
2016المجلس البلدي في دورتھ العادیة الثانیة لسنة   
 

 الجمھوریة التونسیة        
 وزارة الشؤون المحلیة         
 بلدیة أریانة              

  مصلحة شؤون المجلس والمكتب واللجان
  
  
  

  محضر جلسة 

  2016لسنة   الثانیةاجتماع المجلس البلدي في دورتھ العادیة 

  2016 ماي 27المنعقد یوم الجمعة 
 

شوقي بن منصور السید التأم برئاسة  2016ماي  27الجمعة الساعة الثالثة مساء من یوم  على
بقاعة  والریاضة والثقافة ولجنة التبتیتالمساعد األول لرئیس البلدیة ورئیس لجنة الشباب 

دورتھ العادیة االجتماعات بمصطفى الحجیج بقصر البلدیة باریانة اجتماع المجلس البلدي في 
وذلك بناءا على البالغات الصادرة بالصحف الیومیة وبوسائل اإلعالم  2016 لسنة الثانیة

المسموعة والتي وقع تعلیقھا بجمیع المقرات التابعة للبلدیة، وكذلك بناءا على الدعوة اإلسمیة 
ماي  24بتاریخ  2711الموجھة لكافة أعضاء المجلس البلدي في اآلجال القانونیة تحت عدد 

  :وھذا نّصھا 2016
 2016في دورتھ العادیة الثانیة لسنة اجتماع المجلس البلدي  أتشرف باستدعائكم لحضور وبعد ،

مصطفى الحجیج بقاعة الجلسات  الثالثةعلى الساعة  2016ماي  27 الجمعةالذي سیلتئم یوم 
     : باریانة وذلك للنظر في جدول األعمال المدرجة بھ المواضیع التالیــة   بقصر البلدیة 

  للتداولمواضیع 

 على سبیل التسویة 2013ختم الحساب المالي لسنة   -1
 2015ختم الحساب المالي لسنة   -2
  2016ادقة على المخطط السنوي لالستثمار البلدي لسنة المص -3
 تحویل اعتمادات بالعنوان الثاني   -4
 مراجعة التنظیم الھیكلي لبلدیة أریانة   -5
 اقتناء السیارات اإلداریة   -6
 لتھذیب حي المستقبلالدراسة األولیة   -7
 " CooBEEration"انخراط بلدیة أریانة في برنامج حملة  -8
  مسائل مختلفة  -9

  
  
  

  : المجلس البلديوقد حضر ھذه الجلسة السادة والسیدات أعضاء 
 

  رئیس لجنة الصحة والنظافة والعنایة بالبیئة  الشاذلي بن غرس هللا 
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الشؤون االجتماعیة لجنة لجنة التعاون والعالقات الخارجیة ورئیسة  ةرئیس  بیة بن ساسي جا وحدو 
  واألسرة 

  ورئیسة دائرة ریاض النصر           
  والمالیة  اإلداریةرئیس لجنة الشؤون     سلیم سریح

  رئیسة لجنة الشؤون االقتصادیة ولجنة العمل التطوعي ورئیسة دائرة المنازه    نعیمة القاضي
    رئیس لجنة رخص البناء ورئیس دائرة اریانة العلیا    علي الطاھر مولى
  :  السیدانوتغیب دون عذر 

  
  رئیس لجنة االشغال والتھیئة العمرانیة     توفیق مساعدیة

  رئیس لجنة متابعة قرارات الھدم واإلزالة ورئیس دائرة اریانة المدینة   شكیب بن عیسى
  

  
  حضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات و
  

  مدیرة الشؤون اإلداریة والمالیة     شعیبسنیة 
  مدیرة تنمیة الموارد والشؤون القانونیة    لیلیا مدیني

  كاھیة مدیر التجھیزات األساسیة والنظافة    لطفي الدشراوي
  كاھیة مدیر العنایة بالبیئة والمحیط    ناجیة لعیوني

  كاھیة مدیر المشاریع    نجاة توكة
  قافیة واالجتماعیة والریاضیةكاھیة مدیر الشؤون الث    لیلى عیاشي

  كاھیة مدیر التعمیر والدراسات    دمحم بن محمود
  كاھیة مدیر النظافة والوقایة الصحیة    عصام الماجري

  كاھیة مدیر الشؤون االقتصادیة    سارة بنور
  رئیس المصلحة الصحیة     العربي اللبادي
  رئیس مصلحة الصفقات     حسني البجاوي

  صلحة التصرف في الموارد البشریة رئیسة م  لطیفة كریم تریمش
  رئیس مصلحة االستغالل والصیانة    توفیق بالھاني

  مكلف بمصلحة التنویر العمومي    عبد الفتاح علیة
  متصرف دائرة أریانة العلیا  كمال بن رمضان

  
  متصرف دائرة المنازه    األسعد المحمدي

  متصرف دائرة ریاض النصر    نزار األدب
  دائرة أریانة المدینةمتصرف     معز المدیوني

   عن القابض البلدي     كة النفاتيرمبا
  

األساسي كتابة الجلسة طبقا للقانون  سھیل الساسي الكاتب العام للبلدیةوتولى السید 
أم الخیر بلغیث المكلفة بمصلحة شؤون بمساعدة السیدة منھ و  38للبلدیات وخاصة الفصل 
  . المجلس والمكتب واللجان

  

شوقي بن منصور المساعد األول لرئیس البلدیة ورئیس لجنة الشباب السید افتتح       
الجلسة مرحبا بالحاضرین من السادة والسیدات أعضاء النیابة  والریاضة والثقافة ولجنة التبتیت
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 الدورةشاكرا إیاھم على مواكبة أشغال و ممثلة القباضة البلدیة الخصوصیة واإلطارات البلدیة 
مجدي وأشار إلى أنھ یترأس ھذه الجلسة نیابة عن السید  2016العادیة الثانیة للمجلس البلدي لسنة 

ثم تطرق إلى ،  رئیس النیابة الخصوصیة الذي تعذر علیھ الحضور لظروف استثنائیةالقاسمي 
مقترحا إضافة موضوع یتعلق بتعیین أحد أعضاء مجلس النیابة  ھذه الدورة أعمالالتذكیر بجدول 

  .من القانون األساسي 66الخصوصیة طبقا ألحكام الفصل 

وافقة الجماعیة للتداول في شأنھ شرع المجلس البلدي بالم جدول األعمال حظيوبعد أن  
  .في أعمالھ

 عمال بمقتضیات تعیین أحد أعضاء النیابة الخصوصیة حول  - 1

  من القانون االساسي للبلدیات 66الفصل                                          

  . الساسي الكاتب العام للبلدیة سھیلالسید  إلىالكلمة السید شوقي بن منصور أحال       

أكد على أنھ یتعین قبل االنطالق في أعمال المجلس البلدي أن یتولى :  السید سھیل الساسي

 48من القانون األساسي للبلدیات عدد  66طبقا ألحكام  الفصل انتخاب نائب رئیس  أعضاءه

في صورة تغیب الرئیس أو " :والذي ینص على  2006جویلیة  17المؤرخ في  2006لسنة 

إیقافھ عن المباشرة أو إعفائھ أو حصول أي مانع آخر ، فأنھ یعوض لمدة الغیاب في كامل 

صورة عدم وجود مساعد أول یعوض بأحد المساعدین یقع  وظائفھ بالمساعد األول وفي

انتخابھ من طرف المجلس وإن لم یكن ھناك مساعدون یعوض بمستشار بلدي ینتخب من 

  ".طرف المجلس 

  

  

كما أفاد بأنھ تم استشارة وزارة الداخلیة في ما یتعلق  بمنح التمثیل المسندة ألعضاء       
النیابة الخصوصیة وتبین أن منح التمثیل تسند فقط إلى رئیس النیابة الخصوصیة و كواھي 
الرئیس على اعتبار عدم وجود مساعدین بالنیابات الخصوصیة وبالتالي تنتفي صفة المساعد 

یتعین على مجلس النیابة الخصوصیة انتخاب أحد   األعضاء تطبیقا ألحكام الفصل لذلك ، األول 
  .من القانون االساسي 66

شوقي بن منصور رئیس لجنة الشباب ر تم االتفاق على أن یتولى السید اوبعد الحو      
رئیس النیابة الخصوصیة مدة مجدي القاسمي نیابة السید  والریاضة والثقافة ولجنة التبتیت

  . المشار إلھ أعاله  66على معنى الفصل  الغیاب
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  مجلس النیابة الخصوصیة   قرار
  

تعیین السید شوقي بن منصور لنیابة السید ع على باإلجما النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي أعضاء  صادق  
القانون األساسي من  66رئیس النیابة الخصوصیة مدة الغیاب وذلك تطبیقا لمقتضیات الفصل مجدي القاسمي 

 .للبلدیات

  

من القانون األساسي للبلدیات ، تولى السید شوقي بن  37وتطبیقا لمقتضیات الفصل 
 .منصور رئاسة الجلسة

 

  على سبیل التسویة 2013الحساب المالي لسنة  ختم :ـدد 02عــالموضوع 

سید سھیل الساسي الكاتب العام الكلمة لل رئیس الجلسةالسید شوقي بن منصور  أحال
یمثل ركنا أساسیا للمیزانیة، وھو یحوصل  2013الحساب المالي لسنة  الذي أشار إلى أنللبلدیة 

إلغاؤه داخیل وإنجاز النفقات تصرفا وتجھیزا، وما یجب المعملیات التصرف على مستوى 
صة للمشاریع ، ونقل إعتمادات العنوان الثاني المخصتتحقق لم  مداخیل منحسابیا 

 .والموارد غیر المستعملة من العنوان األول والتجھیزات التي ھي في طور اإلنجاز
 65لمیزانیة الجماعات العمومیة المحلیة عدد  األساسيمن القانون  33عمال بأحكام الفصل و

  .تممتھ النصوص التي نقحتھ أو و 2007 دیسمبر 18المؤرخ في  2007لسنة 

ینظر مجلس الجماعة العمومیة المحلیة في دورتھ المنعقدة في شھر ماي الحساب    
من مجلة المحاسبة العمومیة وتقع  282المالي الذي یقع إعداده طبقا لمقتضیات الفصل 

  ."المصادقة علیھ من قبل سلطة اإلشراف التي لھا صفة الموافقة على المیزانیة المتعلقة بھ 

  

  

 

ماي  27بتاریخ  ةاللجنة المالی أنظارعلى  2013تم عرض الحساب المالي لسنة فقد 
وحیث أنھ لم یتسنى عرضھ على أنظار  2014جوان  09وعلى المكتب البلدي بتاریخ  2014

لعدم اكتمال النصاب القانوني لألعضاء ،  2014جویلیة  03المجلس البلدي في دورتھ بتاریخ 
وعلى  2016ماي  19عرضھ من جدید  على أنظار لجنة الشؤون اإلداریة والمالیة بتاریخ  تم

وحظي بالموافقة وأذن  2016ماي  20أنظار المكتب البلدي خالل اجتماعھ المنعقد بتاریخ 
  .تداولللعلى أعضاء المجلس البلدي  بعرضھ
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للتنمیة الحضریة والحوكمة المحلیة  شاركة البلدیات في البرنامج الجدیدكما أشار إلى م
مستوجبة لتمویل المساعدات السنویة من صندوق القروض دنیا ا والذي یتضمن شروط

ومساعدة الجماعات المحلیة إلى الجماعات المحلیة السیما الشرط الثاني الخاص بموافاة وزارة 
بعامین وحیث لم تتمكن  المالیة بالحسابات المالیة للسنة التي تسبق سنة االنتفاع بالمساعدة

وحرصا على تسویة وضعیة بلدیة اریانة المتعلقة بحساباتھا  االستجابة لھذا الشرطالبلدیة من 
المالیة السابقة لضمان المصادقة على الحسابات المالیة المستقبلیة تم دعوة بلدیة اریانة بناء 

لعرض  2016 مارس 09بتاریخ  1589 20على مكتوب السید وزیر الشؤون المحلیة تحت عدد 
  .للمصادقة علیھ على سبیل التسویة  2013الحساب المالي لسنة 

  
  : كالتالي  2013تقدیم نتائج العملیات المالیة لسنة  السید سھیل الساسيثم تولى 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  مجلس النیابة الخصوصیة   قرار
  

على سبیل  2013ع على الحساب المالي لسنة باإلجما النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي أعضاء  صادق  
  :وذلك كما یلي التسویة 

 :الموارد  -1
  دینار 16.998.070.154: ارد العنوان األول مو

  ینارد15.784.712.426: موارد العنوان الثاني 
  . دینار 32.782.782.580:  2013وبذلك یكون المبلغ النھائي للموارد المستخلصة خالل سنة 

 : النفقات -2
  دینار 10.298.360.338:العنوان األول  نفقات

  دینار 2.721.592.556: نفقات العنوان الثاني 
 دینار 13.019.952.894:  2013وبذلك یكون مجموع النفقات المأذون بدفعھا خالل سنة 

 دینار 2.458.639.662: اعتمادات نفقات العنوان االول الباقیة بدون استعمال  -3
 دینار13.697.407.444: الباقیة بدون استعمال)الرابع+الجزء الثالث(اعتمادات نفقات العنوان الثاني  -4
 دینار 230.000.000: الباقیة بدون استعمال ) الجزء الخامس(اعتماد نفقات العنوان الثاني  -5
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 : االعتمادات المتبقیة والمرخص في نقلتھا الى  -6
 المال االحتیاطي :  

 دینار 6.030.192.088:ل العنوان األول المتأتیة من فواض -1
  دینار 4.824.153.670:  2014لى سنة إمن الفواضل  80%تنقل  
  ینارد 1.206.038.418:  2015من الفواضل الي سنة  20%تنقل  

  د 13.502.637.598: 2014تنقل إلى میزانیة ) جزء الثالث والجزء الرابع(المتأتیة من العنوان الثاني -2
 المال اإلنتقالي :  

 دینار 230.000,000: الجزء الخامس 
  

 2015الحساب المالي لسنة ختم :  03الموضوع للتداول عدد 

لسید سھیل الساسي الكاتب إلى االكلمة  رئیس الجلسةأحال السید شوقي بن منصور 
ما یتعلق بعرض الحساب المالي للجماعات  إلیھ فيالذي أفاد أنھ كما سبق اإلشارة  للبلدیة العام

المحلیة خالل الدورة المنعقدة للمجلس البلدي لشھر ماي في السنة الموالیة للحساب المالي ویقع 
  . المصادقة علیھ من قبل سلطة اإلشراف التي لھا صفة الموافقة على المیزانیة المتعلقة بھ 

  : كالتالي  2015ات المالیة لسنة تقدیم نتائج العملی السید سھیل الساسيثم تولى 
  المداوالت

تساءلت حول االعتمادات المخصصة بالمال االنتقالي :  السیدة بیة بن ساسي جاوحدو
وزارة الداخلیة لتمویل مشاریع ذات عالقة بالعنایة  مساھمة من طرف وزارة البیئة ووالمقدمة 

  .بالبیئة 
 بالمالاالعتمادات المشار إلیھا إعادة توظیف أوضحت أنھ تم :  السیدة ناجیة العیوني

 مع العلم وأنھ قد تم. االنتقالي لتمویل مشروع الري اآللي عوضا عن مشروع المدینة المنتزه 
  .ھو في مرحلة الدراسة و 2014األولى لسنة  ةالعادیعلیھ خالل الدورة  ةالمصادق

 بالمنطقة البلدیة تساءل عن عدد المناطق الخضراء:  السید شوقي بن منصور
  للريالمبرمجة 

سیتناول جمیع المناطق اآللي الري أفادت أن مشروع :  السیدة ناجیة العیوني
  .البلدیة الخضراء بالمنطقة 

لم تعد  2 ریاض النصربمنطقة خضراء  وضعیةتساءلت حول :  السیدة بیة بن ساسي
   الريتتمتع ببرنامج 

إلى أنھ نظرا لسوء استعمال النقطة المائیة من طرف  أشارت:  السیدة ناجیة لعیوني
سفرات بطاقة  6عن طریق الشاحنات في  الريقطع العداد واللجوء إلى  تمبعض الخواص 

  .لتر ثالث مرات أسبوعیا  6000بـــــــللخزان تقدر  باستیعا
 ناطقللمالري الدوائر البلدیة ببرنامج  دعا إلى مد السادة رؤساء:  السید سھیل الساسي

  .لإلعالموذلك الخضراء 
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  مجلس النیابة الخصوصیة   قرار
  

وذلك على النحو  2015لسنة  الحساب المالي ع علىباإلجما النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي أعضاء  صادق  
  :التالي
 :الموارد  -1

  دینار 18.537.092.758: ارد العنوان األول مو
  ینارد.29.258.597.862: موارد العنوان الثاني 

  . دینار47.795.690.620:  2015وبذلك یكون المبلغ النھائي للموارد المستخلصة خالل سنة 
 : النفقات -2

  دینار 10.661.904.851:نفقات العنوان األول 
  دینار 4.176.379.072: نفقات العنوان الثاني 

 دینار 14.838.283.923:  2015وبذلك یكون مجموع النفقات المأذون بدفعھا خالل سنة 
 دینار4.576.595.149: الباقیة بدون استعمال  األولاعتمادات نفقات العنوان  -3
 دینار24.807.930.928: الباقیة بدون استعمال)الرابع+الجزء الثالث(اعتمادات نفقات العنوان الثاني  -4
 دینار 230.000.000: الباقیة بدون استعمال ) الجزء الخامس(اعتماد نفقات العنوان الثاني  -5
 : االعتمادات المتبقیة والمرخص في نقلتھا الى  -6

 
 المال االحتیاطي :  

 دینار 7.378.081.300:المتأتیة من فواضل العنوان األول  -7
  دینار 5.902.465.040:  2016لى سنة إمن الفواضل  80%تنقل  
  ینارد 1.475.616.260:  2017من الفواضل الي سنة  20%تنقل  

  د 25.349.325.397: 2016تنقل إلى میزانیة ) ء الثالث والجزء الرابعجز(المتأتیة من العنوان الثاني -8
 المال اإلنتقالي :  

 دینار 230.000,000: الجزء الخامس 
  

 2016المخطط السنوي االستثماري البلدي لسنة :  04الموضوع للتداول عدد 

الكلمة السید سھیل الساسي الكاتب العام رئیس الجلسة أحال السید شوقي بن منصور  
للبلدیة  لم یتسن 2015أكتوبر  7المؤرخ في  11الذي بین أنھ بناءا على المنشور عدد للبلدیة 

تطبیق المنھجیة التشاركیة للتنمیة الحضریة والحوكمة المحلیة من خالل البرنامج السنوي 
باعتبار الضوابط والشروط المستوجبة ال سیما المصادقة على  2016لالستثمار البلدي لسنة 

  . 2015قبل موفى سنة المخطط االستثماري البلدي 
من اإلمكانیات نظرا لتوفر حرصا من البلدیة على إیالء ھذا الموضوع كل األھمیة  و

من ناحیة أخرى في إطار المنح غیر الموظفة  ةوعدم الحصول على التمویالت المادیناحیة 
التشاركیة المنھجیة باعتماد  2016إعداد برنامج المشاریع االستثماریة البلدیة لسنة  تقررفإنھ 
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وعقد بعملیات تشخیص للبنیة األساسیة بكامل المنطقة البلدیة القیام  تمالبرنامج  تنفیذایة وبغ
وجلسات حسب الدوائر البلدیة بتاریخ  2016أفریل  16جلسة عامة أولى مع المواطنین بتاریخ 

المتساكنون خاللھا صادق  2016ریل أف 30جلسة عامة ثانیة بتاریخ و  2016أفریل  24و  23
  .2016مشاریع االستثماریة لسنة على ال للبرنامج و االعتمادات الموزعة على الصیغة النھائیة 

  : في ما یلي  2016ویتمثل البرنامج االستثماري البلدي لسنة 
  

برنامج ومشاریع القرب المتعلقة بتحسین ظروف عیش المواطنین بقیمة - 1
  .دینارا 7.000.000:

  

  الكلفة بالدینار  المنطقة  وصف لنوعیة التدخل
  تعبید الطرقات -
  الترصیف -
  التنویر  -
  التطھیر وتصریف میاه األمطار -

  950.000  حي التعمیر
  750.000  برج البكوش

  2.300.000  المالحةحي 
كوشة (حي البلدیة وبرج التركي

  1.000.000  )الجیر

  520.000  المنزه السادس
  480.000  المنزه السابع

  1.000.000  النصر
  7.000.000  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 
  دینارا  8.085.000ة للمدینة بقیمة لبرامج ومشاریع مھیك- 2
  

  االقتصادیةالمشاریع 
  50.000  مشروع تھیئة مآوي السیارات - 1
  200.000  مشروع تھیئة األسواق - 2

  المشاریع الریاضیة الثقافیة والطفولة
  100.000  مشروع دراسة تھیئة المسرح- 1
  15.000  مشروع بناء دور الشباب والثقافة- 2
  3.000.000  مشروع مسبح بلدي- 3
  750.000  مشروع تعشیب ملعب فرحات حشاد- 4
  350.000  مشروع تغطیة قاعة كرة السلة حي األمیر- 5
  300.000  مشروع تھیئة القاعة الریاضیة باریانة - 6
  1100.000  مشروع بناء وتھیئة ریاض األطفال - 7
  1000.000  مشروع تھیئة مسرح الھواء الطلق - 8
  300.000  مشروع أشغال الصیانة والتعھد- 9

  المناطق الخضراء و تجمیل المدینة
  70.000  مشروع تھیئة الحدائق العمومیة- 1
  300.000  مشروع تھیئة ساحة المنزه السادس- 2
  50.000  مشروع دراسة وتھیئة بئر بلحسن- 3
  150.000  مشروع مفترق أمام المعتمدیة - 4
  bac à fleur  100.000مشروع اقتناء حاویات ورود - 5
  100.000  مشروع تسییج أراضي بیضاء- 6
  150.000  مشروع عملیات التھیئة والتجمیل األخرى - 7

  8.085.000  وعـــــــــــــــــــــــالمجم
  

  دینارا  9.952.000: برامج ومشاریع إداریة بقیمة - 3
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  البناءات
  1.000.000  مشروع اقتناء عقار لقصر البلدیة - 1
  900.000  مشروع تھیئة مستودع الحجز - 2
  4.900.000  قصر البلدیة مشروع بناء- 3
  1.000.000  مشروع صیانة المقر الحالي للبلدیة- 4

  المعدات والتجھیزات
  120.000  مشروع إحداث إذاعة خاصة - 1
  50.000  مشروع شبكة ربط قصر البلدیة بالمصالح الخارجیة- 2
  280.000  برامج ومعدات إعالمیة- 3
  1412.000  اقتناء معدات النظافة والطرقات - 4
  250.000  اقتناء معدات وتجھیزات أخرى - 5
  40.000  المخطط البلدي للتصرف في النفایات  مشروع- 6

  9.952.000  المجموع
  

  

 25.037.000 بـــــــــ 2016البلدي لسنة  لالستثمارالسنوي  جللبرنامالمبلغ الجملي یقدر وبذلك   
  ،  دینارا

  

 19علما وأنھ تم عرض الموضوع على أنظار لجنة الشؤون اإلداریة والمالیة بتاریخ 
وحظي ،  2016ماي  20وعلى أنظار المكتب البلدي خالل اجتماعھ المنعقد بتاریخ  2016ماي 

  .لتداول على أعضاء المجلس البلدي ل بالموافقة وأذن بعرضھ

المصادقة على الخطط السنوي بة الخصوصیة والعروض على أنظار أعضاء النیا
  .2016لسنة  االستثماري البلدي

  المداوالت
  .مشروع اقتناء التجھیزات المكتبیة تساءلت حول :  السیدة بیة بن ساسي جاوحدو

أوضح أن اللوازم المكتبیة تندرج ضمن نفقات العنوان األول وقد تم :  السید سھیل الساسي
إجراء استشارة مالیة في الغرض وھي بصدد الحصول على تأشیرة السید مراقب المصاریف 

  .بالعنوان الثاني والمجال المعروض یھم المشاریع االستثماریة 
  

  

  المجلس البلدي قرار
  

  

  البرنامج االستثماري البلدي لسنةع على باإلجماالنیابة الخصوصیة للمجلس البلدي أعضاء  صادق  
  
  :على النحو التالي دینارا موزعة  25.037.000بقیمة جملیة تقدر بـــ 2016 
  

برنامج ومشاریع القرب المتعلقة بتحسین ظروف عیش المواطنین بقیمة - 1   
  .دینارا 7.000.000:

  الكلفة بالدینار  المنطقة  وصف لنوعیة التدخل
  تعبید الطرقات -
  الترصیف -
  التنویر  -

  950.000  حي التعمیر
  750.000  برج البكوش
  2.300.000  حي المالحة
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  حي البلدیة وبرج التركي  التطھیر وتصریف میاه األمطار -
  )كوشة الجیر( 

1.000.000  

  520.000  المنزه السادس
  480.000  المنزه السابع

  1.000.000  النصر
  7.000.000  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

  دینارا  8.085.000ة للمدینة بقیمة لبرامج ومشاریع مھیك-2
  المشاریع االقتصادیة

  50.000  مشروع تھیئة مآوي السیارات - 1
  200.000  مشروع تھیئة األسواق - 2

  المشاریع الریاضیة الثقافیة والطفولة
  100.000  مشروع دراسة تھیئة المسرح- 1
  15.000  مشروع بناء دور الشباب والثقافة- 2
  3.000.000  مشروع مسبح بلدي- 3
  750.000  مشروع تعشیب ملعب فرحات حشاد- 4
  350.000  مشروع تغطیة قاعة كرة السلة حي األمیر- 5
  300.000  مشروع تھیئة القاعة الریاضیة باریانة - 6
  1100.000  مشروع بناء وتھیئة ریاض األطفال - 7
  1000.000  مشروع تھیئة مسرح الھواء الطلق - 8
  300.000  مشروع أشغال الصیانة والتعھد- 9

  المناطق الخضراءو  تجمیل المدینة
  70.000  مشروع تھیئة الحدائق العمومیة- 1
  300.000  مشروع تھیئة ساحة المنزه السادس- 2
  50.000  وتھیئة بئر بلحسنمشروع دراسة - 3
  150.000  مشروع مفترق أمام المعتمدیة - 4
  bac à fleur  100.000مشروع اقتناء حاویات ورود - 5
  100.000  مشروع تسییج أراضي بیضاء- 6
  150.000  مشروع عملیات التھیئة والتجمیل األخرى - 7

    8.085.000  المجموع

  دینارا  9.952.000: برامج ومشاریع إداریة بقیمة - 3
  

  البناءات
  1.000.000  مشروع اقتناء عقار لقصر البلدیة - 1
  900.000  مشروع تھیئة مستودع الحجز - 2
  4.900.000  مشروع بناء قصر البلدیة- 3
  1.000.000  مشروع صیانة المقر الحالي للبلدیة- 4

  المعدات والتجھیزات
  120.000  مشروع إحداث إذاعة خاصة - 1
  50.000  مشروع شبكة ربط قصر البلدیة بالمصالح الخارجیة- 2
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  280.000  برامج ومعدات إعالمیة- 3
  1412.000  اقتناء معدات النظافة والطرقات - 4
  250.000  اقتناء معدات وتجھیزات أخرى - 5
  40.000  المخطط البلدي للتصرف في النفایات  - 6

  9.952.000  المجموع
 

  

 

 2016حول تحویل االعتماد بمیزانیة التنمیة لسنة :  05الموضوع للتداول عدد 

 

السید سھیل الساسي الكاتب إلى الكلمة  رئیس الجلسةأحال السید شوقي بن منصور  
المتعلق ببرنامج المخطط  03أشار لعالقة الترابط بین الموضوع عدد الذي للبلدیة العام 

االستثماري البلدي وموضوع تحویل اعتمادات بمیزانیة التنمیة باعتبار أنھ تم ضبط مشروع 
برمجة المشاریع ولم یتم األخذ بعین االعتبار المنھجیة التشاركیة في  2016المیزانیة لسنة 
أنھ تمت مویل المشاریع وحیث عدم رصد اعتمادات لتعالوة على ذلك االستثماریة ، 

الثاني  یتحتم تحویل اعتمادات بالعنوانالمخطط للمشاریع االستثماریة المصادقة على برنامج 
ومدرجة باالعتمادات ألغیت أو اعتمادات غیر موظفة  مشاریع أخرىسواء اعتمادات موظفة ل

  .غیر الموزعة 

اعتمادات  المعروض مقترح تحویللتمویل ھذه المشاریع في اعتمادات التعھد والدفع  و    
  :بمیزانیة العنوان الثاني وفق الجدول التالي 

 

  

  

  المداوالت

 الخاصة تساءلت حول االقتناءات المبرمجة للحاویات:   السیدة بیة بن ساسي جاوحدو
للفضالت المدرجة ضمن البرنامج الجدید للنظافة حیث تم التطرق  ئيفي إطار الفرز االنتقا

عاون والعالقات الخارجیة في إطار الت 2016ماي  26خالل جلسة عمل بوالیة اریانة بتاریخ 
مجال البیئي من ضمنھا الفرز االنتقائي ومبادرة بلدیة سكرة باقتناء الحاویات الة في والشراك

  .اسمین الخاصة بالتعاون مع جمعیة الی
  

ضروري الھ لضمان نجاح برنامج الفرز االنتقائي من أفاد بأن :السید لطفي الدشراوي 
  .وجود شریك إلنجاز عملیة الفرز للفضالت 
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أكدت على أھمیة الموضوع على مستوى وطني : بن ساسي جاوحدو  السیدة بیة

ودعت إلى لمساعدة والتمویل الخارجي في ھذا المجال لواستعداد البلدان األجنبیة  وعالمي
  .التنسیق مع مصالح والیة اریانة 

  
انطلقت في تنفیذ برنامج النظافة بإزالة اریانة أفاد بأن بلدیة : السید لطفي الدشراوي 

  .الحاویات من الطرق الرئیسیة والقضاء على النقاط السوداء وضبط توقیت لرفع الفضالت 
  

إطار التصور الجدید لبرنامج النظافة تم اإلشارة في  أشار إلى أنھ :الساسي السید سھیل 
، في ھذه العملیة  ینفاعل كشركاءوتثمین النفایات مع البحث عن مؤسسات االنتقائي  إلى الفرز

 ھذا. لالنخراط في البرنامجتتولى توفیر الحاویات وجمعھا وتحسیس وتوعیة المواطنین 
حالیا اإلعداد لنظام  یجريبة النموذجیة على منطقة معینة كما ھذه التجرتنفیذ وتسعى البلدیة ل

  .بتوقیت رفع الفضالت ةالخاصاإلرسالیات القصیرة 
الناجحة األوروبیة أشار إلى وجوب االحتذاء بتجارب البلدان  :السید شوقي بن منصور 
  .في مجال فرز وتثمین النفایات 

  
  

  النیابة الخصوصیة مجلس قرار
  

  وذلك 2016نة تحویل االعتمادات بمیزانیة التنمیة لسع على باإلجما النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي أعضاء  صادق           
  على النحو التالي  

 بالدینـــار

 البیــــــــــــــــــــان

 اإلعتمادات األولیة
-د-  

 التعدیالت
-د-  

 اإلعتمادات النھائیة
-د-  

 الدفع التعھد بالنقـص بالزیـادة دفع تعھد
 دفع تعھد دفع تعھد

اقتناء  06.601
 1.021.000 1.021.000 -  -  1.000.000 1.000.000 21.000 21.000 أراضي

06.603-06  
أشغال 
الصیانة 
 والتعھد

133.415 150.000 1.000.000 1.000.000  -  - 1.133.415 1.150.000 

06.603-04  
بنایات 
إداریة 
 أخرى

2.524.902 2.832.144  -  - 1.850.000 1.850.000 674.902 982.144 

06.603-01  
قصر 
 4.900.000 4.900.000 -  -  4.000.000 3.100.000 900.000 1.800.000 البلدیة

06.605-20  

 

برامج 
وتجھیزات 
اعالمیة 
 مختلفة

492.109 704.338 170.000 170.000  -  - 662.109 874.338 

06.606-01  

اقتناء 
معدات 
النظافة 
 والطرقات

2.192.534 2.394.531 382.000 382.000  -  - 2.574.534 2.776.531 
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06.606-02  

اقتناء 
معدات 

وتجھیزات 
 أخرى

138.813 712.600 160.000 160.000  -  - 298.813 872.600 

06.600-20  
دراسات 

 1.011.370 893.261 -  -  420.000 420.000 591.370 473.261 أخرى

 

06.615-05  

عملیات 
التھیئة 

والتجمیل 
 األخرى

158.770 162.015 200.000 200.000  -  - 358.770 362.015 

06.616-04 
بناء وتھیئة 
المنشأت 
 الریاضیة

1.833.277 2.312.433 2.950.000 2.950.000  -  - 4.783.277 5.262.433 

06.614-06  

عملیات 
التھیئة 

والتھذیب 
 األخرى

1.482.500 1.482.500 6.580.000 6.580.000  -  - 8.062.500 8.062.500 

06.610-01 التنویر  
 843.047 1.061.069 400.000 400.000 -  -  1.243.047 1.461.069 العمومي

06.612-02  
تركیز شبكة 

تصریف 
 المیاه

800.000 800.000  -  - 300.000 300.000 500.000 500.000 

06.613-01  41.922 53.544 600.000 600.000 -  -  641.922 653.544 بناء األرصفة 

 

06.613-02  2.469.871 2.861.123 1.880.000 1.880.000 -  -  4.349.871 4.741.123 تعبید طرقات 

06.613-03 أشغال الصیانة  
 886.366 828.811 400.000 400.000 -  -  1.286.366 1.228.811 والتعھد

06.614-01  
تعھد وتھذیب 

برج (المساكن 
)2و1التركي  

1.970.370 1.879.960  -  - 1.774.000 1.774.000 196.370 105.960 

06.617-05 بناء وتھیئة  
 9.656 27.368 590.000 500.000 -  -  599.656 527.368 قاعات األفراح

نفقات التنمیة  08.901
 878.072 -  9.068.000  -  -  9.946.072 -  غیر الموزعة

 33.009.825 30.890.866 16.862.000 7.704.000 16.862.000 15.962.000 33.009.825 22.632.866 المجــــــــــــــــــــــــــــوع
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 حول مراجعة التنظیم الھیكلي لبلدیة اریانة :  06لموضوع للتداول عدد ا

السید سھیل الساسي الذي أشار  إلىالكلمة رئیس الجلسة أحال السید شوقي بن منصور 

إعداد مشروع التنظیم الھیكلي في إطار عدید الجلسات مع اإلطارات البلدیة وتم  أنھ تم  إلى

ماي  19على أنظار لجنة الشؤون اإلداریة والمالیة بتاریخ  أریانةالھیكلي لبلدیة التنظیم عرض 

و حظي ،  2016ماي  20ریخ وعلى أنظار المكتب البلدي خالل اجتماعھ المنعقد بتا 2016

  : في شأنھ وھو كما یلي  بالموافقة و أذن بعرضھ على المجلس البلدي للتداول

  : یشتمل التنظیم الھیكلي لبلدیة أریانة على 
 رئاسة البلدیة -
 الكتابة العامة -
 و العالقات الخارجیة االعالم وحدة المتابعة و -
 إدارة الشؤون المالیة -
 إدارة الشؤون اإلداریة -
 إدارة الشؤون القانونیة واألمالك -
 إدارة تنمیة الموارد والشؤون اإلقتصادیة -
 إدارة تجمیل المدینة والعنایة بالمنتزھات -
 إدارة حفظ الصحة وحمایة المحیط -
 إدارة تنشیط المدینة والعمل اإلجتماعي -
  إدارة الورشات والمعدات -
  إدارة النظم المعلوماتیة وتكنولولجیا اإلتصال -
  النظافة والتصرف في النفایاتإدارة  -
  إدارة التعمیر و الدراسات والتخطیط -
  إدارة البناءات والبنیة األساسیة -

     
 : رئاسة البلدیة وتلحق بھا

I وحدة المتابعة واإلعالم والعالقات الخارجیة  :  
  

  .بخطة وصالحیات وإمتیازات مدیر إطاریشرف على ھذه الوحدة 
  : وتظم ھذه الوحدة

  بخطة وصالحیات وإمتیازات كاھیة مدیر إطاریشرف علیھا (خلیة المتابعة :
بمراقبة ومتابعة مخالفات التراتیب البلدیة بالتنسیق مع الشرطة البلدیة و التفقد  تعنـــى

الداخلي و متابعة مكتب الضبط ومتابعة العرائض و الشكایات وضبط مقابلة 
 .المواطنین

 :مصالح  03وتظــــم 
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بـــقبول وتسجیل البرید الوارد وإحالتھ على مختلف  تعنى :الضبط المركزيمصلحة  )1
المصالح والدوائر البلدیة المعنیة ومتابعتھ وضبط وتسجیل البرید الداخلي والبرید 
الصادر عن مختلف الھیاكل البلدیة وضمان إرسالھ ومسك و إستغالل المنظومة 

 .اإلعالمیة للتصرف في المراسالت
 

بــقبول المواطنین وتقبل شكایاتھم وعرائضھم  تعنى: قة مع المواطنمصلحة العال )2
الوارد مباشرة أو عن طریق الموفق اإلداري وغیره ودراستھا مع المصالح المعنیة 

وإجابة المواطنین بشأن عرائضھم وإرشاداتھم  قصد إیجاد الحلول المالئمة لھا
ف الخدمات البلدیة المسداة لھم بخصوص اإلجراءات والمصالح اإلداریة المتعلقة بمختل

وذلك بمختلف الوسائل المتاحة وتنظیم أنشطة اإلستقبال واإلرشاد بالمصالح والدوائر 
 .البلدیة بالتنسیق مع ھذه األخیرة

بمراقبة وتفقد المصالح اإلداریة والفنیة  تعنى:  مصلحة التفقد ومراقبة التراتیب البلدیة )3
لتحقیقات اإلداریة واألبحاث والمھمات التي یأذن بھا والدوائر البلدیة وتقوم بإجراء ا

رئیس البلدیة كلما دعت الحاجة لذلك وتقترح الوسائل الكفیلة لتالفي اإلخالالت 
المالحظة خالل األبحاث والمھمات والتنسیق مع الشرطة البلدیة كلما دعت الحاجة 

مع الشرطة البلدیة لذلك وتحریر قرارات الغلق والبناء واإلزالة والھدم بالتنسیق 
 .وبتعلیمات من رئیس البلدیة

 
II  بخطة وصالحیات وإمتیازات كاھیة  إطارخلیة اإلعالم والعالقات الخارجیة یشرف علیھا

المنظمات (بالتعاون و العالقات الخارجیة والعالقة مع المجتمع المدني  تعنى :مدیر 
الخارجیة وإتفاقیات الشرائیة والتوأمة والتشریفات والتعاون والعالقات ) واألحزاب والجمعیات

 .واإلعالم الداخلي ونشر المعلومات
 :مصالح  04وتظــــم 

بـربط الصلة بالمدن المتوأمة والتي  تعنى :مصلحة العالقات الخارجیة والتعاون الدولي) 1
تربطھا إتفاقیات تعاون مع مدینة أریانة وبالمنظمات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة للمدن 
والسلطات المحلیة وضبط برامج تعاون مع المدن التي تربطھا عالقات تعاون مع مدینة أریانة 
والبحث عن فرص التعاون والشراكة في المجال الثنائي أو متعدد األطراف وتجسیدھا 
بالتنسیق مع المصالح المحلیة والوطنیة والتنسیق مع مصلحة اإلعالم فیما یخص التغطیة 

المحلیة والوطنیة واإلقلیمیة والدولیة المتعلقة بالتعاون الدولي والخاصة  اإلعالمیة لألنشطة
 . بمدینة أریانة

تعنى بـالبرید الخاص :  مصلحة الكتابة الخاصة والتشریفات واإلستقباالت لرئیس البلدیة) 2
برئیس البلدیة مسك رزنامة مواعید رئیس البلدیة وتنظیم إستقبال الھیئات الرسمیة 

 .سیة بقصر البلدیة وباألماكن التي یعینھا رئیس بلدیة أریانةوالدبلوما
بـإبرام إتفاقیات الشراكة مع المنظمات  تعنى :مصلحة العالقة مع المجتمع المدني ) 3

عمل على مدار السنة مع الجمعیات والتنسیق مع  ومكونات المجتمع المدني وضبط رزنامة
 ...)الثقافة ، الریاضة النظافة ، األشغال ، (المصالح البلدیة 

بمتابعة مختلف الصحف والمجالت وترفع تقاریر یومیة إلى  تعنى:مصلحة اإلعــــــالم ) 4
تسھر على التعریف باإلنجازات البلدیة وإعداد نشریات دوریات والمشاركة في ورئیس البلدیة 

تاحة المسموعة ، المعارض الوطنیة والجھویة والمحلیة والتغطیة اإلعالمیة بكل الوسائل الم
  ...المرئیة ، شبكة التواصل اإلجتماعي ، موقع الواب 
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III الكتابة العامة السھر تحت سلطة رئیس البلدیة على حسن سیر  تتولى: الكتابة العامة
اإلدارة في المیادین اإلداري والمالي وذلك طبقا للقوانین والتراتیب الجاري بھا العمل ویتولى 

  : في حدود ذلك خاصة 
  

 .تنفیذ قرارات رئیس البلدیة -
إعداد مشروع میزانیة البلدیة ومتابعة تنفیذھا وإعداد ملفات الصفقات و لزمات البلدیة  -

 .وجداول التحصیل المتعلقة بالمعالیم البلدیة ومختلف العقود
 .إعداد إقتراحات التعھد بالنفقة واألذون بالتزود واألذون بالدفع والحجج المثبتة -
 .والتنسیق بین مختلف المصالح البلدیة تسییر األعوان -
  العنایة بمختلف السجالت والدفاتر البلدیة ومسكھا بالوثائق اإلداریة والمخطوطات  -

  .وتلحق بھا الدوائر البلدیة
بـمتابعة شؤون المجلس والمكتب  تعنى: وتنسیق عمل الدوائرمصلحة شؤون المجلس *

ات والمحاضر ومتابعة تنفیذھا مع المصالح واللجان من حیث إعداد الملفات وتحریر المذكر
إنجاز األعمال المادیة المتعلقة بضمان حسن سیر إجتماعات المجلس  ذلك المعنیة إلى جانب

  .تنسیق عمل الدوائر و مواعیدھاوالمكتب واللجان والتنسیق بین 
V I إدارة الشؤون المالیة  
 :وتضم إدارتین فرعیتین  

وتعنى بإعداد وتنفیذ المیزانیة وختمھا ومتابعة خالص  :إدارة فرعیة للتصرف المالي
 .القروض

 : مصالح 04وتضم   
بخالص األجور ومتابعة ملفات التقاعد ومستحقات الصندوق  تعنى :مصلحة التأجیر - 1

 .الوطني للتقاعد والحیطة اإلجتماعیة  
تقوم بتنفیذ میزانیة التجھیز وتھتم بمتابعة موارد  :مصلحة حسابیات میزانیة التجھیز - 2

 .ومصاریف التنمیة
تقوم بتنفیذ میزانیة التصرف وتتولى ضبط حسابة  :مصلحة حسابیات میزانیة التصرف -3 

األموال المحالة وھي مكلفة بخالص ما بذمة البلدیة من دفوعات طبق ما یرصد بفصول 
 .المیزانیة

تھتم بإعداد المیزانیة ثم عرضھا على النقاش  :التصرف المالي مصلحة المیزانیة ومتابعة- 4
والمصادقة ومتابعة تنفیذھا مع المصالح األخرى ثم ختم المیزانیة وھي عملیة متابعة مع 

  .القباضة البلدیة ومراقبة المصاریف العمومیة ثم القیام بتقریر سنوي تقییمي للحالة المالیة
في المخزون  تزود العادي أو عن طریق الصفقات والتصرفتعنى بـال: إدارة فرعیة للتموین

  .والمغازات
 : مصالح  03وتضم 

تقوم بالخزن وتسجیل كل عملیات الدخول والخروج في نطاق التعامل :  مصحلة المغازات  - 1
مع المصالح المستعملة لتلك المخزونات وإعداد تقاریر شھریة وسنویة حول كمیة المخزون 

 .ھذا باإلضافة إلى عملیة الجرد لمختلف اإلقتناءات
ھیزات والمعدات تعنى بكل األعمال المتعلقة بالشراءات العادیة للتج :مصلحة الشراءات  - 2

 .والموارد والخدمات التي تتطلبھا مختلف المصالح
تعنى بالقیام بكل األعمال المتعلقة بالصفقات العمومیة ومتابعة ملفاتھا : مصلحة الصفقات  - 3

 .المتعلقة باإلقتناءات لمختلف المواد والتجھیزات والخدمات التي تتطلبھا اإلدارات البلدیة
  



2016المجلس البلدي في دورتھ العادیة الثانیة لسنة   
 

V  إدارة الشؤون اإلداریة:  
  : وتظم إدارتین فرعیتین 

تعنى بالمسار المھني لمختلف األعوان من : إدارة فرعیة للتصرف في الموارد البشریة
  . اإلنتدابات إلى التقاعد والسالمة المھنیة

 : مصالح  03وتضم 
و  المسار المھني للموظفین الذي یشمل اإلنتدابات بمتابعة تعنى : مصلحة الموظفین - 1

 .و التقاعدالترقیة و التأدیب 
بمتابعة المسار المھني للعملة الذي یشمل اإلنتدابات و الترقیة و  تعنى: مصلحة العملة  - 2

 .التأدیب والتقاعد
تعنى  بمتابعة سالمة األعوان خالل ممارستھم لمھامھم  : مصلحة السالمة المھنیة - 3

مع        ومتابعة رخص المرض العادي وطویل األمد ومتابعة حالتھم الصحیة بالتنسیق    
الطبیب البلدي الذي من شأنھ القیام بالفحوص الطبیة عند اإلنتداب واإلذن بإجراء 
الفحوصات الطبیة لدى اإلخصائیین كلما إقتضت الضرورة ذلك ومتابعة تالقیح األعوان 

 .العاملین بقطاع رش األدویة والنظافة والمباشرین لمعدات التنظیف 
تعنى بالتكوین والرسكلة وتطویر الكفاءات :  ارد البشریةإدارة فرعیة لتنمیة المو       

  .وضبط برامج اإلنتدابات ومخططاتھ
 : مصالح  02وتضم 

تعنى بمتابعة تكوین األعوان كما تحرص على رسكلتھم :مصلحة التكوین والرسكلة - 1
 .بصفة مستمرة عن طریق تنظیم اإلدارة لحلقات تكوین سواء داخل البالد   أو خارجھا

بتأھیل اإلدارة وذلك من خالل ضبط  تعنى :اإلنتدابات ودعم القدراتمصلحة  - 2
مخططات اإلنتداب والتكوین والرسكلة وإعداد البرنامج السنوي لدعم وتطویر القدرات    و 

 .الكفاءات
V I   إدارات فرعیة  3إدارة الشؤون القانونیة واألمالك وتضم:  

بــمتابعة ملفات القضایا اإلداریة والعدلیة  ىتعن: إدارة فرعیة للنزاعات والشؤون القانونیة
لدى المحاكم بصفة مباشرة أو عن طریق محامین ومتابعة ملفات إحداث نقابات العمارات 

 .ونقابات المالكین وإبداء الرأي ي كل المسائل القانونیة
 : مصالح  3وتضم 

  : مصلحة القضایا العدلیة- 1
ذ األحكام ضد المتسوغین لمحالت تجاریة على ملك تقوم بمتابعة سیر القضایا ومتابعة تنفی

 .البلدیة، كما تقوم بمتابعة القضایا التي یرفعھا المتسوغون ضد البلدیة الحط من معلوم الكراء
من جراء الخطأ أو التقصیر أو  طرفاالنزاعات المدنیة التي تكون فیھا البلدیة  تقوم بمتابعة -

اإلضرار بالغیر كما تتولى تحریر الشكایات الجزائیة ورفعھا إلى وكالة الجمھوریة وذلك في 
 .صورة تعرض أعوان البلدیة وممتلكاتھا إلى اإلعتداء من قل الغیر

الطعن بالقضایا اإلداریة المرفوعة ضد البلدیة الرامیة إلى  تعنى: مصلحة القضایا اإلداریة - 2
في القرارات الصادرة عن اإلدارة بإیقاف التنفیذ أو تأجیل التنفیذ أو اإللغاء أو قضایا 

 .المسؤولیة والتعویض عنھا
تسعى إلى تركیز نقابات المالكین وذلك عن طریق العملیات :  مصلحة نقابات العمارات - 3

التحسیسیة وإرشاد المتساكنین  وإعانتھم على أخذ القرارات وإیجاد الحلول الممكن إعتمادھا 
  .لإلحاطة بالمسائل العالقة والحفاظ على السیر العادي لإلدارة المشتركة

لعقاریة وغیر العقاریة منقولة وغیر بمسك سجالت األمالك ا وتعنى :إدارة فرعیة لألمالك
 .منقولة وتحیینھا وجردھا والتصرف في مستودع الحجز
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 : مصالح  3وتضم 
بالتصرف في األمالك العقاریة كما تعمل على تسجیل  تعنى: مصلحة الشؤون العقاریة- 1

لحة وضبط الملفات العقاریة وتنزیلھا بدفتر العقارات وتباشر إجراءات اإلنتزاع من اجل المص
 .العامة وإبرام عقود البیع والمعاوضة والشراءات

بالتصرف في األمالك المنقولة وتسجیلھا وجردھا وتنزیلھا  تعنى: مصلحة األمالك المنقولة- 2
  .بدفتر المنقوالت وتباشر عملیة طرحھا والتفویت فیھا

اآلجال  تقوم باإلشراف على تنظیم المحجوزات والمحافظة علیھا ومتابعة: مصلحة الحجز- 3
القانونیة لعملیات الحجز وإعداد الجرد الدوري للمحجوزات التي بقیت بعد إنقضاء تلك اآلجل، 
كما تتولى المحافظة على اإلیداعات الموضوعة بالمستودع من طرف السلط القضائیة والسھر 

  . على حسن إستخالص معالیم الحجز
  .الوثائق والتوثیقبــالتصرف في  وتعنى :إدارة فرعیة للتوثیق واألرشیف

 :مصالح  02وتضم 
تعنى بتنظیم األرشیف البلدي وإدخال الطرق العلمیة والعملیة : مصلحة األرشیف - 1

والعصریة لحسن إستغاللھ والمحافظة علیھ والسھر على إحترام مقتضیات القانون 
 .المتعلق باألرشیف

وإعتماد الوثائق تعنى بتوثیق األرشیف والمحافظة على المخطوطات :  مصلحة التوثیق - 2
المحفوظة كلما دعت الحاجة لذلك مع ضمان توفیر المراجع التاریخیة والثقافیة التي تھم 
البلدیة، كما تقوم بتزوید األعوان بالمراجع القانونیة الالزمة ضمانا لحسن مسارھم العلمي 

 .والمھني ومواكبة كل التشاریع الجدیدة
VII صادیةإدارة تنمیة الموارد والشؤون اإلقت :  

  :تضم إدارتین فرعیتین  
بــالتصرف في األسواق البلدیة ومآوي السیارات  وتعنى :إدارة فرعیة للشؤون اإلقتصادیة

  .ومختلف التراخیص لتعاطي األنشطة بالملك العمومي للبلدیة
 :مصالح 3تضم 

  .بمتابعة ملفات اإلشھار تعنى :مصلحة اإلشھار - 1
تعنى بمتابعة مختلف التراخیص لتعاطي  :والمآوي الجماعیةمصلحة التراخیص المختلفة  - 2

  .األنشطة بالملك العمومي
تعنى بالنظر في األسواق البلدیة ومتابعة كافة :  مصلحة التصرف في األمالك البلدیة - 3

مراحل التسوغ و اإلستخالصات التابعة لھا ومتابعة خالص معینات الكراء والتنسیق مع 
  .المصالح ذات النظر

بــالمعالیم على العقارات المبنیة وغیر المبنیة والمعالیم  تعنى: دارة فرعیة لتنمیة المواردإ
  .التجاریة وتحرص على تطور اإلستخالصات ومتابعة اإلحصاء والتحیین

 :مصالح  3تضم 
بمتابعة اإلستخالصات  تعنى: مصلحة المعالیم على العقارات المبنیة وغیر المبنیة - 1

رات المبنیة وغیر المبنیة وإعداد ملفات الطرح لعرضھا على اللجنة المنقلة على العقا
 .المختصة باإلضافة إلى إستخالص المعالیم خارج المیزان

بتوظیف ومتابعة إستخالص المعلوم على المؤسسات  تعنى: مصلحة المعالیم التجاریة - 2
األداءات مقابل ذات الصبغة التجاریة أو الصناعیة أو المھنیة كما تعنى بتوظیف وإستغالل 

 .. اإلستغالل الوقتي للطریق العام بواسطة العالمات والستائر والعارضات والالفتات
و التحیین لكامل العقارات  بعملیات اإلحصاء تعنى:  مصلحة اإلحصاء والتحیین - 3

 .والمحالت بمختلف أنواعھا وأصنافھا
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VIII  إدارة تجمیل المدینة والعنایة بالمنتزھات:  
  :تضم إدارتین فرعیتین  

بـاإلحداثات الجدیدة للمناطق الخضراء والغراسات  تعنى:  إدارة فرعیة لتجمیل المدنیة
وأشغال العنایة المخوصصة أو عن طریق العمل المباشر وإعداد الدراسات لتھیئة المناطق 

تنفیذ الخضراء والبرامج والمخططات وضبط ومتابعة برامج الري اآللي والیدوي ومتابعة 
ومتابعة اإلتفاقیات مع ...) مقاومة سوسة النخیل(البرامج الوطنیة للتشجیر والبرامج اإلستثنائیة 

 .الجمعیات والھیاكل في إطار تجمیل المدینة
 : مصالح  3وتضم 

تعنى باإلحداثات الجدیدة للمناطق الخضراء : مصلحة البستنة والمناطق الخضراء - 1
 .العنایة المخوصصة أو عن طریق العمل المباشروالغراسات التصفیفیة وبأشغال 

تعنى بضبط ومتابعة برامج الري اآللي والیدوي بكافة المناطق الخضراء  : مصلحة الري - 2
 . والمنتزھات

تعنى بإعداد الدراسات لتھیئة المناطق الخضراء :  مصلحة الدراسات والبرمجة  - 3
 .واإلستشارات وملفات طلب العروض 

بمتابعة أشغال التھیئة والتصرف في المنتزھات  تعنى: للمنتزھات والمنابتإدارة فرعیة 
  .وإحداث وتسییر كافة المنابت البلدیة و إنتاج المشاتل الالزمة للحدائق العمومیة

 : مصالح  2وتضم 
تعنى بمتابعة أشغال التھیئة والتصرف في المنتزھات سواء : مصلحة المنتزھات - 1

 .ار اللزمةعن طریق المباشرة أو في إط
بإحداث وتسییر كافة أشغال المنابت بھدف إنتاج المشاتل الالزمة  تعنى: مصلحة المنابت - 2

  . للحدائق العمومیة
IX إدارة حفظ الصحة وحمایة المحیط  :  

  :وتضم إدارتین فرعیتین 
  : إدارة فرعیة لحفظ الصحة 

 : مصالح  3وتضم 
تعني بإخضاع المحالت التجاریة :  الصحيمصلحة مراقبة المواد الغذائیة والتفقد  - 1

للمراقبة الدوریة والقیام بالتحالیل البكتریولوجیة لمختلف المواد الغذائیة والتثبت من مستوى 
التطور الحاصل في مجال النظافة وسالمة المنتوجات المعروضة وأخذ اإلجراءات 

كراسات الشروط العامة لصلوحیة والقوانین احترام الضروریة في ذلك وضمان متابعة 
التسمم والقیام ببحث وبائي المتابعة الدقیقة عند حاالت  المحالت وكراسات الشروط الخاصة و

  . مراقبة التجمعات السكنیة ونقابات العمارات الجراثیم المسببة في ذلك وعلى ف للتعر
صول كراسات تعنى بمدى تطبیق ف: مصلحة مراقبة المؤسسات الصناعیة والحرفیة  - 2

والتأكید ...) نجارة، حدادة، میكانیك، ألمنیوم(الشروط المتعلقة بمختلف األنشطة بھذا القطاع 
على العنایة بالمحیط الخارجي والداخلي بالمحل من نظافة العملة ووسائل الوقایة وضمان أن 

ألضرار یكون السكب الصناعي مطابق للمواصفات وتفادي تسرب المواد الكیمائیة للمحیط وا
  .التي قد تلحق بصحة المواطنین

على التثقیف الصحي  لكافة  تعنى بالتـأكید : الصحي والسالمة المھنیة التثقیفمصلحة  - 3
محیط (األطراف المتدخلة في المجال البیئي والصحي الذي لھ صلة مباشرة بحیاة المواطن 

المجتمع و التركیز على  والتبلیغ لكافة شرائح) سلیم، نظافة مستمرة، تثقیف صحي وتوعیة
التثقیف الصحي لكافة متداولي المواد الغذائیة من حیث سالمة أبدانھم وطریقة الخزن 
والتحضیر للمواد األولیة وتحسیس العملة البلدیین بضرورة التأكید على سالمتھم وصحتھم 
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ریك أثناء مباشرة العمل و القیام بأیام تحسیسیة في جمیع مجاالت التثقیف الصحي وتش
المجتمع المدني وكافة المؤسسات ذات الصلة والمعنیة بصحة المواطن وحمایة البیئة 

 .والمحیط
بالحدّ من عوامل التلوث المختلفة ومكافحة الحشرات  وتعنى : إدارة فرعیة لحمایة المحیط

الضارة بالصحة العامة واإلشراف على مشاریع  والحیواناتالطائرة والزاحفة والقوارض 
الوقایة الصحیة مثل برنامج اإلستقصاء واإلستكشاف وبرنامج المكافحة والوقایة الحشریة 
بالمدینة ومتابعة ورصد مصادر تلوث البیئة والحد من آثارھا السلبیة والقیام بعملیات المكافحة 

  .مةلمختلف الحشرات والحیوانات الضارة بالصحة العا
 : مصالح  2وتضم 

تعنى بالمشاركة في المحافظة على البیئة :  مصلحة حمایة البیئة ومقاومة التلوث - 1
ھوائي، مائي، (وخصائصھا ومواردھا الطبیعیة ورصد مصادر التلوث البیئي المختلفة 

في  الحلول المناسبة للتحكموالرقابة البیئیة على المنشآت الصناعیة وإقتراح ...) الضجیج
مصادر التلوث في مدینة أریانة والمشاركة مع اللجان المشتركة في مجال التلوث والتحكم 

 .البیئي
بمتابعة المكافحة الذاتیة وتحدید كمیات وأنواع المبیدات  تعنى: مصلحة الوقایة الصحیة- 2

المالئمة وإعداد مواصفات تأمین إحتیاجات مواد المكافحة من أجھزة وأدوات ومبیدات وسموم 
للحشرات وقوارض وإجراء إختبارات تحدید كفاءة مواد المكافحة میدانیا وصیانة أجھزة 

 .ومعدات المكافحة الذاتیة
X إدارة تنشیط المدینة العمل اإلجتماعي  :  

  :  وتضم إدارتین فرعیتین
  : إدارة فرعیة لتنشیط المدینة 

  : مصالح  2وتضم 
 

بالتدخل في المیادین الثقافیة والتنشیط الثقافي تعنى : مصلحة التنشیط الثقافي والشبابي  - 1
والشبابي داخل المدینة والتصرف في المنشآت الثقافیة وتنمیة النشاطات الترفیھیة والتنسیق 

 .مع مصلحة العالقة مع المجتمع المدني إلقتراح برامج تنشیطیة وتثقیفیة
ئر البلدیة والتعاون مع تعنى بالتنشیط الریاضي بمختلف الدوا:  مصلحة التنشیط الریاضي - 2

مختلف الھیاكل والجمعیات الریاضیة لتعزیز التدخل في ھذا المیدان وتنظیم روزنامة 
  . إستغالل المنشآت الریاضیة الراجعة بالنظر لبلدیة أریانة

والتدخالت في المجال  االجتماعیةبالدراسات  وتعنى: إدارة فرعیة للعمل اإلجتماعي
رف في ریاض األطفال و العنایة بالمقابر ومسك دفاتر الحالة والطفولة والتص االجتماعي

  .المدنیة
 : مصالح  2وتضم 

والتنسیق مع  ةاالجتماعیعنى بالبحوث والدراسات ت:  مصلحة الطفولة والعمل اإلجتماعي  - 1
الھیاكل العمومیة المختصة في ذلك والعنایة بالطفولة واإلشراف على ریاض أطفال البلدیة 

 .للبلدیین االجتماعیةالت المعوزة والرعایة ومساعدة العائ
تعنى بمسك دفاتر الحالة المدنیة ومتابعتھا وتسلیم الوثائق : مصلحة الحالة المدنیة والمقابر  - 2

المطلوبة من طرف المواطنین ومباشرة عملیات التعریف باإلمضاء واإلشھاد على صحة 
الخاصة بالحالة المدنیة وتطبیق  الوثائق المطابقة ألصلھا وإستغالل التطبیقة اإلعالمیة

النصوص القانونیة والترتیبیة ذات العالقة و حسن التصرف في المقابر الراجعة بالنظر لبلدیة 
 .أریانة
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XI  تضم إدارتین فرعیتین: إدارة النظافة والتصرف في النفایات :  
لمخصصة لرفع بإستغالل ومراقبة المعدات ا تعنى : إدارة فرعیة للنظافة وإستغالل المعدات

الفضالت و متابعة العمل المباشر ومتابعة عملیة رفع الفضالت سواء عن طریق العمل 
 .المباشر أو عن طریق الخوصصة

 : مصالح  2وتضم 
تعنى بإستغالل ومراقبة المعدات المخصصة لرفع  : مصلحة اإلستغالل والمراقبة - 1

 .الفضالت
 العمل رفع الفضالت سواء عن طریقبمتابعة عملیة  تعنى:  مصلحة العمل المباشر - 2

 .المباشر أو عن طریق الخوصصة
وتعنى بإعداد الدراسات حول تحیین طرق التصرف في  : إدارة فرعیة للتصرف في النفایات

 .النفایات و بإعداد وتنفیذ برامج التأھیل و باإلعالم والتحسیس والتنظیم
 : مصالح  2وتضم 

بإعداد الدراسات حول تحسین طرق التصرف في  تعنى: مصلحة التصرف في النفایات - 1
 .النفایات

تعنى بإعداد وتنفیذ برامج التأھیل واإلعالم والتحسیس : مصلحة البرمجة واإلعالم - 2
  .والتنظیم

XII إدارة النظم المعلوماتیة وتكنولوجیا اإلتصال:  
  : إدارات فرعیة  3وتضم  

 :تعنى إدارة فرعیة لتكنولوجیا المعلومات 
 .ومتابعة وتحیین المخطط المدیري لإلعالمیة وتحیینھ إعداد  - 1
 .إعداد الدراسات وتنفیذھا في مجاالت تكنولوجیا اإلتصال والمعلومات - 2
 .برمجة تطبیقات وبرمجات لتنظیم العمل البلدي - 3
 متابعة برمجة الشبكات والموزعات وتطویر شبكات الربط وحمایة - 4
 .المعلومات والتصدي للرخقات والفیروسات - 5

 :مصالح  2 وتضم
تعنى بإعداد المخطط المدیري لإلعالمیة وتحیینھ      : مصلحة الدراسات والبرمجة - 1

والبحث في سبل تطویر اإلعالمیة في البلدیة وإعداد الدراسات وتنفیذھا في مجاالت 
 .تكنولوجیا اإلتصال والمعلومات وبرمجة تطبیقات وبرمجیات لتنظیم العمل البلدي

تعنى ببرمجة ومتابعة الشبكات والموزعات :  المعلومات مصلحة الشبكات وحمایة - 2
 ...وتطویر شبكات الربط وحمایة المعلومات وتخزینھا والتصدي للخروقات والفیروسات

 .تعنى بـمتابعة إستغالل التطبیقات الوطنیة والخاصة : إدارة فرعیة لإلستغالل والصیانة 
في میادین اإلعالمیة وصیانة التجھیزات ومتابعة مواقع الواب ورسكلة األعوان المستخدمین 

 .والمعدات اإلعالمیة وصیانة أنظمة التشغیل وتجمیع المعطیات واإلحصائیات 
 :مصالح  2وتضم 

بمتابعة إستغالل التطبیقات الوطنیة  تعنى: مصلحة إستغالل التطبیقات والرسكلة - 1
 .والخاصة و رسكلة األعوان والمستخدمین

تعنى بصیانة التجھیزات والمعدات اإلعالمیة : واألنظمةمصلحة صیانة التجھیزات  - 2
 .وصیانة أنظمة التشغیل

بالتصرف في  تعنى: خلیة اإلحصائیات یشرف علیھا إطار برتبة وصالحیات كاھیة مدیر
البیانات المالیة و غیر المالیة و إعتماد القوانین و التحالیل  وإعداداإلحصیائیات المجمعة 

 ).lois statistiques(اإلحصائیة 
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XIII   إدارة التعمیر والدراسات والتخطیط  :  
  :إدارات فرعیة  3وتضم 

وتعنى باستشراف التخطیط العمراني ومراجعة : إدارة فرعیة للتھیئة العمرانیة واإلسكان 
أمثلة التھیئة العمرانیة عند االقتضاء وتوفیر خدمات اإلرشادات العمرانیة بخصوص صبغة 

وتراتیب البناء ودراسة مخططات و أمثلة المرور ودراسة ملفات مشاریع األراضي والمقاسم 
التقسیمات أو التعدیل الجزئي، أو الكلي أو التجزئة و مراقبة ومتابعة إنجاز األشغال بھذه 
التقسیمات وإعـداد وتحیین األمثلة المتعلقة بالنسیج العمراني وتطابق أمثلة التقسیمات وتكاملھا 

صالح األخرى إلتمام عملیات التسجیل العقاري وإدماجھا بالملك العمومي والتنسیق مـع الم
البلدي أو الخاص ودراسة ملفات رخص البناء وتقدیم شھائد االستغالل وشھا ئد انتھاء األشغال 
وإعداد ملفات البناءات المتداعیة للسقوط و حمایة المواقع األثریة والمحافظة على المواقع 

  .لرأي الفني ومواكبة رفع الخطر إن وجد التاریخیة و إبداء ا
 :مصالح  4وتضم 

تعنى بدرس الملفات المتعلقة بالتقسیمات تطبیقا لمقتضیات أمثلة التھیئة : مصلحة التقسیمات -1
  .  كما تتولى تسلیم شھائد إنتھاء األشغال لعملیات التقاسیم

تعنى بدرس الملفات المتعلقة بمطالب رخص البناء تطبیقا :  مصلحة رخص البناء -2
   .  لمقتضیات أمثلة التھیئة كما تتولى تسلیم شھائد إنتھاء األشغال لعملیات رخص البلناء

تعنى بمتابعة إنجاز أمثلة التھیئة العمرانیة مراجعتھا بالتنسیق : مصلحة التھیئة العمرانیة -3
مع اإلدارات الجھویة وكذلك تسھر على تطبیق ھذه األمثلة على الواقع و خاصة من ناحیة 
التجھیزات األساسیة و البنیة التحتیة كما تقوم برصد كل المعطیات الخاصة بمجاالت 

   . التوسع العمراني
تعنى بترمیم البناءات المتداعیة للسقوط وإعادة تھیئتھا أو : ة العتیقة مصلحة صیانة المدین -4

ھدمھا طبقا للتراتیب الجاري بھا العمل والمحافظة على الخصوصیات العمرانیة للمدینة 
 .وصیانة المدینة العتیقة

بــإعداد  ومتابعة البرامج  وتعنى :إدارة فرعیة للدراسات المعماریة والبنیة األساسیة 
تعلقة بالبناءات البلدیة والبنیة األساسیة التي یتم إقرارھا في نطاق الشراكة أو في إطار الم

المخططات البلدیة ومتابعة إعداد دراسات المشاریع البلدیة من بناءات إداریة ومنشآت 
ومتابعة إعداد دراسات مشاریع البنیة األساسیة من .... ریاضیة و ثقافیة واقتصادیة إلخ

  ....ة، تنویر عمومي  و تصریف میاه األمطار إلخطرقات، أرصف
 :مصالح  4وتضم 

تعني بإعداد ومتابعة الدراسات بالبناءات العمومیة عن : مصلحة الدراسات المعماریة -1
 . طریق البلدیة أو عن طریق مختلف مكاتب الدراسات المتعاقدة معھا

الطرقات واألرصفة  تعني بإعداد ومتابعة دراسات:  مصلحة دراسة الطرقات واألرصفة -2
 . عن طریق البلدیة أو عن طریق مختلف مكاتب الدراسات المتعاقدة  معھا

تعنى بإعداد ومتابعة دراسات التنویر العمومي عن :  مصلحة دراسة التنویر العمومي -3
 .  طریق البلدیة أو عن طریق مختلف مكاتب الدراسات المتعاقدة معھا

تعنى بتسمیة األنھج و ترقیمھا و تركیز : اتمصلحة المرور وتسمیة األنھج والساح -4
 .  وصیانة العالمات المروریة

تعنى  بــتشخیص المشاریع المتعلقة بالبنیة   :اإلدارة الفرعیة للتخطیط والبرمجة والشراكة 
األساسیة و إعداد المخطط السنوي االستثماري والمخططات البلدیة المختلفة وإعـداد وتحیین 
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أمثلة النسیج العمراني بمختلف المعطیات الجغرافیة من شبكات المتدخلین العمومیین 
  . مختلف المصالح البلدیةوتوفیر الدعائم الخرائطیة ل... والتقسیمات الجدیدة إلخ

  : مصالح  2وتضم 
تعنى بمتابعة المشاریع والمخططات اإلستثماریة للبلدیة وإعـداد :  مصلحة التخطیط و الشراكة

وتحیین أمثلة النسیج العمراني بمختلف المعطیات الجغرافیة من شبكات المتدخلین العمومیین 
 . ئطیة لمختلف المصالح البلدیةوتوفیر الدعائم الخرا... والتقسیمات الجدیدة إلخ

تعنى بإعـداد و تحیین أمثلة النسیج العمراني : مصلحة المعطیات الجغرافیة والجودة - 2
... بمختلف المعطیات الجغرافیة من شبكات المتدخلین العمومیین والتقسیمات الجدیدة إلخ

  . وتوفیر الدعائم الخرائطیة لمختلف المصالح البلدیة
XIV إدارة البناءات والبنیة األساسیة  

  :تضم إدارتین فرعیتین 
تعنى بــمتابعة تنفیذ األشغال الجدیدة المتعلقة بالطرقات و : اإلدارة الفرعیة للبنیة األساسیة 

باألرصفة وبتصریف میاه األمطار وصیانتھا ومتابعة تنفیذ األشغال الجدیدة المتعلقة بالتنویر 
ة استھالك التیار الكھربائي و تنظیم العالمات المروریة ووضع العمومي وصیانتھا ومتابع

اإلشارات الضوئیة وإقامة معالم الزینة بمناسبة التظاھرات واألعیاد بالشوارع والساحات 
  .والفضاءات العمومیة

  : مصالح  4وتضم 
تعنى باإلعداد لإلنجازات الجدیدة مع  :مصلحة األشغال الجدیدة للبنیة األساسیة -1

 . مختلف المقاولین المتعاقدین مع البلدیة
تعنى بمتابعة تنفیذ األشغال الجدیدة المتعلقة :  مصلحة التنویر العمومي والصیانة -2

بالتنویر العمومي وصیانتھا ومتابعة استھالك التیار الكھربائي و تنظیم العالمات 
 ئیةالمروریة ووضع اإلشارات الضو

تعنى بــمتابعة تنفیذ األشغال الجدیدة المتعلقة : مصلحة صیانة الطرقات واألرصفة -3
 .بالطرقات و باألرصفة وبتصریف میاه األمطار وصیانتھا

تعنى بإقامة معالم الزینة بمناسبة األعیاد الدینیة و  :مصلحة الزینة والعالمات اإلشھاریة -4    
تفاالت والزیارات الرسمیة بالشوارع والساحات و األعیاد الوطنیة و التظاھرات واإلح

  .الفضاءات العمومیة
بــمتابعة تنفیذ األشغال الجدیدة المتعلقة  تعنى:  اإلدارة الفرعیة للبناءات والمنشآت البلدیة 

والمحافظة    على البناءات ..... بالبناءات البلدیة والمنشآت الریاضیة والثقافیة واالقتصادیة إلخ
  .البلدیة المختلفة وصیانتھا وتعھدھا والسھر على صیانة الجوامع والمساجد والمنشآت

 : مصالح  2وتضم 
تعنى بمتابعة اإلنجازات الجدیدة من : مصلحة األشغال الجدیدة للبناءات و المنشآت البلدیة - 1

بناءات إداریة و إقتصادیة و منشآت ثقافیة و ریاضیة مع مختلف المقاولین المتعاقدین مع 
 .دیة عن طریق اإلعالن عن طلب عروض أو اإلستشارات أو اإلتفاق المباشرالبل

تعنى بالمحافظة على البناءات والمنشآت : مصلحة صیانة البناءات والمنشآت البلدیة - 2
  .البلدیة المختلفة وصیانتھا وتعھدھا والسھر على صیانة الجوامع والمساجد

XV  إدارة المعدات والورشات:  
  :فرعیتین تضم إدارتین 

بالمراقبة ومتابعة المعدات والتصرف بالتخطیط  تعنى: معدات والبرمجةللفرعیة  إدارة
بالتصرف في أسطول  والبرمجة و اإلقتناءات وتوزیع المعدات والتنسیق بین المصالح وتعنى

  .البلدیة من المعدات وتجدیده
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 :مصالح  3وتضم 
وسائل النقل بالتنسیق مع مختلف بتوزیع مختلف  تعنى: مصلحة التوزیع والتنسیق - 1

 .اإلدارات والمصالح البلدیة وفق برامج عمل مدروسة
بإعداد مخططات اإلقتناءات ومراقبة  تعنى: مصلحة التخطیط و مراقبة وسائل النقل - 2

 .األسطول
البطاقات (بالتصرف في ملفات وسائل النقل  تعنى :مصلحة التصرف في وسائل النقل - 3

 ).سائل النقل و المعاینات الفنیة و األداءات و المعالیمالرمادیة و ملف تأمین و
تعنى بالورشات وصیانة المعدات والتزود واإلصالحات الخارجیة : إدارة فرعیة للورشات

وصیانة المعدات بالورشات التابعة لھا أو اإلصالحات الخارجیة ومتابعة التزود بالمحروقات 
  .والزیوت

 :مصالح  2وتضم 
تعنى بالتصرف في مختلف الورشات التابعة : وصیانة المعدات مصلحة الورشات - 1

 .للمستودع البلدي وصیانة المعدات سواء مباشرة عن طریق الوكالء
تعنى بالتصرف في المحروقات لمختلف وسائل النقل :  مصلحة التزود بالمحروقات - 2

  .التابعة للبلدیة مع ضبط ومراقبة المخزون من المحروقات
و المصادق علیھ  2007مارس  08أحكام القرار البلدي المؤرخ في  تلغىواعتبارا لذلك 

  .المتعلق بالتنظیم الھیكلي لبلدیة أریانة 2008مارس  8بتاریخ 
والمعروض على السادة اعضاء النیابة الخصوصیة المصادقة على مشروع مراجعة التنظیم 

  .الھیكلي للبلدیة
  النیابة الخصوصیة مجلس قرار 

  

  :مراجعة التنظیم الھیكلي لبلدیة اریانة وذلك كما یلي ع على باإلجما النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي أعضاء  صادق  

  : یشتمل التنظیم الھیكلي لبلدیة أریانة على :  الفصل األول
 رئاسة البلدیة -
 الكتابة العامة -
 وحدة المتابعة واالعالم والعالقات الخارجیة  -
 إدارة الشؤون المالیة -
 إدارة الشؤون اإلداریة -
 إدارة الشؤون القانونیة واألمالك -
 إدارة تنمیة الموارد والشؤون اإلقتصادیة -
 إدارة تجمیل المدینة والعنایة بالمنتزھات -
 إدارة حفظ الصحة وحمایة المحیط -
 إدارة تنشیط المدینة والعمل اإلجتماعي -
  إدارة الورشات والمعدات -
  یا اإلتصالإدارة النظم المعلوماتیة وتكنولولج -
  إدارة النظافة والتصرف في النفایات -
  إدارة التعمیر و الدراسات والتخطیط -
  إدارة البناءات والبنیة األساسیة -
  : الفصل الثاني    

 رئاسة البلدیة وتلحق بھا : 
I وحدة المتابعة واإلعالم والعالقات الخارجیة  :  
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  .بخطة وصالحیات وإمتیازات مدیر إطاریشرف على ھذه الوحدة      
  : وتظم ھذه الوحدة      
  تعنـــى بمراقبة : بخطة وصالحیات وإمتیازات كاھیة مدیر إطاریشرف علیھا (خلیة المتابعة

ومتابعة مخالفات التراتیب البلدیة بالتنسیق مع الشرطة البلدیة و التفقد الداخلي و متابعة مكتب 
 .كایات وضبط مقابلة المواطنینالضبط ومتابعة العرائض و الش

 :مصالح  03وتظــــم        
تعنى بـــقبول وتسجیل البرید الوارد وإحالتھ على مختلف المصالح : مصلحة الضبط المركزي - 1

والدوائر البلدیة المعنیة ومتابعتھ وضبط وتسجیل البرید الداخلي والبرید الصادر عن مختلف الھیاكل 
 .و إستغالل المنظومة اإلعالمیة للتصرف في المراسالت البلدیة وضمان إرسالھ ومسك

تعنى بــقبول المواطنین وتقبل شكایاتھم وعرائضھم الوارد مباشرة : مصلحة العالقة مع المواطن - 2
أو عن طریق الموفق اإلداري وغیره ودراستھا مع المصالح المعنیة قصد إیجاد الحلول المالئمة لھا 

عرائضھم وإرشاداتھم بخصوص اإلجراءات والمصالح اإلداریة المتعلقة وإجابة المواطنین بشأن 
بمختلف الخدمات البلدیة المسداة لھم وذلك بمختلف الوسائل المتاحة وتنظیم أنشطة اإلستقبال 

 .واإلرشاد بالمصالح والدوائر البلدیة بالتنسیق مع ھذه األخیرة
اقبة وتفقد المصالح اإلداریة والفنیة والدوائر تعنى بمر:  مصلحة التفقد ومراقبة التراتیب البلدیة - 3

البلدیة وتقوم بإجراء التحقیقات اإلداریة واألبحاث والمھمات التي یأذن بھا رئیس البلدیة كلما دعت 
الحاجة لذلك وتقترح الوسائل الكفیلة لتالفي اإلخالالت المالحظة خالل األبحاث والمھمات والتنسیق مع 

ت الحاجة لذلك وتحریر قرارات الغلق والبناء واإلزالة والھدم بالتنسیق مع الشرطة البلدیة كلما دع
 .الشرطة البلدیة وبتعلیمات من رئیس البلدیة

II  تعنى  :بخطة وصالحیات وإمتیازات كاھیة مدیر  إطارخلیة اإلعالم والعالقات الخارجیة یشرف علیھا
والتشریفات ) المنظمات واألحزاب والجمعیات(مدني بالتعاون و العالقات الخارجیة والعالقة مع المجتمع ال

 .والتعاون والعالقات الخارجیة وإتفاقیات الشرائیة والتوأمة واإلعالم الداخلي ونشر المعلومات
 :مصالح  04وتظــــم        

تعنى بـربط الصلة بالمدن المتوأمة والتي تربطھا : مصلحة العالقات الخارجیة والتعاون الدولي) 1
قیات تعاون مع مدینة أریانة وبالمنظمات الوطنیة واإلقلیمیة والدولیة للمدن والسلطات المحلیة وضبط إتفا

برامج تعاون مع المدن التي تربطھا عالقات تعاون مع مدینة أریانة والبحث عن فرص التعاون والشراكة 
یة والوطنیة والتنسیق مع في المجال الثنائي أو متعدد األطراف وتجسیدھا بالتنسیق مع المصالح المحل

مصلحة اإلعالم فیما یخص التغطیة اإلعالمیة لألنشطة المحلیة والوطنیة واإلقلیمیة والدولیة المتعلقة 
 . بالتعاون الدولي والخاصة بمدینة أریانة

تعنى بـالبرید الخاص برئیس : مصلحة الكتابة الخاصة والتشریفات واإلستقباالت لرئیس البلدیة ) 2
مسك رزنامة مواعید رئیس البلدیة وتنظیم إستقبال الھیئات الرسمیة والدبلوماسیة بقصر البلدیة  البلدیة

 .وباألماكن التي یعینھا رئیس بلدیة أریانة
تعنى بـإبرام إتفاقیات الشراكة مع المنظمات ومكونات المجتمع  :مصلحة العالقة مع المجتمع المدني ) 3

النظافة ، (السنة مع الجمعیات والتنسیق مع المصالح البلدیة  عمل على مدار المدني وضبط رزنامة
 ...)األشغال ، الثقافة ، الریاضة 

تعنى بمتابعة مختلف الصحف والمجالت وترفع تقاریر یومیة إلى رئیس البلدیة :مصلحة اإلعــــــالم ) 4
المعارض الوطنیة وتسھر على التعریف باإلنجازات البلدیة وإعداد نشریات دوریات والمشاركة في 

والجھویة والمحلیة والتغطیة اإلعالمیة بكل الوسائل المتاحة المسموعة ، المرئیة ، شبكة التواصل 
  ...اإلجتماعي ، موقع الواب 

  : الفصل الثالث
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III تتولى الكتابة العامة السھر تحت سلطة رئیس البلدیة على حسن سیر اإلدارة في : الكتابة العامة
  : ي والمالي وذلك طبقا للقوانین والتراتیب الجاري بھا العمل ویتولى في حدود ذلك خاصة المیادین اإلدار

 .تنفیذ قرارات رئیس البلدیة -
إعداد مشروع میزانیة البلدیة ومتابعة تنفیذھا وإعداد ملفات الصفقات و لزمات البلدیة وجداول  -

 .التحصیل المتعلقة بالمعالیم البلدیة ومختلف العقود
 .تراحات التعھد بالنفقة واألذون بالتزود واألذون بالدفع والحجج المثبتةإعداد إق -
 .تسییر األعوان والتنسیق بین مختلف المصالح البلدیة -
  العنایة بمختلف السجالت والدفاتر البلدیة ومسكھا بالوثائق اإلداریة والمخطوطات  -

  .وتلحق بھا الدوائر البلدیة
تعنى بـمتابعة شؤون المجلس والمكتب واللجان من : دوائر و تنسیق عمل المصلحة شؤون المجلس *

ذلك حیث إعداد الملفات وتحریر المذكرات والمحاضر ومتابعة تنفیذھا مع المصالح المعنیة إلى جانب 
إنجاز األعمال المادیة المتعلقة بضمان حسن سیر إجتماعات المجلس والمكتب واللجان والتنسیق بین 

  .تنسیق عمل الدوائر مواعیدھا
  : الفصل الرابع

V I إدارة الشؤون المالیة  
 :وتضم إدارتین فرعیتین  

 .وتعنى بإعداد وتنفیذ المیزانیة وختمھا ومتابعة خالص القروض :إدارة فرعیة للتصرف المالي
 :مصالح  04وتضم   

ني للتقاعد الصندوق الوطتعنى بخالص األجور ومتابعة ملفات التقاعد ومستحقات : مصلحة التأجیر - 1
 والحیطة اإلجتماعیة  

تقوم بتنفیذ میزانیة التجھیز وتھتم بمتابعة موارد ومصاریف  :مصلحة حسابیات میزانیة التجھیز - 2
 .التنمیة

 
تقوم بتنفیذ میزانیة التصرف وتتولى ضبط حسابة األموال  :مصلحة حسابیات میزانیة التصرف -3 

 .المحالة وھي مكلفة بخالص ما بذمة البلدیة من دفوعات طبق ما یرصد بفصول المیزانیة
تھتم بإعداد المیزانیة ثم عرضھا على النقاش والمصادقة : مصلحة المیزانیة ومتابعة التصرف المالي- 4

رى ثم ختم المیزانیة وھي عملیة متابعة مع القباضة البلدیة ومراقبة ومتابعة تنفیذھا مع المصالح األخ
  .المصاریف العمومیة ثم القیام بتقریر سنوي تقییمي للحالة المالیة

  .تعنى بـالتزود العادي أو عن طریق الصفقات والتصرف في المخزون والمغازات: إدارة فرعیة للتموین
 : مصالح  03وتضم    
تقوم بالخزن وتسجیل كل عملیات الدخول والخروج في نطاق التعامل مع المصالح :  مصحلة المغازات - 1

المستعملة لتلك المخزونات وإعداد تقاریر شھریة وسنویة حول كمیة المخزون ھذا باإلضافة إلى عملیة 
 .الجرد لمختلف اإلقتناءات

تعنى بكل األعمال المتعلقة بالشراءات العادیة للتجھیزات والمعدات والموارد  :مصلحة الشراءات - 2
 .والخدمات التي تتطلبھا مختلف المصالح

تعنى بالقیام بكل األعمال المتعلقة بالصفقات العمومیة ومتابعة ملفاتھا المتعلقة : مصلحة الصفقات - 3
  .تتطلبھا اإلدارات البلدیةباإلقتناءات لمختلف المواد والتجھیزات والخدمات التي 

  :الفصل الخامس
 V  إدارة الشؤون اإلداریة:  

  : وتظم إدارتین فرعیتین 
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تعنى بالمسار المھني لمختلف األعوان من اإلنتدابات إلى : إدارة فرعیة للتصرف في الموارد البشریة
  . التقاعد والسالمة المھنیة

 : مصالح  03وتضم 
تعنى بمتابعة المسار المھني للموظفین الذي یشمل اإلنتدابات    و الترقیة و :  مصلحة الموظفین - 1

 .التأدیب و التقاعد
تعنى بمتابعة المسار المھني للعملة الذي یشمل اإلنتدابات و الترقیة و التأدیب : مصلحة العملة - 2

 .والتقاعد
رستھم لمھامھم ومتابعة رخص تعنى  بمتابعة سالمة األعوان خالل مما :مصلحة السالمة المھنیة  - 3

المرض العادي وطویل األمد ومتابعة حالتھم الصحیة بالتنسیق           مع الطبیب البلدي الذي من 
واإلذن بإجراء الفحوصات الطبیة لدى اإلخصائیین كلما  االنتدابشأنھ القیام بالفحوص الطبیة عند 

إقتضت الضرورة ذلك ومتابعة تالقیح األعوان العاملین بقطاع رش األدویة والنظافة والمباشرین 
 .لمعدات التنظیف 

تعنى بالتكوین والرسكلة وتطویر الكفاءات وضبط برامج :  إدارة فرعیة لتنمیة الموارد البشریة  
  .مخططاتھاإلنتدابات و

 : مصالح  02وتضم      
تعنى بمتابعة تكوین األعوان كما تحرص على رسكلتھم بصفة مستمرة :مصلحة التكوین والرسكلة- 1

 .عن طریق تنظیم اإلدارة لحلقات تكوین سواء داخل البالد   أو خارجھا
تعنى بتأھیل اإلدارة وذلك من خالل ضبط مخططات اإلنتداب  :مصلحة اإلنتدابات ودعم القدرات- 2

 .والتكوین والرسكلة وإعداد البرنامج السنوي لدعم وتطویر القدرات و الكفاءات
  :  الفصل السادس 

V I    إدارات فرعیة  3إدارة الشؤون القانونیة واألمالك وتضم:  
عة ملفات القضایا اإلداریة والعدلیة لدى المحاكم تعنى بــمتاب: إدارة فرعیة للنزاعات والشؤون القانونیة

بصفة مباشرة أو عن طریق محامین ومتابعة ملفات إحداث نقابات العمارات ونقابات المالكین وإبداء 
 .الرأي ي كل المسائل القانونیة

 : مصالح  3وتضم 
  : مصلحة القضایا العدلیة- 1

ضد المتسوغین لمحالت تجاریة على ملك البلدیة، كما  تقوم بمتابعة سیر القضایا ومتابعة تنفیذ األحكام
 .تقوم بمتابعة القضایا التي یرفعھا المتسوغون ضد البلدیة الحط من معلوم الكراء

من جراء الخطأ أو التقصیر أو اإلضرار  طرفاتقوم بمتابعة النزاعات المدنیة التي تكون فیھا البلدیة  -
زائیة ورفعھا إلى وكالة الجمھوریة وذلك في صورة تعرض أعوان بالغیر كما تتولى تحریر الشكایات الج

 .البلدیة وممتلكاتھا إلى اإلعتداء من قل الغیر
تعنى بالقضایا اإلداریة المرفوعة ضد البلدیة الرامیة إلى الطعن في القرارات : مصلحة القضایا اإلداریة - 2

 .اإللغاء أو قضایا المسؤولیة والتعویض عنھاالصادرة عن اإلدارة بإیقاف التنفیذ أو تأجیل التنفیذ أو 
تسعى إلى تركیز نقابات المالكین وذلك عن طریق العملیات التحسیسیة :  مصلحة نقابات العمارات - 3

وإرشاد المتساكنین  وإعانتھم على أخذ القرارات وإیجاد الحلول الممكن إعتمادھا لإلحاطة بالمسائل 
  .لإلدارة المشتركة العالقة والحفاظ على السیر العادي

وتعنى بمسك سجالت األمالك العقاریة وغیر العقاریة منقولة وغیر منقولة وتحیینھا  :إدارة فرعیة لألمالك
 .وجردھا والتصرف في مستودع الحجز

 : مصالح  3وتضم 
تعنى بالتصرف في األمالك العقاریة كما تعمل على تسجیل وضبط الملفات : مصلحة الشؤون العقاریة- 1
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العقاریة وتنزیلھا بدفتر العقارات وتباشر إجراءات اإلنتزاع من اجل المصلحة العامة وإبرام عقود البیع 
 .والمعاوضة والشراءات

تعنى بالتصرف في األمالك المنقولة وتسجیلھا وجردھا وتنزیلھا بدفتر : مصلحة األمالك المنقولة- 2
  .المنقوالت وتباشر عملیة طرحھا والتفویت فیھا

تقوم باإلشراف على تنظیم المحجوزات والمحافظة علیھا ومتابعة اآلجال القانونیة : لحة الحجزمص- 3
لعملیات الحجز وإعداد الجرد الدوري للمحجوزات التي بقیت بعد إنقضاء تلك اآلجل، كما تتولى المحافظة 

ص معالیم على اإلیداعات الموضوعة بالمستودع من طرف السلط القضائیة والسھر على حسن إستخال
  . الحجز

  .وتعنى بــالتصرف في الوثائق والتوثیق: إدارة فرعیة للتوثیق واألرشیف
 :مصالح  02وتضم        

تعنى بتنظیم األرشیف البلدي وإدخال الطرق العلمیة والعملیة والعصریة لحسن : مصلحة األرشیف - 3
 .المتعلق باألرشیفإستغاللھ والمحافظة علیھ والسھر على إحترام مقتضیات القانون 

 
تعنى بتوثیق األرشیف والمحافظة على المخطوطات وإعتماد الوثائق المحفوظة كلما :  مصلحة التوثیق - 4

دعت الحاجة لذلك مع ضمان توفیر المراجع التاریخیة والثقافیة التي تھم البلدیة، كما تقوم بتزوید 
علمي والمھني ومواكبة كل التشاریع األعوان بالمراجع القانونیة الالزمة ضمانا لحسن مسارھم ال

 .الجدیدة
  : الفصل السابع 

VII إدارة تنمیة الموارد والشؤون اإلقتصادیة :  
  :تضم إدارتین فرعیتین  

وتعنى بــالتصرف في األسواق البلدیة ومآوي السیارات ومختلف  :إدارة فرعیة للشؤون اإلقتصادیة
  .التراخیص لتعاطي األنشطة بالملك العمومي للبلدیة

 :مصالح 3تضم 
  .تعنى بمتابعة ملفات اإلشھار :مصلحة اإلشھار - 1
تعنى بمتابعة مختلف التراخیص لتعاطي األنشطة : مصلحة التراخیص المختلفة والمآوي الجماعیة - 2

  .ملك العموميبال
تعنى بالنظر في األسواق البلدیة ومتابعة كافة مراحل التسوغ و :  مصلحة التصرف في األمالك البلدیة - 3

  .اإلستخالصات التابعة لھا ومتابعة خالص معینات الكراء والتنسیق مع المصالح ذات النظر
وغیر المبنیة والمعالیم التجاریة  تعنى بــالمعالیم على العقارات المبنیة: إدارة فرعیة لتنمیة الموارد

  .وتحرص على تطور اإلستخالصات ومتابعة اإلحصاء والتحیین
 :مصالح  3تضم 
تعنى بمتابعة اإلستخالصات المنقلة على : مصلحة المعالیم على العقارات المبنیة وغیر المبنیة- 1

المختصة باإلضافة إلى العقارات المبنیة وغیر المبنیة وإعداد ملفات الطرح لعرضھا على اللجنة 
 .إستخالص المعالیم خارج المیزان

تعنى بتوظیف ومتابعة إستخالص المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة : مصلحة المعالیم التجاریة- 2
التجاریة أو الصناعیة أو المھنیة كما تعنى بتوظیف وإستغالل األداءات مقابل اإلستغالل الوقتي للطریق 

 .. العام بواسطة العالمات والستائر والعارضات والالفتات
صاء و التحیین لكامل العقارات والمحالت بمختلف تعنى بعملیات اإلح:  مصلحة اإلحصاء والتحیین- 3

 .أنواعھا وأصنافھا
  : صل الثامن فال
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VIII  إدارة تجمیل المدینة والعنایة بالمنتزھات:  
  :تضم إدارتین فرعیتین       

تعنى بـاإلحداثات الجدیدة للمناطق الخضراء والغراسات وأشغال العنایة :  المدینةإدارة فرعیة لتجمیل 
المخوصصة أو عن طریق العمل المباشر وإعداد الدراسات لتھیئة المناطق الخضراء والبرامج 
والمخططات وضبط ومتابعة برامج الري اآللي والیدوي ومتابعة تنفیذ البرامج الوطنیة للتشجیر والبرامج 

 .ومتابعة اإلتفاقیات مع الجمعیات والھیاكل في إطار تجمیل المدینة...) مقاومة سوسة النخیل(ة اإلستثنائی
  : مصالح  3وتضم 

 
تعنى باإلحداثات الجدیدة للمناطق الخضراء والغراسات : مصلحة البستنة والمناطق الخضراء- 1

 .التصفیفیة وبأشغال العنایة المخوصصة أو عن طریق العمل المباشر
تعنى بضبط ومتابعة برامج الري اآللي والیدوي بكافة المناطق الخضراء : مصلحة الري - 2

 . والمنتزھات
تعنى بإعداد الدراسات لتھیئة المناطق الخضراء واإلستشارات :  مصلحة الدراسات والبرمجة - 3

 .وملفات طلب العروض 
التصرف في المنتزھات وإحداث وتسییر تعنى بمتابعة أشغال التھیئة و: إدارة فرعیة للمنتزھات والمنابت

  .كافة المنابت البلدیة و إنتاج المشاتل الالزمة للحدائق العمومیة
 : مصالح  2وتضم 

تعنى بمتابعة أشغال التھیئة والتصرف في المنتزھات سواء عن طریق المباشرة : مصلحة المنتزھات -1
 .أو في إطار اللزمة

تعنى بإحداث وتسییر كافة أشغال المنابت بھدف إنتاج المشاتل الالزمة للحدائق : مصلحة المنابت - 2
  . العمومیة

  : الفصل التاسع 
IX إدارة حفظ الصحة وحمایة المحیط  :  

  :وتضم إدارتین فرعیتین 
  : إدارة فرعیة لحفظ الصحة 

 : مصالح  3وتضم 
تعني بإخضاع المحالت التجاریة للمراقبة الدوریة :  مصلحة مراقبة المواد الغذائیة والتفقد الصحي - 1

والقیام بالتحالیل البكتریولوجیة لمختلف المواد الغذائیة والتثبت من مستوى التطور الحاصل في مجال 
احترام النظافة وسالمة المنتوجات المعروضة وأخذ اإلجراءات الضروریة في ذلك وضمان متابعة 

المتابعة الدقیقة عند  امة لصلوحیة المحالت وكراسات الشروط الخاصة وكراسات الشروط العو القوانین 
مراقبة التجمعات السكنیة  الجراثیم المسببة في ذلك وعلى التسمم والقیام ببحث وبائي للتعرف حاالت 

  . ونقابات العمارات
المتعلقة  تعنى بمدى تطبیق فصول كراسات الشروط: مصلحة مراقبة المؤسسات الصناعیة والحرفیة  - 2

والتأكید على العنایة بالمحیط الخارجي ...) نجارة، حدادة، میكانیك، ألمنیوم(بمختلف األنشطة بھذا القطاع 
والداخلي بالمحل من نظافة العملة ووسائل الوقایة وضمان أن یكون السكب الصناعي مطابق للمواصفات 

  .حق بصحة المواطنینوتفادي تسرب المواد الكیمائیة للمحیط واألضرار التي قد تل
تعنى بالتـأكید على التثقیف الصحي  لكافة األطراف :  الصحي والسالمة المھنیة التثقیفمصلحة  - 3

محیط سلیم، نظافة مستمرة، (المتدخلة في المجال البیئي والصحي الذي لھ صلة مباشرة بحیاة المواطن 
ز على التثقیف الصحي لكافة متداولي والتبلیغ لكافة شرائح المجتمع و التركی) تثقیف صحي وتوعیة

المواد الغذائیة من حیث سالمة أبدانھم وطریقة الخزن والتحضیر للمواد األولیة وتحسیس العملة البلدیین 
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بضرورة التأكید على سالمتھم وصحتھم أثناء مباشرة العمل و القیام بأیام تحسیسیة في جمیع مجاالت 
ي وكافة المؤسسات ذات الصلة والمعنیة بصحة المواطن وحمایة التثقیف الصحي وتشریك المجتمع المدن

 .البیئة والمحیط
وتعنى بالحّد من عوامل التلوث المختلفة ومكافحة الحشرات الطائرة  : إدارة فرعیة لحمایة المحیط

الضارة بالصحة العامة واإلشراف على مشاریع الوقایة الصحیة مثل والحیوانات والزاحفة والقوارض 
ج اإلستقصاء واإلستكشاف وبرنامج المكافحة والوقایة الحشریة بالمدینة ومتابعة ورصد مصادر برنام

تلوث البیئة والحد من آثارھا السلبیة والقیام بعملیات المكافحة لمختلف الحشرات والحیوانات الضارة 
  .بالصحة العامة

  : مصالح  2وتضم 
تعنى بالمشاركة في المحافظة على البیئة وخصائصھا :  مصلحة حمایة البیئة ومقاومة التلوث - 1

والرقابة ...) ھوائي، مائي، الضجیج(ومواردھا الطبیعیة ورصد مصادر التلوث البیئي المختلفة 
البیئیة على المنشآت الصناعیة وإقتراح الحلول المناسبة للتحكم في مصادر التلوث في مدینة أریانة 

  .في مجال التلوث والتحكم البیئي والمشاركة مع اللجان المشتركة
تعنى بمتابعة المكافحة الذاتیة وتحدید كمیات وأنواع المبیدات المالئمة : مصلحة الوقایة الصحیة - 2

وإعداد مواصفات تأمین إحتیاجات مواد المكافحة من أجھزة وأدوات ومبیدات وسموم للحشرات 
میدانیا وصیانة أجھزة ومعدات المكافحة وقوارض وإجراء إختبارات تحدید كفاءة مواد المكافحة 

  .الذاتیة
  :  الفصل العاشر

X إدارة تنشیط المدینة العمل اإلجتماعي  :  
  :  وتضم إدارتین فرعیتین

  : إدارة فرعیة لتنشیط المدینة 
 : مصالح  2وتضم 

الثقافي والشبابي تعنى بالتدخل في المیادین الثقافیة والتنشیط : مصلحة التنشیط الثقافي والشبابي - 1
داخل المدینة والتصرف في المنشآت الثقافیة وتنمیة النشاطات الترفیھیة والتنسیق مع مصلحة العالقة مع 

 .المجتمع المدني إلقتراح برامج تنشیطیة وتثقیفیة
تعنى بالتنشیط الریاضي بمختلف الدوائر البلدیة والتعاون مع مختلف :  مصلحة التنشیط الریاضي- 2

والجمعیات الریاضیة لتعزیز التدخل في ھذا المیدان وتنظیم روزنامة إستغالل المنشآت الریاضیة  الھیاكل
 . الراجعة بالنظر لبلدیة أریانة

وتعنى بالدراسات اإلجتماعیة والتدخالت في المجال اإلجتماعي والطفولة : إدارة فرعیة للعمل اإلجتماعي
  .ر ومسك دفاتر الحالة المدنیةوالتصرف في ریاض األطفال و العنایة بالمقاب

 : مصالح  2وتضم 
تعنى بالبحوث والدراسات اإلجتماعیىة والتنسیق مع الھیاكل :  مصلحة الطفولة والعمل اإلجتماعي- 1

العمومیة المختصة في ذلك والعنایة بالطفولة واإلشراف على ریاض أطفال البلدیة ومساعدة العائالت 
 .المعوزة والرعایة اإلجتماعیة للبلدیین

بعتھا وتسلیم الوثائق المطلوبة تعنى بمسك دفاتر الحالة المدنیة ومتا: مصلحة الحالة المدنیة والمقابر - 2
من طرف المواطنین ومباشرة عملیات التعریف باإلمضاء واإلشھاد على صحة الوثائق المطابقة ألصلھا 
وإستغالل التطبیقة اإلعالمیة الخاصة بالحالة المدنیة وتطبیق النصوص القانونیة والترتیبیة ذات العالقة و 

  .لبلدیة أریانة حسن التصرف في المقابر الراجعة بالنظر
  : الفصل الحادي عشرة 

XI  تضم إدارتین فرعیتین: إدارة النظافة والتصرف في النفایات :  



2016المجلس البلدي في دورتھ العادیة الثانیة لسنة   
 

تعنى بإستغالل ومراقبة المعدات المخصصة لرفع الفضالت و :  إدارة فرعیة للنظافة وإستغالل المعدات
المباشر أو عن طریق متابعة العمل المباشر ومتابعة عملیة رفع الفضالت سواء عن طریق العمل 

 .الخوصصة
 : مصالح  2وتضم 

 .تعنى بإستغالل ومراقبة المعدات المخصصة لرفع الفضالت : مصلحة اإلستغالل والمراقبة - 1
تعنى بمتابعة عملیة رفع الفضالت سواء عن طریق العمل المباشر أو عن :  مصلحة العمل المباشر - 2

 .طریق الخوصصة
وتعنى بإعداد الدراسات حول تحیین طرق التصرف في النفایات و :  النفایاتإدارة فرعیة للتصرف في 

 .بإعداد وتنفیذ برامج التأھیل و باإلعالم والتحسیس والتنظیم
 : مصالح  2وتضم 
 .تعنى بإعداد الدراسات حول تحسین طرق التصرف في النفایات: مصلحة التصرف في النفایات- 1
  .بإعداد وتنفیذ برامج التأھیل واإلعالم والتحسیس والتنظیمتعنى : مصلحة البرمجة واإلعالم- 2

 : الفصل إثنى عشرة
XII إدارة النظم المعلوماتیة وتكنولوجیا اإلتصال:  

  : إدارات فرعیة  3وتضم  
 :إدارة فرعیة لتكنولوجیا المعلومات تعنى 

 .إعداد ومتابعة وتحیین المخطط المدیري لإلعالمیة وتحیینھ  - 1
 .وتنفیذھا في مجاالت تكنولوجیا اإلتصال والمعلومات إعداد الدراسات - 2
 .برمجة تطبیقات وبرمجات لتنظیم العمل البلدي - 3
 متابعة برمجة الشبكات والموزعات وتطویر شبكات الربط وحمایة - 4
 .المعلومات والتصدي للرخقات والفیروسات - 5

 :مصالح  2وتضم 
لإلعالمیة وتحیینھ والبحث في سبل  تعنى بإعداد المخطط المدیري: مصلحة الدراسات والبرمجة- 1

تطویر اإلعالمیة في البلدیة وإعداد الدراسات وتنفیذھا في مجاالت تكنولوجیا اإلتصال والمعلومات 
 .وبرمجة تطبیقات وبرمجیات لتنظیم العمل البلدي

تعنى ببرمجة ومتابعة الشبكات والموزعات وتطویر شبكات :  مصلحة الشبكات وحمایة المعلومات- 2
 ...لربط وحمایة المعلومات وتخزینھا والتصدي للخروقات والفیروساتا

 .تعنى بـمتابعة إستغالل التطبیقات الوطنیة والخاصة : إدارة فرعیة لإلستغالل والصیانة 
ومتابعة مواقع الواب ورسكلة األعوان المستخدمین في میادین اإلعالمیة وصیانة التجھیزات والمعدات 

 .ظمة التشغیل وتجمیع المعطیات واإلحصائیات اإلعالمیة وصیانة أن
 :مصالح  2وتضم 

تعنى بمتابعة إستغالل التطبیقات الوطنیة والخاصة و رسكلة : مصلحة إستغالل التطبیقات والرسكلة- 1
 .األعوان والمستخدمین

 تعنى بصیانة التجھیزات والمعدات اإلعالمیة وصیانة أنظمة: مصلحة صیانة التجھیزات واألنظمة- 2
 .التشغیل

تعنى بالتصرف في اإلحصیائیات : خلیة اإلحصائیات یشرف علیھا إطار برتبة وصالحیات كاھیة مدیر
 lois(البیانات المالیة و غیر المالیة و إعتماد القوانین اإلحصائیة و التحالیل  و إعدادالمجمعة 

statistiques.(  
  : الفصل الثالث عشر 

XIII   إدارة التعمیر والدراسات والتخطیط  :  
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  :إدارات فرعیة  3وتضم 
وتعنى باستشراف التخطیط العمراني ومراجعة أمثلة التھیئة : إدارة فرعیة للتھیئة العمرانیة واإلسكان 

العمرانیة عند االقتضاء وتوفیر خدمات اإلرشادات العمرانیة بخصوص صبغة األراضي والمقاسم وتراتیب 
اسة مخططات و أمثلة المرور ودراسة ملفات مشاریع التقسیمات أو التعدیل الجزئي، أو الكلي البناء ودر

أو التجزئة و مراقبة ومتابعة إنجاز األشغال بھذه التقسیمات وإعـداد وتحیین األمثلة المتعلقة بالنسیج 
عملیات التسجیل  العمراني وتطابق أمثلة التقسیمات وتكاملھا والتنسیق مـع المصالح األخرى إلتمام

العقاري وإدماجھا بالملك العمومي البلدي أو الخاص ودراسة ملفات رخص البناء وتقدیم شھائد االستغالل 
وشھا ئد انتھاء األشغال وإعداد ملفات البناءات المتداعیة للسقوط و حمایة المواقع األثریة والمحافظة 

  .رفع الخطر إن وجد  على المواقع التاریخیة و إبداء الرأي الفني ومواكبة
 :مصالح  4وتضم 
تعنى بدرس الملفات المتعلقة بالتقسیمات تطبیقا لمقتضیات أمثلة التھیئة كما : مصلحة التقسیمات- 1

 .   تتولى تسلیم شھائد إنتھاء األشغال لعملیات التقاسیم
تعنى بدرس الملفات المتعلقة بمطالب رخص البناء تطبیقا لمقتضیات أمثلة :  مصلحة رخص البناء- 2

 .  البناءاألشغال لعملیات رخص  انتھاءالتھیئة كما تتولى تسلیم شھائد 
تعنى بمتابعة إنجاز أمثلة التھیئة العمرانیة مراجعتھا بالتنسیق مع : مصلحة التھیئة العمرانیة- 3

على تطبیق ھذه األمثلة على الواقع و خاصة من ناحیة التجھیزات اإلدارات الجھویة وكذلك تسھر 
 .   األساسیة و البنیة التحتیة كما تقوم برصد كل المعطیات الخاصة بمجاالت التوسع العمراني

تعنى بترمیم البناءات المتداعیة للسقوط وإعادة تھیئتھا أو ھدمھا : مصلحة صیانة المدینة العتیقة - 4
جاري بھا العمل والمحافظة على الخصوصیات العمرانیة للمدینة وصیانة المدینة طبقا للتراتیب ال

 .العتیقة
وتعنى بــإعداد  ومتابعة البرامج المتعلقة بالبناءات  :إدارة فرعیة للدراسات المعماریة والبنیة األساسیة 

البلدیة والبنیة األساسیة التي یتم إقرارھا في نطاق الشراكة أو في إطار المخططات البلدیة ومتابعة إعداد 
ومتابعة إعداد .... دراسات المشاریع البلدیة من بناءات إداریة ومنشآت ریاضیة و ثقافیة واقتصادیة إلخ

  ....شاریع البنیة األساسیة من طرقات، أرصفة، تنویر عمومي  و تصریف میاه األمطار إلخدراسات م
 :مصالح  4وتضم   

تعني بإعداد ومتابعة الدراسات بالبناءات العمومیة عن طریق البلدیة : مصلحة الدراسات المعماریة - 1
 . أو عن طریق مختلف مكاتب الدراسات المتعاقدة معھا

تعني بإعداد ومتابعة دراسات الطرقات واألرصفة عن طریق :  اسة الطرقات واألرصفةمصلحة در -2     
 . البلدیة أو عن طریق مختلف مكاتب الدراسات المتعاقدة  معھا

تعنى بإعداد ومتابعة دراسات التنویر العمومي عن طریق البلدیة :  مصلحة دراسة التنویر العمومي- 3
 .  أو عن طریق مختلف مكاتب الدراسات المتعاقدة معھا

تعنى بتسمیة األنھج و ترقیمھا و تركیز وصیانة : مصلحة المرور وتسمیة األنھج والساحات- 4
 .  العالمات المروریة

تعنى  بــتشخیص المشاریع المتعلقة بالبنیة األساسیة و   :كةاإلدارة الفرعیة للتخطیط والبرمجة والشرا 
إعداد المخطط السنوي االستثماري والمخططات البلدیة المختلفة وإعـداد وتحیین أمثلة النسیج العمراني 

وتوفیر الدعائم ... بمختلف المعطیات الجغرافیة من شبكات المتدخلین العمومیین والتقسیمات الجدیدة إلخ
  . ة لمختلف المصالح البلدیةالخرائطی

  : مصالح  2وتضم 
تعنى بمتابعة المشاریع والمخططات اإلستثماریة للبلدیة وإعـداد وتحیین :  مصلحة التخطیط و الشراكة- 1

أمثلة النسیج العمراني بمختلف المعطیات الجغرافیة من شبكات المتدخلین العمومیین والتقسیمات الجدیدة 



2016المجلس البلدي في دورتھ العادیة الثانیة لسنة   
 

 .الخرائطیة لمختلف المصالح البلدیةوتوفیر الدعائم ... إلخ
تعنى بإعـداد و تحیین أمثلة النسیج العمراني بمختلف المعطیات : مصلحة المعطیات الجغرافیة والجودة - 2

وتوفیر الدعائم الخرائطیة لمختلف ... الجغرافیة من شبكات المتدخلین العمومیین والتقسیمات الجدیدة إلخ
  . المصالح البلدیة

  : ع عشر الفصل الراب
XIV إدارة البناءات والبنیة األساسیة  

  :تضم إدارتین فرعیتین 
تعنى بــمتابعة تنفیذ األشغال الجدیدة المتعلقة بالطرقات و باألرصفة : اإلدارة الفرعیة للبنیة األساسیة 

وصیانتھا وبتصریف میاه األمطار وصیانتھا ومتابعة تنفیذ األشغال الجدیدة المتعلقة بالتنویر العمومي 
ومتابعة استھالك التیار الكھربائي و تنظیم العالمات المروریة ووضع اإلشارات الضوئیة وإقامة معالم 

  .الزینة بمناسبة التظاھرات واألعیاد بالشوارع والساحات والفضاءات العمومیة
  : مصالح  4وتضم 
تعنى باإلعداد لإلنجازات الجدیدة مع مختلف المقاولین : مصلحة األشغال الجدیدة للبنیة األساسیة- 1

 . المتعاقدین مع البلدیة
تعنى بمتابعة تنفیذ األشغال الجدیدة المتعلقة بالتنویر العمومي :  مصلحة التنویر العمومي والصیانة- 2

 وصیانتھا ومتابعة استھالك التیار الكھربائي و تنظیم العالمات المروریة ووضع اإلشارات الضوئیة
تعنى بــمتابعة تنفیذ األشغال الجدیدة المتعلقة بالطرقات و : مصلحة صیانة الطرقات واألرصفة- 3

 .ریف میاه األمطار وصیانتھاباألرصفة وبتص
تعنى بإقامة معالم الزینة بمناسبة األعیاد الدینیة و األعیاد : مصلحة الزینة والعالمات اإلشھاریة -4    

  .الوطنیة و التظاھرات واإلحتفاالت والزیارات الرسمیة بالشوارع والساحات و الفضاءات العمومیة
تعنى بــمتابعة تنفیذ األشغال الجدیدة المتعلقة بالبناءات :  البلدیةاإلدارة الفرعیة للبناءات والمنشآت  

والمحافظة    على البناءات والمنشآت البلدیة ..... البلدیة والمنشآت الریاضیة والثقافیة واالقتصادیة إلخ
  .المختلفة وصیانتھا وتعھدھا والسھر على صیانة الجوامع والمساجد

 : مصالح  2وتضم 
تعنى بمتابعة اإلنجازات الجدیدة من بناءات إداریة : ال الجدیدة للبناءات و المنشآت البلدیةمصلحة األشغ- 1

و إقتصادیة و منشآت ثقافیة و ریاضیة مع مختلف المقاولین المتعاقدین مع البلدیة عن طریق اإلعالن عن 
 .طلب عروض أو اإلستشارات أو اإلتفاق المباشر

تعنى بالمحافظة على البناءات والمنشآت البلدیة : البلدیة مصلحة صیانة البناءات والمنشآت- 2
  .المختلفة وصیانتھا وتعھدھا والسھر على صیانة الجوامع والمساجد

  : عشر الخامس الفصل 
XV  إدارة المعدات والورشات:  

  :تضم إدارتین فرعیتین 
بالتخطیط والبرمجة و تعنى بالمراقبة ومتابعة المعدات والتصرف : لمعدات والبرمجةفرعیة لإدارة 

اإلقتناءات وتوزیع المعدات والتنسیق بین المصالح وتعنى بالتصرف في أسطول البلدیة من المعدات 
  .وتجدیده
 :مصالح  3وتضم 
تعنى بتوزیع مختلف وسائل النقل بالتنسیق مع مختلف اإلدارات : مصلحة التوزیع والتنسیق- 1

 .والمصالح البلدیة وفق برامج عمل مدروسة
 .تعنى بإعداد مخططات اإلقتناءات ومراقبة األسطول: مصلحة التخطیط و مراقبة وسائل النقل- 2
البطاقات الرمادیة و (تعنى بالتصرف في ملفات وسائل النقل  :مصلحة التصرف في وسائل النقل- 3
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 ).ملف تأمین وسائل النقل و المعاینات الفنیة و األداءات و المعالیم
تعنى بالورشات وصیانة المعدات والتزود واإلصالحات الخارجیة وصیانة المعدات  :إدارة فرعیة للورشات

  .بالورشات التابعة لھا أو اإلصالحات الخارجیة ومتابعة التزود بالمحروقات والزیوت
 :مصالح  2وتضم 

تعنى بالتصرف في مختلف الورشات التابعة للمستودع البلدي : مصلحة الورشات وصیانة المعدات - 1
 .المعدات سواء مباشرة عن طریق الوكالء وصیانة

تعنى بالتصرف في المحروقات لمختلف وسائل النقل التابعة للبلدیة مع :  مصلحة التزود بالمحروقات-2
  .ضبط ومراقبة المخزون من المحروقات

  

  

  

  

  اقتناء السیارات االداریة حول :  07الموضوع للتداول عدد 

سھیل الساسي الكاتب العام للبلدیة الكلمة السید  الجلسةرئیس أحال السید شوقي بن منصور  
  الذي أشار إلى أنھ 

داریة الموضوعة على ذمة بعض المصالح البلدیة اإلفي إطار تجدید أسطول النقل للسیارات    
سنة حیث أن كلفة الصیانة واإلصالحات التي  15الــــــــــــــــ   والتي ناھز عمرھا االفتراضي 

  .منھا وما یتطلبھ البعض اآلخر تجاوزت كلفة شرائھا والقیمة التجاریة الحالیة لھا تمت للبعض
وحیث أنھ وعلى إثر عملیة جرد وتحیین قائمة السیارات الموجودة تبین وجود بعض      

           .السیارات التي یستوجب وضعھا للطرح 
ستبدال بعض السیارات وضمانا لتأمین السیر العادي لعمل بعض المصالح فإننا نقترح ا 

  :بسیارات جدیدة وفق للبیانات التــالیة
  خیول 05 –بنزین (سیارات مصلحة نفعیة  07عدد.(  
  شاحنة   01عددPUCK-UP 4X4.(  
  دراجات ناریة ثالثیة العجالت 05عدد. 

  

  :قائمة السیارات المصلحة التي تجاوز عمرھا عشرة سنوات

  المالحظات  العمر  سنة الصنع  الشعار عالمة أو  نوع الشاحنة  رقم التسجیل  ر/ع
  اقترحت للطرح  Volkswagen polo 1997  19  سیارة  02-208182  01
  اقترحت للطرح  Citroen c15  1999  17  سیارة  02-209051  02
  في حالة سیئة  Peugeot 206  2000  16  سیارة  02-209842  03
  في حالة سیئة  Renault kangoo  2001  15  سیارة  02-210620  04
  في حالة سیئة  Renault kangoo  2001  15  سیارة  02-210621  05
  في حالة سیئة  Renault kangoo  2001  15  سیارة  02-210622  06
  في حالة سیئة  Renault kangoo  2002  14  سیارة  02-210925  07
  في حالة سیئة  Renault kangoo  2002  14  سیارة  02-210926  08
  في حالة سیئة  Peugeot partner  2004  12  سیارة  02-212194  09
  في حالة سیئة  Peugeot partner  2004  12  سیارة  02-212195  10
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  في حالة سیئة  Peugeot partner  2004  12  سیارة  02-212196  11
  في حالة سیئة  Peugeot partner  2004  12  سیارة  02-212197  12
  في حالة سیئة  Peugeot partner  2004  12  سیارة  02-212198  13

  

عرض الموضوع  ،كما تم2015وحیث أنھ تم رصد االعتمادات الالزمة من میزانیة سنة 
وعلى أنظار المكتب  2016ماي  19على أنظار لجنة الشؤون اإلداریة والمالیة بتاریخ 

المعروض على أنظار النیابة  ، 2016ماي  20البلدي خالل اجتماعھ المنعقد بتاریخ 
  .الخصوصیة المصادقة على االقتناءات  المشار إلیھا أعاله

  
  النیابة الخصوصیة مجلس قرار

  

ة یاقتناء سیارات إداریة ودراجات ناریة ثالثع على باإلجما النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي أعضاء  صادق  
  : العجالت وذلك على النحو التالي 

  خیول 05 –بنزین (سیارات مصلحة نفعیة  07عدد.(  
  شاحنة   01عددPUCK-UP 4X4.(  
  دراجات ناریة ثالثیة العجالت 05عدد. 

  

  الدراسة األولیة لتھذیب حي المستقبلحول  :ـدد 80عــالموضوع 

الكلمة للسید دمحم بن محمود كاھیة مدیر  رئیس الجلسةأحال السید شوقي بن منصور 
 28/10/2015بتاریخ  13تبعا لمنشور السید وزیر الداخلیة عدد التعمیر والدراسات والذي أفاد بأنھ 

حول إعداد الدراسات األولیة لمشاریع تھذیب األحیاء الشعبیة للحد من التفاوت الجھوي بعنوان 
واعتمادا على الضوابط المرجعیة المحالة من طرف صندوق القروض  2015/2016سنتي 

 القسط الثاني لمشروع تھذیب حي المستقبل االولیة ومساعدة الجماعات المحلیة في إعداد الدراسة
تم إعداد استشارة في , الذي خصصت لھ اعتمادات تقدر بملیون دینار بعنوان مساعدة موظفة 

  .  B.C.I.C الغرض واختیار مكتب الدراسات

تھدف الدراسة إلى تشخیص كامل الحي مع تحدید عدد متساكنیھ ومختلف خصائصھ و 
  .ووضعیة مختلف الشبكات التحتیة الموجودة بھ وبنیتھ األساسیة 

تم عقد عدید الجلسات الفنیة مع مكتب الدراسات والتنسیق مع وكالة التھذیب والتجدید كما   
  .وبرنامج التدخل الجدید وذلك في حدود االعتمادات المرصودة العمراني لتحدید أولویات الحي 

إلبداء الرأي  07/05/2016وفي إطار المقاربة التشاركیة تم عقد جلسة  مع مواطني الحي یوم 
وتوزیع  في خصوص الدراسة المعدة من طرف مكتب الدراسات وتحدید البرنامج النھائي للتدخل

  :االعتمادات حسب نوعیة األشغال 
  :الكلفة التقدیریة للمشروع 

  
  الكلفة التقدیریة  االشغال المقترحة

  د 490.000  تعبید الطرقات
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  د160.000  تصریف میاه االمطار

  د 65.000  تنویر عمومي

  د285.000  ترصیف

  د 1000.000  المجمـــــوع
  

  : برنامج التدخل
  

  نوعیة التدخل  النھج  ر/ع
  تصریف میاه األمطار  -تعبید  على نھج توفیق العبدلي  V4زنقة   01

على شارع أبو القاسم  01زنقة عدد   02
  الشابي 

  تصریف میاه األمطار -تعبید

  تصریف میاه األمطار –ترصیف –تعبید   نھج جبل الشعانبي  03

  تنویر عمومي –ترصیف   نھج البلسم   04

  تنویر عمومي –تعبید  على نھج البلسم  08زنقة عدد   05

  تنویر عمومي–تعبید  على نھج البلسم 07زنقة عدد   06

  تنویر عمومي  –ترصیف   نھج حبیب األمیر   07

  تنویر عمومي –ترصیف   نھج قدور الصرارفي  08

على نھج قدور  24زنقة عدد   09
  الصرارفي

  تصریف میاه االمطار –تنویر عمومي –تعبید 

–تصریف المیاه المستعملة –تصریف میاه األمطار –تعبید   نھج حسن الزمرلي   10
  تنویر عمومي 

  تنویر عمومي  –تعبید  نھج السمبل  11

على نھج قدور  07زنقة عدد  12
  الصرارفي

  ترصیف 

على نھج جبل  14زنقة عدد  13
  الشعانبي

  تعبید 

نھج حبیب  على 25bزنقة عدد   14
  األمیر 

  تنویر عمومي –تعبید

  تنویر عمومي –تصریف میاه االمطار  –ترصیف  –تعبید   نھج دمحم الجموسي  15

  تنویر عمومي –تعبید  على نھج حبیب االمیر  v25زنقة   16

  تنویر عمومي –تعبید  زنقة المسك   17

  تنویر عمومي –ترصیف   نھج جبل الوسط   18

  ترصیف   على نھج جبل الوسط j2زنقة   19

  تنویر عمومي –ترصیف  على نھج جبل الوسطj3زنقة   20

  تنویر عمومي –ترصیف   على نھج جبال أوراسj4زنقة   21

  تنویر عمومي –تصریف میاه االمطار –ترصیف –تعبید   نھج جبال أوراس   22

على نھج جبال  12زنقة عدد   23
  أوراس 

تھیئة –تنویر عمومي–تصریف میاه االمطار –ترصیف –تعبید 
  حدیقة 

  تھیئة مفترق –تنویر عمومي j6زنقة دمحم الجموسي  24
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  تنویر عمومي   نھج الزعفران   25

  تنویر عمومي  –ترصیف   نھج الحریر   26

  ترصیف   زنقة على نھج الحریر   27

  تنویر عمومي –ترصیف   نھج الفراشة   28

  تنویر عمومي –ترصیف –تعبید   زنقة على نھج الفراشة   29

  تنویر عمومي–ترصیف –تعبید   نھج ابن منظور   30

  تنویر عمومي –ترصیف   زنقة سیدي عمر بوخطیوة  31

  تنویر عمومي   نھج التعلیم   32
  

عرض الموضوع على أنظار لجنة الشؤون اإلداریة والمالیة بتاریخ  مع العلم أنھ تم
،  2016ماي  20وعلى أنظار المكتب البلدي خالل اجتماعھ المنعقد بتاریخ  2016ماي  19

تحدید الجھة المتدخلة  و المعروض على أنظار النیابة الخصوصیة المصادقة على
 ةاالجراءات القانونیة الالزمیس النیابة الخصوصیة في استكمال والتفویض إلى السید رئ

  .في الغرض

  
  المداوالت

التنمیة الحضریة والحوكمة المحلیة برنامج أشار إلى أنھ في إطار :  السید سھیل الساسي
شروط دنیا تتمثل في إعداد الممول من المنح الموظفة إلى یخضع مشروع تھذیب حي المستقبل 

أولویات التدخل والموافقة  ك المواطنین لتحدیدیدراسة أولیة من خالل تشخیص المنطقة وتشر
  مصادقة المجلس البلدي على مكونات كما یخضع  إلى برنامج التدخل على 

  دید والتھذیب العمرانيجوكالة التإحالتھا إلى إما بالدراسة وتحدید الجھة المتدخلة لإلنجاز 
  .الذاتیة للبلدیة  الوسائلمن خالل  أو

  
في  2014تساءل حول مستوى انجاز أشغال القسط األول لسنة :  شوقي بن منصورالسید 

  .تھذیب حي المستقبل باریانة 
  

أفاد أن المشروع قارب على االنتھاء في قسطھ األول وقد تم األخذ  :السید دمحم بن محمود 
بعین االعتبار في عملیة التشخیص التدخل في جمیع االنھج التي لم یقع تھیئتھا من طرف وكالة 

  .التھذیب والتجدید العمراني
  

أشار إلى اإلشكالیات المطروحة في القسط األول من تحویل  :السید شوقي بن منصور 
ات وضرورة التنسیق مع المتدخلین العمومیین عن البرامج المزمع انجازھا بالنظر لنوعیة الشبك

التدخل ویقترح أن تتولى وكالة التھذیب والتجدید العمراني استكمال أشغال القسط الثاني من 
  .مشروع تھذیب حي المستقبل 
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  النیابة الخصوصیة مجلس قرار
  

  

الدراسة األولیة لتھذیب حي المستقبل حسب ع على باإلجما النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي أعضاء  صادق  
  : التدخل على النحو التالي  جالكلفة التقدیریة للمشروع وبرنام

  

  الكلفة التقدیریة  األشغال المقترحة

  د 490.000  تعبید الطرقات

  د160.000  تصریف میاه األمطار

  د 65.000  تنویر عمومي

  د285.000  ترصیف

  د 1000.000  المجمـــــوع
  

 برنامج التدخل -1
  

  نوعیة التدخل  النھج  ر/ع

  تصریف میاه األمطار  -تعبید  على نھج توفیق العبدلي  V4زنقة   01

  تصریف میاه األمطار -تعبید  على شارع أبو القاسم الشابي  01زنقة عدد   02

  تصریف میاه األمطار –ترصیف –تعبید   نھج جبل الشعانبي  03

  تنویر عمومي –ترصیف   نھج البلسم   04

  تنویر عمومي –تعبید  على نھج البلسم  08زنقة عدد   05

  تنویر عمومي–تعبید  على نھج البلسم 07زنقة عدد   06

  تنویر عمومي  –ترصیف   نھج حبیب األمیر   07

  تنویر عمومي –ترصیف   نھج قدور الصرارفي  08

  تصریف میاه االمطار –تنویر عمومي –تعبید   على نھج قدور الصرارفي 24زنقة عدد   09

تصریف المیاه –تصریف میاه األمطار –تعبید   نھج حسن الزمرلي   10
  تنویر عمومي –المستعملة 

  تنویر عمومي  –تعبید  نھج السمبل  11

  ترصیف   على نھج قدور الصرارفي 07زنقة عدد  12

  تعبید   الشعانبيعلى نھج جبل  14زنقة عدد  13

  تنویر عمومي –تعبید  نھج حبیب األمیر  على 25bزنقة عدد   14

تنویر –تصریف میاه االمطار  –ترصیف  –تعبید   نھج دمحم الجموسي  15
  عمومي 
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  تنویر عمومي –تعبید  على نھج حبیب االمیر  v25زنقة   16

  تنویر عمومي –تعبید  زنقة المسك   17

  تنویر عمومي –ترصیف   نھج جبل الوسط   18

  ترصیف   على نھج جبل الوسط j2زنقة   19

  تنویر عمومي –ترصیف  على نھج جبل الوسطj3زنقة   20

  تنویر عمومي –ترصیف   على نھج جبال أوراسj4زنقة   21

تنویر –تصریف میاه االمطار –ترصیف –تعبید   نھج جبال أوراس   22
  عمومي 

تنویر –تصریف میاه االمطار –ترصیف –تعبید   على نھج جبال أوراس  12زنقة عدد   23
  تھیئة حدیقة –عمومي

  تھیئة مفترق –تنویر عمومي j6زنقة دمحم الجموسي  24

  تنویر عمومي   نھج الزعفران   25

  تنویر عمومي  –ترصیف   نھج الحریر   26

  ترصیف   زنقة على نھج الحریر   27

  تنویر عمومي –ترصیف   نھج الفراشة   28

  تنویر عمومي –ترصیف –تعبید   زنقة على نھج الفراشة   29

  تنویر عمومي–ترصیف –تعبید   نھج ابن منظور   30

  تنویر عمومي –ترصیف   زنقة سیدي عمر بوخطیوة  31

  تنویر عمومي   نھج التعلیم   32

  

   للسید رئیسوالتفویض وتكلیف وكالة التھذیب والتجدید العمراني إلنجاز أشغال القسط الثاني للحي     
 .القانونیة الالزمة في الغرض  اإلجراءاتلنیابة الخصوصیة في استكمال ا
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 " :CooBEEration"إنخراط بلدیة أریانة في برنامج حملة  :ـدد 09 عـ الموضوع

  

أبرز أحال السید شوقي بن منصور رئیس الجلسة الكلمة الى السید سھیل الساسي الذي 

الدولیة لدعم االستغالل الرشید للموارد  المجتمعاتأنھ أمام جسامة التحدیات البیئیة التي تواجھ 

الطبیعیة والتنوع البیولوجي یعد قطاع تربیة النحل أحد الركائز األساسیة للتنمیة المستدامة 

  .تحقیق األمن واالستقرار الغذائيالتي تعدّ الضمان الوحید ل
  

وحیث أن المحافظة على التنوع البیولوجي مسؤولیة جماعیة ورھانا وطنیا وعالمیا  بادرت 

بتقدیم طلب االنظمام في برنامج الحملة الملحق بھذه المداولة تحت "  CooBEEration "حملة 

الحملة إلى مزید توسیع دائرة التعاون الدولي  وتتطلع" البلدیة صدیقة النحل " ر شعا

تعزیز المساھمة في مجال تربیة النحل وحمایتھ وذلك في إطار بناء تحالف والالمركزي و

كقیمة تراثیة  من خالل السلوك المسؤول لحمایة النحلعالمي واسع یضم جمیع الجھات الفاعلة 

  .البیئي والمحافظة على التنوع البیولوجي التوازنمشتركة واعترافا بأھمیتھ في 
  

لس البلدي الموافقة على انخراط بلدیة اریانة والمعروض على السادة أعضاء المج

  .ھذه المبادرة بشأن تربیة النحل كفائدة للصالح العام  وتشجیع   CooBEErationمدینة الورود في حملة 

  

  

وحظي  2016ماي  20علما وأنھ تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي خالل اجتماعھ المنعقد بتاریخ 

  .بالموافقة 
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La commune de l’Ariana ville de la Rose adhérer à la “campagne CooBEEration  - 
Apiculture Bien Commun” à  agit en sorte de devenir “Municipalité Amie des Abeilles” 
en s’engageant en particulier à:  

-1 Soutenir dans sa propre communauté locale le développement des activités 

apicoles de manière diffusée sur le territoire, comme source de revenus et 
d’intégration sociale;  
-2  Inclure et augmenter dans la planification des espaces verts publics la culture des 

espèces végétales agréables aux abeilles;  
-3 Porter une grande attention aux traitements pesticides appliqués sur les plantes 

dans les villes, qui sont à éviter pendant la floraison ou en présence de miellat;  
-4 Réduire progressivement, jusqu’à l’élimination, l’utilisation des herbicides dans la 

manutention des bords des routes et dans les espaces verts publics;   
-5 Promouvoir une réflexion et un débat impliquant les citoyens et les principaux 

acteurs intéressés, sur l’utilisation des agro médicaments dans l’agriculture et leur 
impact sur l’environnement et la santé, ainsi que sur les stratégies possibles de 
valorisation et de protection du territoire à travers l’adoption des bonnes pratiques 
agricoles focalisées sur la durabilité;  
-6 S’engager à ne pas effectuer tout traitement avec des insecticides et des herbicides 

sur plantes boisées et herbacées d’intérêt agricole, ornementales ou spontanées, qui 
puissent être nocifs aux abeilles à partir du début de la floraison. (Des traitements 
phytosanitaires sur les cultures boisées, ornementales et spontanées pourront être 
effectués en dehors de la période de floraison après élimination ou séchage naturel de 

l’éventuelle flore dans la fleur sous-jacente). 
-7 Entreprendre une action de lutte contre les moustiques en se focalisant sur la 

prévention et en privilégiant des interventions  larvicides basées sur l’utilisation des 
produits biologiques .  

 -8 Promouvoir et soutenir des initiatives au soutien de l’apiculture - événements, 
expositions, prix, etc. - à entreprendre en collaboration avec d’autres Municipalités, y 
compris la réalisation de certaines actions concrètes et symboliques dans la ville afin 
de sensibiliser les citoyens, telles que par exemple la réalisation d’un “Jardin des 
abeilles” (avec des plantes nectarifères ou aromatiques, et éventuellement des ruches 

de démonstration), la conception des parcours didactiques-informatifs, l’utilisation des 
abeilles comme thème artistique-décoratif dans les projets de requalification urbaine et 
de décor de la ville (sur le modèle street art), etc.  
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-9 Promouvoir des initiatives d’information et sensibilisation sur la valeur de Bien 
Commun de l’Apiculture, en impliquant en particulier les écoles de n’importe quel 
ordre et grade dans le territoire de référence;  

-10 Partager les contenus de la campagne à travers ses propres canaux 

  المداوالت

أشارت إلى أن برنامج الحملة یتمحور حول أھمیة دور النحل في : السیدة ناجیة العیوني 
التوازن البیئي و في السلم الغذائي و یتمثل دور البلدیة  في دعم األنشطة من خالل الغراسات 

  .  الجالبة للنحل و تقلیص استعمال المبیدات الكیمائیة
  

  الخصوصیة النیابة مجلس قرار
  

  انخراط بلدیة اریانة في برنامج ع على باإلجما النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي أعضاء  صادق         

رئیس النیابة الخصوصیة في استكمال لسید بالمداولة والتفویض ل الملخص "CooBEEration" حملة 

  اإلجراءات القانونیة
  

 

  مسائل مختلفة
  

 مراجعة مثال التھیئة العمرانیة لبلدیة اریانة:  01لإلعالم عدد  الموضــوع
  

أنھ نظرا لما تمثلھ مراجعة النیابة الخصوصیة وبعد ، نتشرف بإعالم السادة أعضاء 
 االقتصادیةمثال التھیئة العمرانیة من أھمیة على تنظیم النسیج العمراني وعلى الحركة 

  .والتشغیل بالمنطقة البلدیة

أفریل  04ألشغال والتھیئة العمرانیة المنعقدة یوم االثنین تم عرض الموضوع على لجنة ا
و ارتأت بعد النقاش في مختلف النقاط  و خاصة منھا حدود منتزه النحلي و مناطق  2016

التحجیر بمشروع الخارطة الفالحیة  التأكید على ضرورة التناسق بین مختلف وثائق التعمیر    
و الخارطة الفالحیة و على تأجیــل المصـادقــة على و خاصة منھا مثال التھیئة العمرانیة 

مشــروع مـراجعـة مثــال التھیئــة العمـرانیـة إلى حیــن مــد المصالــح البلـدیــة بمشــروع 
الخــارطــة مــن طــرف ممثلــي المنـدوبیــة ألخــذھا بـعـیــن االعتبـار و حتـى ال یــوجـد 

ـروعین على أن یتم مواصلــة النظــر في المثــال و التــراتـیـب تضــارب بیــن ھـذیــن المش
العمرانیـة التابعــة لـھ مــن طــرف اللجنــة الفنیــة المتكونـــة مــن إدارة التعمیــر، اإلدارة 

التعمیر لتونس الجھـویــة للتجھیــز واإلسكــان بأریانة ، إدارة المصالح الفنیة للبلدیة و وكالة 
 .ى الكبر

  



2016المجلس البلدي في دورتھ العادیة الثانیة لسنة   
 

 

  

  .حول ترشید إستھالك الطاقة ببلدیة أریانــة:  02موضوع إلعالم عدد 

  

، سعیا إلى مزید التحكم في الطاقة ببلدیة أریانة وخاصة في مجال ترشید إستھالك وبعـد    
التیار الكھربائي بشبكات التنویر العمومي وتجسیما إلى البرنامج الوطني حول التحكم في 

  .بلدیة أریانة سباقة في ھذا المجالالطاقة، فقد كانت 
  

إطار إیجاد السبل الكفیلة للضغط على مصاریف إستھالك الطاقة لمختلف التجھیزات وفي   
  .والمنشآت البلدیة وخاصة على مستوى شبكات التنویر العمومي قامت بلدیة أریانة 

  

  : وھي  اإلجراءاتبعدید  

  .البلدیة  آتجمیع المنشمقتصدة للطاقة في الفوانیس ال استعمال- 1
العمومیة  بفوانیس  اإلنارة إلىتعویض الفوانیس الكھربائیة القدیمة بالنسبة  - 2

 SHP150wأو SHP100wأو  SHP70wتتراوح بین  SHPالصودیوم 
  .والمحافظة على نسبة اإلنارة أو تدعیمھا 

برفع استھالك عدادات التنویر العمومي والتنسیق مع مصالح الشركة التونسیة  القیام-3 
وھذه    )الف دینار 200 حواليتم استرجاع  2014في سنة (     للكھرباء والغاز 

العملیة أدت الى عدید النتائج االیجابیة في مستوي االستھالك وفاقت نسبة االقتصاد 
  :كما ھو مبین الجدول التالي  2015وسنة  2014بین سنة  % 15اكثر من 

  
  نسبة التراجع  2015سنة   2014سنة   البیان

  )كیلواط(الكھرباء والغاز
  

7026520  5972542  -15% 

  

و سیتم تجربتھ على مستوي شبكة التنویر LEDتم اقتناء تجھیزات من نوع الـ - 4   
  .العمومي وھذا النوع من التجھیزات ھو األكثر اقتصاد من بین الفوانیس الموجودة 

  
  
 

تنظیم ندوة للتحكم في الطاقة في القطاع العمومي  12/05/2016بتاریخ كما تم     
الرقابة والتفقد والتدقیق بالھیاكل العمومیة حول تكثیف الجھود  إطاراتبحضور جمعیة 

عدید  إقرارالرامیة الى مزید ترشید استھالك الطاقة داخل الھیاكل العمومیة و تم 
  .التحفیزیة المتعلقة بمشاریع التحكم في الطاقة بالقطاع العمومي من بینھا  اإلجراءات
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  الدورات  إليقة بالنسبة من طرف وكالة التحكم في الطا %30دعم بـ
 التكوینیة 

   من طرف وكالة التحكم في  واإلحاطةقصد المساعدة  إطاراتتوفیر
 الطاقة 

   خاصة بالمشاریع المقتصدة للطاقة  %40و %20دعم یتراوح بین
  بالنسبة الى القطاع العمومي

كما أن ھناك عدید المقترحات العملیة التي یمكن استعمالھا قصد ترشید 
  : الطاقة بالنسبة الى بلدیة أریانة وھي استھالك

 .متابعة استھالك الوقود بصفة دوریة منتظمة ومفاجئة -
 .الریاضیة  تاستعمال السخان الشمسي بالنسبة الى المنشاء آ -
تعمیم الفوانیس المقتصدة للطاقة بالنسبة الى جمیع البناءات االداریة  -

. 
 .ت الخضراء مزید تعمیم استعمال الري قطرة  قطرة  بالمساحا -
 .القیام برفع استھالك الماء بصفة دوریة  -

  
  
  

  متابعة الوضع المالي قبضا وصرفاحول :  03موضوع إلعالم عدد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

وفي الختام جدد السید شوقي بن منصور رئیس الجلسة شكره للحضور على مواكبة 
  و إلثراء الحوار  2016أشغال الدورة العادیة الثانیة للمجلس البلدي لسنة 

  
  .ورفعت الجلسة على الساعة الخامسة و النصف مساء
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   الجلسةرئیس                   الكاتب العام                
شوقي بن                             ھیل الساسيس
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