0202لسنة   المجلس البلدي في دورته االستثنائية الثالثة اجتماع

  0302ديسمبر  03الخميس يوم  ةالمنعقد
 

 

 
 03الخميس يوم  0202 لسنةالدورة االستثنائية الثالثة للمجلس البلدي  انعقدت 
برئاسة على الساعة الخامسة مساء بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن باريانة  0302 ديسمبر

عادل الوسالتي الكاتب وبحضور السيد  السيد محمد العربي فاضل موسى رئيس بلدية اريانة
 2200 لدي تحت عددبالدعوة االسمية الموجهة لكافة أعضاء المجلس البناء على  العام للبلدية

 وهذا نّصها: 0302ديسمبر 02بتاريخ 
اإلستثنائية دورته ، أتشرف باستدعائكم لحضور اجتماع المجلس البلدي في  وبعد         

الخامسة على الساعة  0202ديسمبر  02 الخميسيوم  ستلتئم يتوال 0202ة الثالثة لسن

 ريانة وذلك للنظر في : اقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن  مساء 

 

 لتداولموضوع ا

 

 0200ل بأريانة لسنة لزمة سوق الجملة للخضر و الغال -2

 
 

 وحضر الجلسة كل من السادة والسيدات :

   

 المساعد الثاني لرئيس البلدية  محمد الهادي كشريد

 لرئيس البلدية و رئيسة لجنة التربية والتعليمالمساعدة الثالثة  مريم العطاوي

 رئيسة لجنة الشؤون المرأة واألسرة   سنية الصغير
 رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف فاطمة ابراهم 

 رئيس لجنة الفنون والثقافة  أنيس معزون 



 والرياضة رئيس لجنة الطفولة والشباب   عثمان المهدي الصيادي 

 رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة ومقاومة الفساد  الهام بن صالح 

 رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات سهام بوعزة 

 رئيس لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم احمد حشانة

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

 رئيس لجنة التعاون الالمركزي ماهر القليبي

 رئيس الدائرة البلدية باريانة العليا محمد الحبيب العوني
 رئيس دائرة اريانة المدينة محمد حميد

 مستشار بلدي هدى ميعاوي

 مستشار بلدي  سميرة المازني

 مستشار بلدي  عزوز  مدمح 

 مستشار بلدي روضة الحزامي  

 مستشار بلدي  نعيمة الزريبي  

 مستشار بلدي عبد السالم المانسي

 مستشار بلدي خلود منصور
 مستشار بلدي جالل بن تقية

  

 :  السادة و السيداتتغيب دون عذر و
 

 المساعدة األولى لرئيس البلدية          نهال بن عمر

 رئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة عزة بوترعة

رئيس لجنة صيانة وتثمين التراث ودعم النشاط السياحي والصناعات  الناصر الجندوبي  
 التقليدية

 رئيسة لجنة األشغال والتهيئة العمرانية سلوى التومي 

 رئيسة لجنة النظافة والصحة والبيئة عليا التومي
 رئيسة دائرة المنازه الزهرونيامنة 



 رئيس دائرة رياض النصر الجليدي جبران 

 مستشار بلدي        عزيزة الفيتوري

 مستشار بلدي ليث شويخ  

 مستشار بلدي        خالد الجربي 

 مستشار بلدي نادية بن يوسف

 مستشار بلدي مصطفى الكبير

 مستشار بلدي فتحي ثابت 

 بلديمستشار  محمود بلحاج

 حضر عن اإلدارة البلدية السادة والسيدات و
 

 مديرة وحدة المتابعة و العالقات الخارجية  ليلى العياشي
 
يتولى الكاتب من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية  " 022عمال بمقتضيات الفصل و   

للبلدية يمكن العام للبلدية كتابة المجلس البلدي وفي صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام 
لرئيس المجلس في بداية كل جلسة أن يعين أحد أعضائه ليقوم بالكتابة، ويقوم بمساعدته أحد 

 كتابة الجلسة عادل الوسالتي الكاتب العام للبلدية السيد  تولى". وتبعا لذلك موظفي البلدية
 .جانشؤون المجلس والمكتب والل كاهية مديرام الخير بلغيث  ه في ذلك السيدة توساعد

 

 
الجلسة مرحبا بكافة السيد رئيس البلدية افتتح ،  النصاب القانوني إلنعقاد الجلسةوبعد توفر 

مذكرا بجدول أعمال البلدية و  الحاضرين من السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي واإلطارات
 . الجلسة

 
 .بالمصادقة شرع المجلس البلدي في اعمالهجدول االعمال وبعد أن حظي   
 

 

 

 

 



 

 

 

 .0200ل بأريانة لسنة سوق الجملة للخضر و الغالاستلزام  : 22الموضوع عدد 

 

الفقرة الثانية من الفصل  اعتمادا على احكام تولى السيد رئيس البلدية تقديم الموضوع و أفاد أنه    
المتعلق بمجلة  12/10/9104المؤرخ في  9104لسنة  92من القانون األساسي عدد  48

الجماعات المحلية تختص المجالس البلدية في إقرار نتائج عمل اللجنة المكلفة بإجراء استلزام 
 المعاليم .

رف الستلزام معاليم سوق الجملة اجتمعت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التص وحيث   
باعتماد صيغة الظروف المغلقة و بعد تحديد السعر االفتتاحي ب  9190للخضر والغالل لسنة 

اوت  90أد من طرف المجلس البلدي في دورته العادية الثالثة المنعقدة بتاريخ  095011
وذلك  اري بها العملاإلعالن عنه بالصحف اليومية حسب اإلجراءات القانونية الج  وبعد 9190

 : في ثالثة جلسات على التوالي

لم يرد أي عرض في اآلجال المحددة لذلك  9190أكتوبر  10الجلسة األولى بتاريخ – 1   
 ارتات اللجنة إعادة طلب العروض للمرة الثانية .

لم يرد أي عرض في اآلجال  9190نوفمبر  01الجلسة الثانية لفتح العروض بتاريخ  – 20   
 محددة لذلك ارتأت اللجنة إعادة طلب العروض للمرة الثالثة .ال

وقررت اللجنة  لم يرد أي عرض 9190ديسمبر 19الجلسة الثالثة لفتح العروض بتاريخ  – 20  
اللجوء الى التفاوض المباشر بالمراكنة وتوجيه الدعوة الى اكثر من مستلزم للمشاركة في اجل أقصاه 

. ولم يرد أي عرض لذا تم التمديد  وفتح العروض في اليوم نفسه 9190ديسمبر  08يوم الثالثاء 
 9190ديسمبر 92في اآلجال التفاوض المباشر الى يوم الخميس 



 92الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف يوم الخميس  اجتمعت لجنة وحيث   
م تقديم عرضين ماليين على الساعة منتصف النهار للتفاوض المباشر) المراكنة( وت 9190ديسمبر

أد  ،و تمت دعوة المستلزم فاضل بن  80أد و الثاني  81من طرف المستلزمين  األول بقيمة 
أد(إلى الترفيع في عرضه المالي بإعتبار أنه اليضاهي السعر االفتتاحي  80ميالد  )صاحب العرض 

إلى  المبلغ أد وبعد التفاوض تم االتفاق على الترفيع في  095011المحدد سلفا وهو 
 علما  أن المستلزم قّدم مكتوبا يتضمن عرضه المالي الجديد .أد . 005111

على أعضاء المجلس البلدي النظر في إقرار نتائج عمل لجنة الشؤون المالية واالقتصادية  المعروض 
 . 9199 ومتابعة التصرف المكلفة بإجراء استلزام معاليم سوق الجملة للخضر والغالل لسنة

 

 

 المداوالت

 

و دعا إلى  0200بارك إستلزام سوق الجملة للخضر و الغالل بعنوان سنة  السيد أحمد حشانة :
 وجوب التدخل لتحسين مردودية السوق للسنوات المقبلة.

تسأل حول إجراءات استعمال منظومة الشراءات العمومية على الخط بتونس : ماهر القليبيالسيد 
 سوق الجملة للخضر و الغالل إلستلزام

أوضح أنه يتم استعمال المنظومة في كافة الصفقات بإستثناء التفاوض  السيد الكاتب العام :
المباشر حيث تم مراسلة عّدة مستلزمين للمشاركة في بتة اإلستلزام و لم نتلقى سوى عرضين ماليين 

 و تم التفاوض مع صاحب العرض المالي األعلى .
تسأل حول عدم التفاوض مع المشاركين اإلثنين عوضا عن صاحب العرض  لقليبي :ماهر االسيد 

 المالي األعلى.
أوضح أن صاحب العرض المالي األدنى لم يتقدم بالملف االداري المطلوب رئيس البلدية :السيد 

ات ماعدا عرضه المالي و اإلستضهار بالضمان الوقتي للمشاركة في بتة اإلستلزام ،و نظرا لإلجراء
الجاري بها العمل لثالث جلسات على التوالي و لم تسفر عن عروض مالية مقدمة قررت اللجنة 
اللجوء إلى التفاوض المباشر مع صاحب العرض المالي األعلى و الذي لم يضاهي السعر اإلفتتاحي 

 أ.د. 22..0.المحدد ب 



بسوق الجملة للخضر  دعا إلى أن تتم متابعة وضعية نسق االستخالصماهر القليبي : السيد 
 والغالل.
: أشار إلى أنه رغم الوضعية بسوق الجملة للخضر و الغالل ، لم يتأخر الكاتب العام السيد 

 المستلزم عن دفع المعاليم المستوجبة.
أ.د  و رغم  222أشارت إلى أنه تم تهيئة سوق الجملة بكلفة تقدر ب ة فاطمة ابراهم : السيد

امه ،و ترى من جهتها أن تتولى وزارة التجارة و المصالح األمنية القيام ذلك وجدنا صعوبة في إستلز 
 بواجباتها في مراقبة مسالك التوزيع.

أشار إلى أنه رغم وجود إخالالت في مراقبة مسالك التوزيع ، السعي حثيث  رئيس البلدية :السيد 
 إلى تشديد المراقبة لتحسين المردودية بسوق الجملة .

أكد على بذل الجهود لحصر الفوضى و تشديد المراقبة لتحسين يب العوني : محمد الحبالسيد 
مضيفا حول تهيئة الفضاء  المردودية للسوق و تحسين معاليم إستلزام السوق للسنوات المقبلة

 المجاور له لفائدة المنتصبين لتحسين مردودية السوق .
منية و إدارة التجارة لمقاومة التجارة أشارت إلى أنه من خالل الحمالت األمريم العطاوي : السيد 

 الموازية و الخارجة عن المسالك القانونية للتوزيع ، الحظنا تحسنا في عمل سوق الجملة .
أفاد أنه تم إعداد دراسة لتهيئة الفضاء المجاور لسوق الجملة لنقلة : الكاتب العام السيد 

، و باستشارة سلطة أ.د 232من محيط السوق المركزية  بكلفة تقدر ب  المنتصبين الفوضوين
 اإلشراف والسلطات األمنية عّبروا عن رفضهم بخصوص هذا الفضاء.

 التصويت
 99/99: الموافقون

احمد  -ماهر القليبي   –سميرة المازني  -سنية الصغير-مريم العطاوي  -فاضل موسى
–عزوز  محمد -محمد حميد  –محمد  الحبيب العوني –سعيدة عمارة  -سهام بوعزة-حشانة 

جالل -الهام بن صالح -هدى الميعاوي  -فاطمة ابراهم -انيس معزون  -محمد الهادي كشريد 
روضة  -خلود منصور–نعيمة الزريبي –عثمان مهدي الصيادي  -عبد السالم المانسي -تقية

 الحزامي
 

 99/1: المعترضون



  99/11: المحتفظون
 

 

 المجلس البلدي قرار

 

 معاليم سوق الجملة عن طريق المراكنة لستلزام االعلى  صادق أعضاء المجلس البلدي                

 أد. 000222بمبلغ وقدره  2222  لسنة بأريانة للخضر والغالل

وفي ختام الجلسة فسح رئيس البلدية المجال إلى السادة و السيدات األعضاء و اإلطارات البلدية 
و التي عبروا   0200 و بداية السنة الجديدة 0202لتقديم تهانيهم بمناسبة نهاية السنة اإلدارية 

مجلس و للتهانيهم ببداية سنة جديدة و  فيها جميعا بأسمى عبارات المحبة و األخوة و اإلحترام
موفقة  لمواصلة درب العمل البلدي  و تحقيق األهداف آملين أن تكون سنة عطاءالبلدية دارة اإل

 .للجميع 
 السادسة مساء .ورفعت الجلسة على الساعة 

 
 رئيس البلدية        الكاتب العام                                                     

  عادل الوسالتي                                                         فاضل موسى       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 الجمهورية التونسية           

 بلدية أريانة                
 خلية شؤون المجلس والمكتب واللجان

 والتنسيق بين الدوائر البلدية      

 عنصر مستخرج
 0202لسنة  المجلس البلدي في دورته اإلستثنائية الثالثة اجتماعمن مداوالت 

  0302ديسمبر  03الخميس المنعقد يوم 
 : حول لزمة سوق الجملة للخضر و الغالل 22لموضوع عدد والمتعلق با

 0200لسنة  

 ديسمبر 03الخميس يوم  0202 لسنةالدورة االستثنائية الثالثة للمجلس البلدي  انعقدت
السيد برئاسة على الساعة الخامسة مساء بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن باريانة  0302

عادل الوسالتي الكاتب العام وبحضور السيد  اريانة محمد العربي فاضل موسى رئيس بلدية
 2200 لدي تحت عددببناء على الدعوة االسمية الموجهة لكافة أعضاء المجلس ال للبلدية
 وهذا نّصها: 0302ديسمبر 02بتاريخ 
اإلستثنائية دورته ، أتشرف باستدعائكم لحضور اجتماع المجلس البلدي في  وبعد         

الخامسة على الساعة  0202ديسمبر  02 الخميسيوم  ستلتئم يتوال 0202ة الثالثة لسن

 ريانة وذلك للنظر في : اقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن  مساء 

 

 لتداولموضوع ا

 

 0200ل بأريانة لسنة لزمة سوق الجملة للخضر و الغال -2

 
 

 وحضر الجلسة كل من السادة والسيدات :

   



 المساعد الثاني لرئيس البلدية  محمد الهادي كشريد

 المساعدة الثالثة لرئيس البلدية و رئيسة لجنة التربية والتعليم مريم العطاوي

 رئيسة لجنة الشؤون المرأة واألسرة   سنية الصغير
 رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف فاطمة ابراهم 

 رئيس لجنة الفنون والثقافة  أنيس معزون 

 رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة   عثمان المهدي الصيادي 

 رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة ومقاومة الفساد  الهام بن صالح 

 رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات سهام بوعزة 

 والتقييم رئيس لجنة اإلعالم والتواصل احمد حشانة

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

 رئيس لجنة التعاون الالمركزي ماهر القليبي

 رئيس الدائرة البلدية باريانة العليا محمد الحبيب العوني
 رئيس دائرة اريانة المدينة محمد حميد

 مستشار بلدي هدى ميعاوي

 مستشار بلدي  المازني سميرة

 مستشار بلدي  عزوز  مدمح 

 مستشار بلدي روضة الحزامي  

 مستشار بلدي  نعيمة الزريبي  

 مستشار بلدي عبد السالم المانسي

 مستشار بلدي خلود منصور
 مستشار بلدي جالل بن تقية

  

 :  السادة و السيداتتغيب دون عذر و
 

 المساعدة األولى لرئيس البلدية          نهال بن عمر

 رئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة عزة بوترعة



رئيس لجنة صيانة وتثمين التراث ودعم النشاط السياحي والصناعات  الناصر الجندوبي  
 التقليدية

 رئيسة لجنة األشغال والتهيئة العمرانية سلوى التومي 

 رئيسة لجنة النظافة والصحة والبيئة عليا التومي
 رئيسة دائرة المنازه امنة الزهروني

 رئيس دائرة رياض النصر الجليدي جبران 

 مستشار بلدي        عزيزة الفيتوري

 مستشار بلدي ليث شويخ  

 مستشار بلدي        خالد الجربي 

 مستشار بلدي نادية بن يوسف

 مستشار بلدي مصطفى الكبير

 مستشار بلدي فتحي ثابت 

 مستشار بلدي محمود بلحاج

 حضر عن اإلدارة البلدية السادة والسيدات و
 

 مديرة وحدة المتابعة و العالقات الخارجية  ليلى العياشي
 
يتولى الكاتب من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية  " 022عمال بمقتضيات الفصل و   

البلدي وفي صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام للبلدية يمكن  العام للبلدية كتابة المجلس
لرئيس المجلس في بداية كل جلسة أن يعين أحد أعضائه ليقوم بالكتابة، ويقوم بمساعدته أحد 

 كتابة الجلسة عادل الوسالتي الكاتب العام للبلدية السيد  تولى". وتبعا لذلك موظفي البلدية
 .شؤون المجلس والمكتب واللجان كاهية مديرر بلغيث  ام الخيه في ذلك السيدة توساعد

 

 
الجلسة مرحبا بكافة السيد رئيس البلدية افتتح ،  النصاب القانوني إلنعقاد الجلسةوبعد توفر 

مذكرا بجدول أعمال البلدية و  الحاضرين من السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي واإلطارات
 . الجلسة

 



 .بالمصادقة شرع المجلس البلدي في اعمالهاالعمال جدول وبعد أن حظي   
 

 

 

 

 

 

 

 

 .0200ل بأريانة لسنة سوق الجملة للخضر و الغالاستلزام  : 22الموضوع عدد 

 

الفقرة الثانية من الفصل  اعتمادا على احكام تولى السيد رئيس البلدية تقديم الموضوع و أفاد أنه    
المتعلق بمجلة  12/10/9104المؤرخ في  9104لسنة  92من القانون األساسي عدد  48

الجماعات المحلية تختص المجالس البلدية في إقرار نتائج عمل اللجنة المكلفة بإجراء استلزام 
 المعاليم .

رف الستلزام معاليم سوق الجملة اجتمعت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التص وحيث   
باعتماد صيغة الظروف المغلقة و بعد تحديد السعر االفتتاحي ب  9190للخضر والغالل لسنة 

اوت  90أد من طرف المجلس البلدي في دورته العادية الثالثة المنعقدة بتاريخ  095011
وذلك  اري بها العملاإلعالن عنه بالصحف اليومية حسب اإلجراءات القانونية الج  وبعد 9190

 : في ثالثة جلسات على التوالي

لم يرد أي عرض في اآلجال المحددة لذلك  9190أكتوبر  10الجلسة األولى بتاريخ – 1   
 ارتات اللجنة إعادة طلب العروض للمرة الثانية .

لم يرد أي عرض في اآلجال  9190نوفمبر  01الجلسة الثانية لفتح العروض بتاريخ  – 20   
 محددة لذلك ارتأت اللجنة إعادة طلب العروض للمرة الثالثة .ال

وقررت اللجنة  لم يرد أي عرض 9190ديسمبر 19الجلسة الثالثة لفتح العروض بتاريخ  – 20  
اللجوء الى التفاوض المباشر بالمراكنة وتوجيه الدعوة الى اكثر من مستلزم للمشاركة في اجل أقصاه 



. ولم يرد أي عرض لذا تم التمديد  وفتح العروض في اليوم نفسه 9190ديسمبر  08يوم الثالثاء 
 9190ديسمبر 92في اآلجال التفاوض المباشر الى يوم الخميس 

 92الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف يوم الخميس  اجتمعت لجنة وحيث   
م تقديم عرضين ماليين على الساعة منتصف النهار للتفاوض المباشر) المراكنة( وت 9190ديسمبر

أد  ،و تمت دعوة المستلزم فاضل بن  80أد و الثاني  81من طرف المستلزمين  األول بقيمة 
أد(إلى الترفيع في عرضه المالي بإعتبار أنه اليضاهي السعر االفتتاحي  80ميالد  )صاحب العرض 

إلى  المبلغ أد وبعد التفاوض تم االتفاق على الترفيع في  095011المحدد سلفا وهو 
 علما  أن المستلزم قّدم مكتوبا يتضمن عرضه المالي الجديد .أد . 005111

على أعضاء المجلس البلدي النظر في إقرار نتائج عمل لجنة الشؤون المالية واالقتصادية  المعروض 
 . 9199 ومتابعة التصرف المكلفة بإجراء استلزام معاليم سوق الجملة للخضر والغالل لسنة

 المداوالت

 

و دعا إلى  0200بارك إستلزام سوق الجملة للخضر و الغالل بعنوان سنة  السيد أحمد حشانة :
 وجوب التدخل لتحسين مردودية السوق للسنوات المقبلة.

تسأل حول إجراءات استعمال منظومة الشراءات العمومية على الخط بتونس : ماهر القليبيالسيد 
 و الغاللإلستلزام سوق الجملة للخضر 

أوضح أنه يتم استعمال المنظومة في كافة الصفقات بإستثناء التفاوض  السيد الكاتب العام :
المباشر حيث تم مراسلة عّدة مستلزمين للمشاركة في بتة اإلستلزام و لم نتلقى سوى عرضين ماليين 

 و تم التفاوض مع صاحب العرض المالي األعلى .
تسأل حول عدم التفاوض مع المشاركين اإلثنين عوضا عن صاحب العرض  ماهر القليبي :السيد 

 المالي األعلى.
أوضح أن صاحب العرض المالي األدنى لم يتقدم بالملف االداري المطلوب رئيس البلدية :السيد 

ماعدا عرضه المالي و اإلستضهار بالضمان الوقتي للمشاركة في بتة اإلستلزام ،و نظرا لإلجراءات 
ي بها العمل لثالث جلسات على التوالي و لم تسفر عن عروض مالية مقدمة قررت اللجنة الجار 



اللجوء إلى التفاوض المباشر مع صاحب العرض المالي األعلى و الذي لم يضاهي السعر اإلفتتاحي 
 أ.د. 22..0.المحدد ب 

جملة للخضر دعا إلى أن تتم متابعة وضعية نسق االستخالص بسوق الماهر القليبي : السيد 
 والغالل.
: أشار إلى أنه رغم الوضعية بسوق الجملة للخضر و الغالل ، لم يتأخر الكاتب العام السيد 

 المستلزم عن دفع المعاليم المستوجبة.
أ.د  و رغم  222أشارت إلى أنه تم تهيئة سوق الجملة بكلفة تقدر ب ة فاطمة ابراهم : السيد

رى من جهتها أن تتولى وزارة التجارة و المصالح األمنية القيام ذلك وجدنا صعوبة في إستلزامه ،و ت
 بواجباتها في مراقبة مسالك التوزيع.

أشار إلى أنه رغم وجود إخالالت في مراقبة مسالك التوزيع ، السعي حثيث  رئيس البلدية :السيد 
 إلى تشديد المراقبة لتحسين المردودية بسوق الجملة .

أكد على بذل الجهود لحصر الفوضى و تشديد المراقبة لتحسين العوني : محمد الحبيب السيد 
المردودية للسوق و تحسين معاليم إستلزام السوق للسنوات المقبلة مضيفا حول تهيئة الفضاء 

 المجاور له لفائدة المنتصبين لتحسين مردودية السوق .
ة و إدارة التجارة لمقاومة التجارة أشارت إلى أنه من خالل الحمالت األمنيمريم العطاوي : السيد 

 الموازية و الخارجة عن المسالك القانونية للتوزيع ، الحظنا تحسنا في عمل سوق الجملة .
أفاد أنه تم إعداد دراسة لتهيئة الفضاء المجاور لسوق الجملة لنقلة الكاتب العام : السيد 

، و باستشارة سلطة أ.د 232ب المنتصبين الفوضوين من محيط السوق المركزية  بكلفة تقدر 
 اإلشراف والسلطات األمنية عّبروا عن رفضهم بخصوص هذا الفضاء.
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