الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية أريانة
خلية شؤون المجلس والمكتب واللجان
والتنسيق بين الدوائر البلدية

محضر جلسة المجلس البلدي
في دورته العادية الثالثة لسنة 9102
المنعقدة يوم األحد  80سبتمبر 9802

انعقدت الدورة العادية الثالثة للمجلس البلدي بأريانة يوم األحد  80سبتمبر
 9802بقاعة االجتماعات بمنتزه بئر بلحسن باريانة على الساعة التاسعة والنصف
صباحا برئاسة السيد محمد العربي فاضل موسى رئيس بلدية اريانة وبحضور
السيد عادل الوسالتي الكاتب العام للبلدية وذلك بناء على البالغات الصادرة
بالصحف اليومية وبوسائل اإلعالم المسموعة والتي وقع تعليقها بجميع المقرات
التابعة للبلدية ،وكذلك بناء على الدعوة االسمية الموجهة لكافة أعضاء المجلس
البلدي في اآلجال القانونية تحت عدد  2424بتاريخ  30سبتمبر 4302
وبعد  ،أتشرف باستدعائكم لحضور اجتماع المجلس البلدي في دورته العادية الثالثة لسنة
 4302الذي سيلتئم يوم األحد  32سبتمبر  4302على الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعة الجلسات
منتزه بئر بلحسن وذلك للنظر في جدول األعمال التالي:
مواضيع للتداول
-30تحويل اعتماد ضمن العنوان الثاني بميزانية سنة 4302
 -34تغيير الخطة التمويلية للمشاريع الممولة من طرف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
 -30التعديل في ميزانية التنمية لسنة 4302
 -32صفقة اقتناء الحاويات بعنوان سنة 4302
 - 30إحداث مركز بلدي للطب البيطري لتلقيح وتعقيم الكالب السائبة
 - 30إبرام اتفاقية شراكة مع المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت
 -30إبرام اتفاقية شراكة مع الطبيبة البيطرية السيدة سمية بن شهيدة
 -32ابرام اتفاقية شراكة مع جمعية سيكلمان
 – 32ابرام اتفاقية شراكة مع مع المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية باريانة
 -03ابرام اتفاقية شراكة مع المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بسيدي بوسعيد
 -00حول ملف الرافعات والماوي البلدية
 -04حول تسوية الوضعية العقارية لبعض المقاسم بالحي الشعبي بأريانة
 -00حول النظر في الوضعية العقارية لحي التعمير الثالث
مواضيع لإلعالم
1

 -30الحصاد الشهري لنشاط رئيس البلدية
 -34متابعة مديونية البلدية
 -30متابعة تنفيذ المشاريع البلدية االستثمارية
 -32كشف االستخالصات البلدية
 -30النظام الداخلي للبلدية
 -30كتاب نعرف بلديتي
 -30إحداث نوادي صيفية ثقافية
 -32انتخاب مجلس بلدي لألطفال

وحضر الجلسة كل من السادة والسيدات :
محمد الهادي كشريد

المساعد الثاني لرئيس البلدية

مريم العطاوي

المساعدة الثالثة لرئيس البلدية

علياء التومي

رئيسة لجنة النظافة والصحة والبيئة

سنية الصغير

رئيسة لجنة شؤون المراة واالسرة

سلوى التومي

رئيسة لجنة األشغال والتهيئة العمرانية

عثمان المهدي الصيادي

رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة

فاطمة ابراهم

رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف

أنيس معزون

رئيس لجنة الفنون والثقافة

المنصف سليطي

رئيس لجنة صيانة وتثمين التراث ودعم النشاط السياحي
والصناعات التقليدية

الهام بن صالح

رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة ومقاومة الفساد

سهام بوعزة

رئيسة لجنة الشؤون االدارية واسداء الخدمات

سعيدة بن عمارة

رئيسة لجنة الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي
االعاقة

احمد حشانة

رئيس لجنة االعالم والتواصل والتقييم

الناصر الجندوبي

رئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة

ماهر القليبي

رئيس لجنة التعاون الالمركزي

محمد حميد

رئيس الدائرة البلدية باريانة المدينة

محمد الحبيب العوني

رئيس الدائرة البلدية باريانة العليا

جبران الجليدي

رئيس الدائرة البلدية برياض النصر

آمنة الزهروني

رئيسة الدائرة البلدية بالمنازه
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عزوز محمد

مستشار بلدي

نادية بن يوسف

مستشار بلدي

نعيمة الزريبي

مستشار بلدي

مصطفى الكبير

مستشار بلدي

فتحي ثابت

مستشار بلدي

محمود بلحاج

مستشار بلدي

خالد الجربي

مستشار بلدي

عبد السالم المانسي

مستشار بلدي

وتغيبت بعذر السيدة:
هيفاء الحلواني

مستشار بلدي

وتغيبت دون عذر السادة والسيدات :
نهال بن عمر

المساعدة األولى لرئيس البلدية

ليث شويخ

مستشار بلدي

هيفاء الحلواني

مستشار بلدي

سميرة المازني

مستشار بلدي

جالل بن تقية

مستشار بلدي

عزيزة الفيتوري

مستشار بلدي

روضة الحزامي

مستشار بلدي

عزة بوترعة

مستشار بلدي

وحضر عن اإلدارة البلدية السادة والسيدات
مديرة تنمية الموارد والشؤون االقتصادية
سنية شعيب
مديرة الشؤون القانونية واألمالك
ليليا مديني
مدير المصالح الفنية
خالد الجبالي
مديرة وحدة االعالم والمتابعة والعالقات الخارجية وتنشيط المدينة
ليلى العياشي
مديرة الشؤون المالية
حميدة العرفاوي
مديرة تجميل المدينة والعناية بالمنتزهات
ناجية لعيوني
مدير النظافة والمعدات
لطفي الدشراوي
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توفيق بهاني
نزار األدب
كمال بن رمضان
معز المديوني
األسعد المحمدي
حسن البجاوي
سعاد بوجناح
فردوس السيد
هندة الكيفاجي
كريمة كستوري
عبد الفتاح علية
حنان بوسليمي

كاهية مدير نظم المعلومات وتكنولوجيا واالتصال
متصرف دائرة النصر
متصرف دائرة اريانة العليا
متصرف دائرة اريانة المدينة
متصرف دائرة المنازه
كاهية مدير التموين
رئيس مصلحة النقابات العمارات
رئيس مصلحة تجميل المدينة والعناية بالمنتزهات
رئيسة مصلحة المرور و الطروقات وتسمية االنهج
إدارة الشؤون االقتصادية
رئيس مصلحة التنوير العمومي
ادارة المصالح الفنية

و بحضور عدد من ممثلي المجتمع المدني و المواطنين
أشار السيد رئيس البلدية إلى انه عمال بمقتضيات الفصل  900من القانون
األساسي لمجلة الجماعات المحلية "يتولى الكاتب العام للبلدية كتابة المجلس
البلدي وفي صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام للبلدية يمكن لرئيس المجلس
في بداية كل جلسة أن يعين أحد أعضائه ليقوم بالكتابة ،ويقوم بمساعدته أحد
موظفي البلدية" .وتبعا لذلك يتولى السيد عادل الوسالتي الكاتب العام للبلدية كتابة
الجلسة وتساعده في ذلك السيدة ام الخير بلغيث رئيسة مصلحة شؤون المجلس
والمكتب واللجان.
وبعد التأكد من توفر النصاب القانوني افتتح السيد رئيس البلدية الجلسة مرحبا بكافة
الحاضرين من السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي و اإلطارات البلدية والمواطنين
وممثلي المجتمع المدني على مواكبتهم أشغال المجلس البلدي في دورته العادية الثالثة لسنة
 9802وأشار إلى أنه يسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس البلدي جلسات للمكتب واللجان
البلدية إلعداد ودرس جميع المواضيع المطروحة للتداول والمصادقة من قبله ،كما يسبق انعقاد
الدورات العادية جلسات تمهيدية تعنى بسماع مداخالت متساكني المنطقة البلدية في المسائل
ذات الصبغة المحلية ويتم دراستها واإلجابة عنها وعرضها على الدورة العادية الموالية وفي
هذه المناسبة سيتم اإلجابة على التساؤالت والمالحظات التي طرحها السادة المواطنين خالل
الجلسة التمهيدية المنعقدة بتاريخ  98جويلية .9802
* اإلجابة على تساؤالت الموطنين خالل الجلسة التمهيدية المنعقدة بتاريخ 43
جويلية 4302
السؤال: 0عدم تنفيذ القررات المتعلقة بالهدم و االزالة بالمنطقة البلدية
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اإلجابة  :تتم المتابعة الدورية (أسبوعيا) من طرف لجنة متكونة من رؤساء الدوائر البلدية
و الشرطة البلدية و الشرطة البيئية و اإلدارة البلدية يقع خاللها متابعة تنفيذ هذه القرارات و
تذليل الصعوبات التي تعوق تنفيذها
السؤال: 4حول غلق الباب الخلفي و مآوى السيارات لمغازة منوبري برياض النصر
اإلجابة  :سيتم االتصال بوكيل شركة منوبري و االستفسار عن األسباب الداعية لذلك
واتخاذ القرار المالئم على ضوئه
السؤال : 0حول موضوع الكالب السائبة بالكامل المنطقة البلدية
اإلجابة  :تم احداث مركز للقبض على الكالب السائبة لمعالجتها و تلقيحها و تعقيمها و سيتم
ابرام اتفاقيات شراكة في الغرض مع األطراف المتداخلة و قد قامت البلدية بإقتناء كل
المستلزمات الضرورية من ادوية و تالقيح و تجهيزات
السؤال :2حول انعدام التنوير العمومي ببعض المناطق البلدية
اإلجابة  :بمنطقة رياض االندلس (إقامة بانورما و ديار االنس و ميرمار) تم تسجيل
المالحظة و سيتم اخذه بعين االعتبار ضمن البرنامج االستثماري الجديد لسنة 9898
(مشاريع القرب)
نهج التوت (برياض االندلس ) تمت برمجته و ستنطلق االشغال قريبامنطقة المنزه الخامس (نهج االغالبة) برنامج  9802تم الشروع في تغيير االعمدة منالطرف الشركة المختصة
السؤال: 0حول تهيئة منطقة برج التركي ( 0البنية التحتية  -شبكة تصريف المياه ).. -
اإلجابة  :تم ادراج المشروع ضمن المخطط االستثماري  9800وقد تم اعداد الدراسات و
سيتم اإلعالن عن طلب العروض قريبا
السؤال: 0حول تهيئة البنية التحتية و انجاز مالعب احياء بأريانة المدينة
اإلجابة  :قام ديوان التطهير باإلعالن عن طلب العروض وفي انتظار تعيين المقاول أما
بالنسبة لمالعب االحياء سيتم التطرق اليها خالل الجلسات التشاركية
السؤال : 0حول تهيئة ملعب رياضي بمنطقة حي المالحة المحاذي للمدرسة االبتدائية
اإلجابة  :باعتبار أن البطحاء المحاذية للمدرسة على ملك خواص سيتم التدخل لتهيئة ملعب
الحي القديم و تعشيبه بالعشب االصطناعي
السؤال  : 2حول تاريخ انتهاء أشغال تعبيد نهج ابن قتيبة بالمنزه السابع وتعبيد شارع ابن
منظور بالحي الشعبي و نهج افريست بمنطقة رياض االندلس
اإلجابة  :تم االنتهاء من تعبيد نهج ابن قتيبة بالمنزه السابع و بالنسبة لشارع ابن منظور فقد
تمت برمجته و سيتم التدخل فيه بعد انتهاء اشغال الديوان الوطني للتطهير
أما بخصوص منطقة رياض االندلس فقد تم برمجتها ضمن البرنامج االستثماري لسنة
 9802باعتمادات تقدر ب  0088أ.د وسيتم التدخل فيها بعد استكمال الدراسات
السؤال  : 2حول إعداد البرنامج االستثماري التشاركي لسنة 9898
اإلجابة  :انطلقت البلدية في اعداد برنامجها االستثماري التشاركي لسنة  9898وهي في
طور التحضيرات األولية و الدعوة موجهة للحضور بكثافة خالل الجلسات العامة األولى و
الثانية و جلسات المناطق حسب الرزنامة
السؤال : 03حول منع وقوف شاحنات نقل البضائع بمفترق باب الحديد
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اإلجابة :في اطار التنظيم المروري للبلدية و بعد التنسيق مع المصالح األمنية بالجهة تم
تنظيم وقوف الشاحنات على مستوى بطحاء الشقافية و اخالء المفترق و التنسيق متواصل
لفرض احترام هذا االجراء
السؤال : 00حول االستعدادات للعودة المدرسية و تشريك المجتمع المدني في الموضوع
اإلجابة :تم رصد اعتمادات تقدر ب  088أ.د لصيانة المؤسسات التربوية و تم ضبط
برنامج وظيفي بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية بأريانة و بمشاركة مكونات المجتمع
المدني وقد انطلقت عمليات الصيانة و نأمل في انتهائها قبل انطالق السنة التربوية
السؤال  : 04حول نقص االعالم بانعقاد جلسات المجلس البلدي
اإلجابة :تم البارحة عقد جلسة مع مكونات المجتمع المدني للتباحث في الخطة االتصالية
الخاصة بالبرنامج االستثماري لسنة  9898و سيتم سحب هذا التمشي على جميع الجلسات
و التظاهرات البلدية
السؤال : 00حول برنامج النظافة بمنطقة رياض النصر
اإلجابة  :تم االنطالق في برنامج النظافة يوم األربعاء  4سبتمبر  9802واعتماد نظام
الحصة الليلية
السؤال : 02حول التلوث و صدور روائح كريهة تتسبب فيه شاحنة رفع الفضالت بمنطقة
رياض االندلس
اإلجابة  :تم تعويض شاحنة رفع الفضالت
السؤال  : 00النقص في عدد الحاويات بمنطقة المنزه الثامن و رياض االندلس واقتراح
اقتناء الحاويات الحديدية
اإلجابة  :سيتم تالفي االشكال عند اقتناء الحاويات وقد تم وضع برنامج القتناء الحاويات
الحديدية
السؤال  : 00إزالة الحاويات من أمام المدارس
اإلجابة  :تم إعادة النظر في المسالك بمنطقة المنازه و تم توفير شاحنة و اعتماد عملية
الرفع باب -باب وسيتم األخذ بعين االعتبار المالحظة
السؤال  : 00تركيز سالل صغيرة بالحدائق
اإلجابة :تم برمجة االقتناءات بميزانية 9802
السؤال : 02ايجاد حل في األراضي البيضاء التي أصبحت مصبا لالتربة
اإلجابة  :سيتم دعوة مالكيها و لفت انتباههم للقيام بالتسييج
السؤال  : 02حول رفع الفضالت و النظافة بشارع ابن منظور بالحي الشعبي
اإلجابة  :يقع التدخل و الرفع بصفة دورية
السؤال  :43حول استعمال حاويات الفواضل المنزلية لوضع النفايات الطبية
اإلجابة  :في صورة معاينة المخالفة سيتم اعالم الشرطة البيئية للتدخل
السؤال : 40حول عدم المتابعة و الصيانة للحديقة النموذجية (جودة الحياة) بالمنزه الثامن
وحديقة غاندي برياض النصر
اإلجابة :تتم المتابعة و الصيانة بصفة دورية لجميع المناطق الخضراء بالمنطقة البلدية لكن
لنقص الوعي لدى المواطنين في المحافظة على هذه المكاسب (استغاللها كملعب رياضي)
يفقد المشروع من قيمته
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السؤال :44حول رفع الكراسي المتواجدة بالحديقة العمومية بالمنزه الثامن و توفيرها
بحديقة غاندي
اإلجابة  :تم تركيز الكراسي بحديقة جودة الحياة حيث تعتبر من ضمن مكونات المشروع
اما بالنسبة لحديقة غاندي سيتم برمجة توفيرها
السؤال  :40حول اقتراح تسييج الحدائق و المسالك الصحية
اإلجابة  :سيتم النظر في الموضوع في اطار الجلسات التشاركية
السؤال  : 42حول رصد إعتمادات لصيانة المنطقة الخضراء بالمنزه السادس بميزانية
9898
اإلجابة  :يندرج المشروع في اطار إعادة تهيئة المنطقة الخضراء بالمنزه السادس بعنوان
سنة  9802وقد خصصت له اعتمادات تقدر ب  573أ.د
السؤال : 40حول صيانة أغطية البالوعات
اإلجابة :تم التدخل في صيانة أغلب البالوعات و تجديد أغطيتها والمجال مفتوح إلشعار
البلدية بوجود مواقع تفتقد للصيانة
السؤال  : 40تركيز مخفضات سرعة ببعض المناطق
اإلجابة  :يتم إحالة الطلبات لدراستها من طرف اللجنة الجهوية للسالمة المرورية
السؤال  : 40تخصيص الطريق ذو اتجاه واحد بمنطقة المنزه الثامن قرب مصحة ابن سينا
و السوق البلدي
اإلجابة  :سيتم النظر في المقترح صلب لجنة المرور لدرسه و عرضه على انظار المجلس
البلدي
السؤال : 42مسألة االستحواذ على القبور
اإلجابة  :بالنسبة لمسألة فتح القبور وتسليم الرخص فإنها تخضع للقانون و الترخيص
المسبق
و الوضعية التي أثارها المعني هي محل قضية منشورة لدى القضاء وهي حالة خاصة بين
عائلتين ،ويغتنم هذه الفرصة ليفتح المجال لتناول مسألة مقبرة سيدي الجبالي التي يتم
تسييرها عن طريق لزمة .وقد تداول المجلس البلدي في دورته العادية األولى لسنة 9802
في إنهاء العالقة التعاقدية لعقد اللزمة باعتبار انتهاء آجالها  .ونظرا لما يمكن أن تشهده
المقبرة من اضطراب في الخدمات وقع التمديد للمسلتزم بصفة استثنائية لمواصلة العمل .
وحيث تولى هذا األخير إعالمنا بعدم وجود أماكن جديدة شاغرة بالمقبرة ما عدا القبور
القديمة للعائالت التي سبق لها الدفن .علما وأن البلدية ستتولى تسيير هذا المرفق العمومي
مباشرة بإمكانياتها الذاتية وسيتم تجهيزها بالوسائل الضرورية الالزمة وعدم اللجوء الى
االستغالل غير المباشر عن طريق الزمة وباعتبار أن التجربة أثبتت عدم نجاحها .ودعا
جميع األعضاء للمصادقة على هذا المبدأ  .وأضاف انه فيما يتعلق بمسألة توسعة المقبرة
فقد أجرى مقابلة مع السيد وزير الفالحة وسيتم العمل على إعادة استرجاع قطعة األرض
المحاذية لمقبرة سيدي الجبالي والموضوعة على ذمة الشركة التونسية الستغالل وتوزيع
المياه الصالحة للشرب بمقابل مالي .
السؤال  : 42تقييم عمل المجلس البلدي بعد مرور سنة من تنصيبه ان عملية إثارة
اإلشكاليات المطروحة خالل الجلسات التمهيدية وإيجاد الحلول لها تدخل في أساس العملية
التقيمية لعمل المجلس البلدي وإضافة الى أنه في نهاية السنة المالية سيتولى المجلس تقديم
تقرير مستوى تنفيذ الميزانية والبيانات المتعلقة بكافة االنجازات .
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النقـــــاش
السيد الجليدي جبران  :أكد على ضرورة إصدار إلعالم العموم باألشغال المزمع
تنفيذها من طرف الديوان الوطني للتطهير بمنطقة اريانة المدينة .
السيد رئيس البلدية  :أوضح أنه تم تنظيم عديد االجتماعات بممثلي المناطق المعنية
للتباحث في المسألة وحظيت بموافقتهم على انطالق أشغال تهيئة شبكة تصريف المياه
المستعملة من طرف الديوان قبل انطالق تهيئة البنية التحتية المبرمجة بالبرنامج االستثماري
التشاركي .
السيد المنصف السليطي  :أكد على ضرورة إعالم العموم والتوضيح من خالل إجراء
حملة إعالمية بتأخر انجاز المشاريع االستثمارية البلدية بأسباب أشغال يعزم الديوان الوطني
للتطهير انجازها والفائدة المنتظرة منها.
السيد محمد حميد  :أشار إلى أنه سيتم العمل على األخذ بالمالحظات علما وأنه تم عقد
اجتماعات بممثلي المنطقة والتطرق الى الموضوع .
السيد عبد السالم المانسي  :أشار إلى مسألة مقبرة سيدي الجبالي ووجوب إصدار
قرار في المستحوذين على أماكن للدفن بالمقبرة .
السيد أنيس معزون  :أشار إلى تأيده تجربة االستغالل المباشر في التصرف بمقبرة
سيدي الجبالي في انتظار إعداد كراس شروط على قواعد صحية .
السيدة سهام بوعزة  :تطرقت إلى مسألة التسول بالمقبرة وتشعب اإلشكاليات بها
وعديد التساؤالت المطروحة في شأنها .
السيد محمد حميد  :تطرق إلى تعرضه الى تهم وجهت إليه بالفساد ومتابعة تنفيذ القرارات
خالل الجلسة التمهيدية المشار إليها ويحتفظ بحقه في المتابعة القانونية وطالب بضرورة فرض
االحترام على كل المتدخلين خالل جلسات المجلس البلدي ودعا كل من يحتكم على وثائق أو
أدلة أن يدلى لها لدى المحكمة والجميع سواسية أمام القانون .
السيد رئيس البلدية  :أوضح أن كل من يتقلد منصب أو مسؤولية عرضة إلى إلقاء التهم وهذا
غير مقبول ومن الضروري االحترام وتقدير المجهودات  ،لكن هذا ال يثنى العزم على
المواصلة والعمل الدءوب الذي أنيط بعهدتنا
السيد أنيس معزون  :عبر عن تضامنه مع السيد رئيس الدائرة البلدية باريانة المدينة
والمتصرف بها ووجوب التصدي لمثل هذه المسائل بااللتفاف والتضامن بين كل أعضاء
المجلس البلدي.
السيد الناصر الجندوبي  :أشار إلى أنه ليس من دور الرئيس الدائرة البلدية االلتجاء إلى
القضاء لمجابهة هذه التصرفات وإنما على الشؤون القانونية بالبلدية أن تتولى األمر.
السيد رئيس البلدية  :أوضح أنه في صورة إشعار رئيس البلدية بالمسألة وهي غير مقبولة
بالنسبة ألعضاء المجلس البلدي أو ألعوان البلدية سنتولى القيام باإلجراءات الالزمة
والمالحقة العدلية لألشخاص.
السيد احمد حشانة  :أكد على استحسان انطباعات المواطنين للعمل البلدي مشيرا الى أهمية
الزيارات الميدانية وانعقاد جلسات عمل دوريا كل ثالثية بالدوائر البلدية للتجاوب مع
المواطنين والنظر في اشكالياتهم.
السيد فتحي ثابت  :أشار الى أهمية مسألة تنفيذ القرارات مطالبا بمده بقائمة مفصلة بالقرارات
المتخذة ضد الوضعيات المخالفة وطبيعة العراقيل التي تحول دون تنفيذ بعضها .
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السيد الجليدي جبران  :أشار إلى أنه تم مطالبته من طرف المجتمع المدني بقائمة القرارات
المتخذة ونظرا لتضمنها لمعطيات شخصية ال يمكن نشهرها قانونا وأن إشكالية التنفيذ لبعض
القرارات تتمثل في غياب التعزيزات األمنية وهو إشكال عام لكافة البلديات .
السيد فتحي ثابت  :أكد على صفته كمستشار بلدي في إمكانية الحصول على هذه القائمة
التفصيلية .
وبعد النقاش شرع أعضاء المجلس البلدي التداول في المواضيع المطروحة بجدول
أعمال الدورة .
الموضـوع عدد  :10تحويل اعتماد ضمن العنوان الثاني من ميزانية .9102

أحال السيد رئيس البلدية الكلمة الى السيدة فاطمة ابراهم رئيسة لجنة الشؤون المالية
واالقتصادية ومتابعة التصرف التي أوضحت أنه تم إجراء جرد وتشخيص لكافة االنجازات
السابقة من األمالك البلدية والطريق العام واالشهار وغيرها وهي عملية غاية في األهمية في
بداية انطالق عمل المجلس البلدي لمعرفة رصيد البلدية في جميع المجاالت  .باإلضافة الى انه
تم تقييم سير تقدم المشاريع المبرمجة بعنوان سنة  9802وعلى ضوئها تقرر اجراء تحويل
اعتمادات وأفادت بسير التقدم االيجابي في انجاز المشاريع المبرمجة من طرف مختلف اللجان
البلدية وأنها تجاوزت مرحلة الدراسات  .كما أشارت إلى انه في إطار القيام بتشخيص دقيق
العتمادات التنمية المرسمة بميزانية سنة  9802والباقية دون استهالك إلى حد هذا التاريخ ,تم
إعادة توظيف اعتمادات المشاريع المؤجلة والمشاريع الملغاة وذات اإلشكالية العقارية
والمدرجة ببرامج االستثمار لسنوات 9800-9807-9802و  9802حيث تم استعمال جزء
منها لــــ :

 تكملة الزيادة في كلفة المشاريع الجارية. تمويل المشاريع الجديدة ( تهيئة المنطقة الخضراء المنزه  , 2اقتناء شاحنة لقنصالكالب السائبة  ,تهيئة فضاء لتعقيم وتلقيح الكالب) ...
 تغيير الخطة التمويلية لبعض المشاريع الممولة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحليةوذلك بالتخلي عن اإلقتراض واستعمال الموارد الذاتية للبلدية .
ويوضح الكشف التالي المشاريع التي تم تحيين اإلعتمادات المرصودة لها بميزانية التنمية لسنة
: 9802

 -0كشف حول اعادة توزيع اعتمادات التنمية
بالدينــار

التبويب
المالي

بيان المشروع قبل التحيين

السنة

الكلفة

بيان المشروع بعد التحيين

التبويب المالي
الجديد

4.-4.6.60

تهيئة فضاءات شغل لفاقدي السند

9462

6046444

لتعويض القرض بموارد ذاتية لتهيئة المستودع
البلدي

40-4.6.40
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94-4.6.44

دراسة احداث منبت

9462

6446444

تحويل المبلغ لتشجير مدينة أريانة

40-4.6.60

94-4.6.44

دراسة الطاقة المتجددة

9462

6446444

إقامة أعمدة بالطاقة الشمسية

40-4.6.64

94-4.6.44

احصاء الملك البلدي

9462

046444

 04أد لتعويض القرض المبرمج الحصول عليه
من الصندوق

46-64204

94-4.6.40

تصرف في راديو واب

9462

6046444

سيتم استغالل المبلغ لتركيز نظام صوتي بقاعة
األفراح واإلجتماعات ببئر بلحسن

94-4.6.40

40-4.6.6.

المسبح

946.

0046444

استكمال بقية الدراسات

94-4.6.44

40-4.6.6.

المسرح

946.

6046444

استكمال بقية الدراسات

94-4.6.44

46-4.6.60

تهيئة سوق الطيب المهيري

9460

664446444

244أد لتعويض القرض المبرمج الحصول عليه
من الصندوق بموارد ذاتية

46-64204

94-4.6.60

المساهمة في انجاز مشروع
اقتصادي مشترك قسط  6و 9

9460-9460

.446444

49-4.6.60

تهيئة منتزه بئر بالحسن

9460

664446444

4.-4.6.60

مشاريع قرب

9460

.60046444

المجموع اإلعتمادات

0101010111

644أد لتكملة تهيئة سوق ساحة سليمان اللمسي

46-4.6.60

لتعويض القرض بموارد ذاتية لتهيئة المستودع
البلدي

40-4.6.40

* 04أد لتهيئة فضاء لتعقيم وتلقيح الكالب السائبة

4.-4.6.60

*24أد القتناء شاحنة لقنص الكالب السائبة

46-4.6.4.

* 090أد تهيئة المنطقة الخضراء المنزه.

40-4.6.60

*020أد لتعويض القرض بموارد ذاتية لبناء
دائرة بلدية وفضاء مواطن

49-4.6.40

 94أد لتعويض القرض بموارد ذاتية لتهيئة
المستودع البلدي

40-4.6.40

 040أد لتعويض القرض بموارد ذاتية بناء دائرة
بلدية وفضاء مواطن

49-4.6.40

044أد إقامة أعمدة بالطاقة الشمسية بشارعي
عثمان بن عفان والوليد بن رشد وبحديقة حي
النصر

40-4.6.64

 00أد استشارة القتناء 644حاوية
بالستيكية 694لتر و04حاوية حديدية004لتر

49-4.6.4.

 0.6926أد القتناء 644حاوية بالستيكية
004لترفي اطار صفقة مجمعة مع صندوق
القروض

46-64204

 000600.أد لتعويض القرض المبرمج
الحصول عليه من الصندوق بموارد ذاتية

46-64204
الباقي :
 2.220.200د

الملغ الذي تم اعادة توزيعه  141444095 :د
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-9جدول تحويل اعتمادات من فصل إلى فصل ضمن العنوان الثاني :
بالدينـــار
اإلعتمادات األولية المرصودة
الفصل

التعديالت

بالميزانية

البيــــــــــــــــــــ
ان
تعهد

دفع

اإلعتمادات النهائية

بالزيـادة
تعهد

بالنقـص
تعهد

دفع

التعهد

دفع

الدفع

العنوان الثاني – القسم السادس
111-111.-1.0.00

عمليات التهيئة
والتهذيب األخرى

000.900111

000.000.10

_

_

0.2.0009.

002.0009.

000.0.0..0

000..10...

111-1119-1.0.00

تهيئة المنتزهات

001.200.0

001910111

_

_

..00111

..00111

00000.0

0000111

111-1110-1.0.0.

بناء وتهيئة
المنشآات
الرياضية

.00090111

.0091000.

_

_

0010111

0010111

002290111

00..1000.

111-111.-1.0.0.

بناء وتهيئة
مسارح الهواء
الطلق

00.110111

001110111

_

_

0010111

0010111

000010111

.010111

111-1110-1.0.0.

بناء وتهيئة
األسواق واألحياء
والمحالت
التجارية

00...0010

00.190111

_

_

2110111

2110111

...0010

.190111

111-1191-1.0.0.

بناء وتهيئة
منشآت اقتصادية
أخرى

.110111

.110111

_

_

.110111

.110111

1

1

111-1191-1.0.11

دراسات أخرى

0092.0111

00.900111

9010111

9010111

_

_

0000.0111

00..00111

111-1119-1.0.10

الدائرة البلدية

000110919

000100111

001110111

001110111

_

_

900110919

900100111

111-1110-1.0.10

المستودع البلدي

0000.0111

001020.

.110111

.110111

_

_

9090.0111

00001020.

111-1110-1.0.1.

اقتناء معدات
النظافة والطرقات

0010111

0000.0902

210111

210111

_

_

.010111

0091.0902

111-1119-1.0.1.

اقتناء معدات
وتجهيزات أخرى

0000111

0.00.01

.00111

.00111

00.0111

00.0.01

111-1110-1.0.01

أشغال الصيانة
والتعهد

..00111

.000010

0110111

0110111

_

_

000.00111

009000010

111-1110-1.0.00

عمليات التهيئة
والتجميل األخرى

0100.0

0110010

0110111

0110111

_

_

00100.0

0110010

1110 -010201

تسديد أصل
القروض المبرمة
لدى صندوق
القروض

العنوان الثاني – القسم العشر

المجــــــــــــــــــــــــــــوع

0.00111

0.00111

00.00009.

00.00009.

_

_

90020009.

90020009.

00.044.000

02.032.020

2.022.040

2.022.040

2.022.040

2.022.040

00.044.000

02.032.020

المداوالت
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السيد محمد الحبيب العوني  :تساءل حول المشاريع القرب لسنة  9807التي تم
اعادة توزيع اعتمادتها
السيد الناصر الجندوبي  :تساءل حول أسباب توظيف القروض لفائدة المشاريع ثم
تم التخلي عنها كذلك بالنسبة لبرمجة مشاريع واعادة تحويل اعتماداتها لفائدة أخرى مثال ذلك
مشروع تهيئة منتزه بئر بلحسن التي رصدت له اعتمادات وطالما طالبو المتساكنون خالل
الجلسات التمهيدية بتهيئته وكذلك مشروع تهيئة فضاءات شغل لفاقدي السند لماذا تم برمجته ثم
إلغاؤه .وتساءل حول ضرورة مراجعة االعتمادات المخصصة النجاز مشروع إقامة أعمدة
بالطاقة الشمسية بشارعي عثمان بن عفان والوليد بن رشد وبحديقة حي النصر .
السيد جليدي جبران  :تطرق الى مسألة برمجة مشاريع استثمارية بعنوان سنة
 9802وفي ظرف ثمانية أشهر تم تحويل االعتمادات المخصصة لها لفائدة مشاريع جديدة .
وهذا يفيد أن برمجتها لم تكن مجدية وموفقة وغير مدروسة .وتساءل عن دراسة المشروع
الذي تم التحويل لفائدته وإمكانية انجازه ووجوب عرض مكوناته على أنظار المجلس البلدي
قبل إحالة االعتمادات .كما أشار إلى أن مشاريع القرب لم تذكر مفصلة وهي مشاريع حظيت
بموافقة المواطنين خالل الجلسات التشاركية وإحالة اعتمادتها لفائدة مشاريع أخرى دون
الرجوع إلى استشارة المواطنين والمجتمع المدني وضرورة ضمان موافقتهم ويؤكد على
اإلبقاء على االعتمادات المخصصة لمشاريع القرب لسنة  9807لفائدة مشاريع سنة 9898
ويعتبر هذا مخالفا لمبدأ الديمقراطية التشاركية.
السيد المنصف السليطي  :ثمن مجهودات اللجنة المالية واإلدارة البلدية وأشار إلى
أن عملية إعادة توظيف االعتمادات المبرمجة للمشاريع يساهم في تحسن استهالك الميزانية
في آجالها وفي خالف ذلك ينعكس سلبا على العمل البلدي بصورة عامة .كما الحظ طول
اإلجراءات وآجال تنفيذ المشاريع في مقابل توفر االعتمادات وباعتبار االلتزامات تجاه
المواطنين وجوب مراجعة آجال المشاريع واإلسراع في تنفيذها .وطالب باعداد جدول
تفصيلي للمشاريع تتضمن بطاقة المشروع وسير تنفيذه  ،وتطرق إلى مشروع تهيئة منتزه بئر
بلحسن الذي يهم لجنة صيانة وتثمين التراث ودعم النشاط السياحي والصناعات التقليدية و
لجنة األشغال والتهيئة العمرانية والمجلس البلدي بصورة عامة  .واقترح أن تعين له لجنة
مكونة من عدة أطراف للتفكير العميق في تقديم تصور للفضاء وضرورة ترك بصمة للمجلس
البلدي الحالي من خالل هذه المشاريع كالمسلك السياحي أو فضاء منتزه بئر بلحسن لألجيال
القادمة باإلضافة إلى سير العمل العادي للبلدية  .مؤكدا على ضرورة دعم إمكانيات الصيانة
للمشاريع المنجزة للمحافظة عليها.
السيد عبد السالم المانسي  :تساءل حول االعتمادات المخصصة لتركيز نظام صوتي
بقاعة األفراح واالجتماعات بمنتزه بئر بلحسن .
السيدة حميدة العرفاوي  :أوضحت أن الدارسة أفرزت أن كلفة المشروع تقدر
بــ 034أد.
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السيد عبد السالم المانسي  :تساءل عن إلغاء االعتمادات المخصصة لتهيئة منتزه بئر
بلحسن و أولوية توظيفها لفائدة دائرة اريانة العليا للضيق الشديد الذي تشهده وبيان مشاريع
القرب التي تم إعادة توزيع اعتماداتها .
السيد خالد الجربي  :دعا الى أن يتم مستقبال إضافة واد بالجدول المعروض لتبويب
عدد ورمز المشروع .
السيد محمد حميد  :يرى من ناحيته ان يتم توظيف جزء من التحويالت القتناء قطعة
ارض او لتوسعة المقبرة او فضاء للمنتصبين.
السيدة الهام بن صالح  :أشارت إلى أن إعداد الميزانية لسنة  9802جاءت في الفترة
األولى لتنصيب المجلس البلدي وأن طريقة العمل لم تكن واضحة بين اللجان واإلدارة البلدية
ومع مرور الوقت تحسن الوضع وارتأت بعض اللجان مثال لجنة النظافة والصحة والبيئة بعد
الدرس إعادة توظيف االعتمادات المخصصة للمشاريع وتحويل اعتماداتها لفائدة مشاريع
أخرى  .وتم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي أما بالنسبة لمشاريع القرب لم يتم
إلغاؤها وإنما تأجلت لعدم إمكانية انجازها في الوقت الحالي وهي متعلقة بمشاريع القرب
لدائرة اريانة المدينة نظرا لتدخل ديوان التطهير وحظيت بموافقة المواطنين في الموضوع .
السيد جيلدي جبران  :طالب بعرض دراسات المشاريع الجديدة.
السيد محمد حميد  :ال يؤيد تحويل اعتمادات مشاريع القرب إلى مشاريع أخرى
والتريث في استغالل اعتماداتها إلمكانية انتهاء أشغال ديوان التطهير قبل اآلجال المحددة.
السيدة فاطمة ابراهم  :أوضحت كبر حجم االعتمادات التي لم يتم استغاللها
 2358.888أد ووجوب إعادة استثمارها وعدم تأجيل عملية التحويل  .وهذا يمس من
مصداقية البلدية والمبلغ الذي سيتم إعادة توزيعه يقدر بـــــــــــــــــــ 3844.097أد  .أما
بخصوص مشاريع القرب ف لم يتم التخلي عنها وإنما تأجلت نظرا ألسباب أشغال تدخل ديوان
التطهير التي ستتواصل إلى سنة  9899ومن غير المعقول اإلبقاء على االعتمادات مجمدة
دون استهالك  .وبينت أنه تم إعادة توظيف اعتمادات المشاريع المدروسة واإلبقاء على
المشاريع التي ال تتضمن دراسات بعد تشخيص دقيق .
السيدة حميدة العرفاوي  :أوضحت أن المساعدات غير الموظفة غير مرتبطة
بالقروض و إنما تخضع إلى استجابة البلدية إلي الشروط الدنيا والعدد التقيمي لتقييم األداء  .أما
بالنسبة لمنتزه بئر بلحسن فتم تأجيل المشروع إلى حين مزيد تشخيصه وتحديد التوجه .إما
بالنسبة لبناء قصر البلدية او تهيئته كفضاء فاالعتمادات متوفرة للتمويل من ميزانية التنمية
لسنة  . 9898وفي خصوص مشاريع القرب للمناطق التابعة لدائرة اريانة المدينة التي ستشهد
تدخل ديوان التطهير ستتواصل إلى سنة  ، 9899وسيتم استهالك جزء من االعتمادات
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المخصصة لها والمقدرة بــــــ 0024.097أد من ضمن  2538.888أد وسيتم إعادة توفيرها
بميزانية سنة .9899
السيدة سلوى التومي  :أشارت أنه في خصوص مشروع دراسة الطاقة المتجددة التي
سيتم تحويل اعتمادتها لفائدة إقامة أعمدة بالطاقة الشمسية لم يكن واضحا حيث أن مشروع
الطاقة المتجددة تم اقتراح برمجته دراسة وتنفيذا لكن خصصت اعتماداته للدراسة فقط حسب
تبويب المشروع  .وسيتم إقامة األعمدة بالمناطق الخضراء كجودة الحياة و رياض النصر
والمنطقة الخضراء ب المنزه السادس والتفاصيل التقنية تجدونها ضمن محاضر الجلسات .أما
بالنسبة لالعتمادات المقدرة بـــ 488ألف دينار إلقامة أعمدة بالطاقة الشمسية فقد تم توضيحها
بمحضر جلسة  92أوت  9802ويمكن الرجوع إليه .مؤكدة على استغالل اعتمادات مشاريع
القرب المؤجلة النجاز مشاريع أخرى  ،كما تجدر اإلشارة أيضا إلى مشروع دراسة إحداث
منبت ولعدم توفر العقارات المرتبة مناطق خضراء باألمالك البلدية وقربها من نقطة الري
ارتأت اللجنة تحويل االعتمادات في نفس اإلطار للعناية بالبيئة لتشجير مدينة اريانة .
السيدة عليا التومي  :أكدت أن اللجنة عقدت عدة جلسات مع مختلف األطراف
لدراسة المواضيع وتم نشر محاضر جلساتها باإلضافة إلى انه تم توجيه الدعوة لجميع
األعضاء دون استجابة وتعاون من طرفهم ما عدا اإلداريين وبعض المستشارين في عدة
مواضيع كالتصرف في النفايات وتثمين جلود األضاحى .
السيد جليدي جبران  :أشار أنه لم يتوصل عن طريق البريد اإللكتروني بمراسلة تتعلق
بالتشجير .أما في يتعلق بالمنبت أبرز أنه كان منذ البداية غير موافق على إدراج المشروع
ضمن ميزانية سنة  9802باعتبار عدم توفر عقار مالئم  .ومن ناحية أخرى أشار إلى أنه تم
عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي وطالب بتقديم الدراسة للمشروع الجديد قبل
المصادقة على تحويل االعتمادات .
السيد محمد حميد  :تطرق إلى احتمالية انتهاء أشغال تدخل ديوان التطهير شهر
ديسمبر وإمكانية انطالق مشاريع القرب آنذاك  ،لهذا ليس هناك من جدوى بتحويل اعتماداتها.
السيد حميدة العرفاوي  :أوضحت أنه في إطار انتهاء أشغال تدخل ديوان التطهير قبل
اآلجال المحددة االعتمادات متوفرة النجاز مشاريع القرب.
السيد رئيس البلدية  :أكد أنه لم يقع إلغاء المشاريع واالعتمادات المخصصة لها وإنما
وقع تحويلها إلى سنة  9898وذلك الستحالة تنفيذها سنة  9802إضافة إلى أنه سيتم التخفيف
من عبئ االقتراض والتخلي عنه من خالل تسديد الديون إليجاد الموازنة المالية  .مؤيدا السيد
جبران في تدخله حول وجوب تقديم دراسة المشاريع قبل التحويل لعدم تكرار نفس الوضعية
مثال تهيئة فضاء شغل لفاقدي السند باعتمادات تقدر  008أد  .ورغم حماس الجميع لتنفيذ هذا
المشروع االجتماعي إال أن انعدام توفر العقار حال دون ذلك سنة  9802كذلك الشأن بالنسبة
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لمشروع إحصاء الملك البلدي تم التخلي عنه بعد استشارة الشؤون القانونية والعقارية بالبلدية
ووزارة أمالك الدولة واإلدارة الجهوية أن يتم ذلك باإلمكانيات الذاتية نظرا للكلفة الباهظة
للمشروع حيث يعود ذلك للتجربة األولى التي مر بها المجلس البلدي في إعداد الميزانية ،
مثمنا مجهودات لجنتي النظافة والعناية بالبيئة واألشغال والتهيئة العمرانية بإحالة االعتمادات
للمشاريع المؤجلة إلى مشاريع أخرى بعد أن تم تبويبها بدقة متناهية  .أما بالنسبة لفضاء منتزه
بئر بلحسن لم يتم اتخاذ لقرار النهائي بخصوصه إما لبناء مقر للبلدية واستغالل الدراسات
المنجزة بقيمة  438أد وفي خالف ذلك سينجر عنه عدم استغالل هذه الدراسات .
السيد المنصف السليطي  :أكد على أن يتم تعيين لجنة للبت في هذا الموضوع.
السيد رئيس البلدية  :أوضح أن األمر يعود لقرار مجلس بلدي في مصير هذا الفضاء
وسيتم تعيين لجنة مشتركة لدراسة الموضوع وعرضه على أنظار المكتب والمجلس البلدي
في دورته المقبلة التخاذ القرار النهائي.
السيدة سلوى التومي  :أفادت أنه في إطار لجنة مشتركة بين لجنة األشغال والتهيئة
العمرانية ولجنة صيانة وتثمين التراث ودعم النشاط السياحي والصناعات التقليدية واللجان
المعنية سيتم النظر صلبها في الموضوع للفصل بين تهيئة فضاء منتزه بئر بلحسن كمنطقة
خضراء وبناء قصر البلدية  ،أما في خصوص بطاقات المشاريع فهي متوفرة بالمصالح الفنية
وسيتم نشرها على موقع الواب .
السيدة نعيمة الزريبي  :أشارت إلى ضرورة مزيد توضيح الجداول المقدمة لتفادي
ضياع الوقت .
السيد رئيس البلدية  :أكد على تقديم التوضيحات الالزمة بالجداول المقدمة مستقبال .

قرار المجلس البلدي
صادق أعضاء المجلس البلدي ما عدا السادة والسيدتين االتي ذكرهم :
محمد حميد وعبد السالم المانسي والناصر الجندوبي وسعيدة بن عمارة و نادية بن يوسف الذين اعترضوا واحتفظ بصوته
السيد خالد الجربي على تحويل اعتماد ضمن العنوان الثاني من ميزانية لسنة  9102على النحو التالي :
 -0اعادة توزيع اعتمادات التنمية :
بالدينــار
التبويب المالي

بيان المشروع قبل التحيين

السنة

الكلفة

بيان المشروع بعد التحيين

التبويب المالي
الجديد

1.-1.0.00

تهيئة فضاءات شغل لفاقدي السند

9102

0.10111

لتعويض القرض بموارد ذاتية لتهيئة المستودع البلدي

10-1.0.10
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91-1.0.11

دراسة احداث منبت

9102

0110111

تحويل المبلغ لتشجير مدينة أريانة

10-1.0.00

91-1.0.11

دراسة الطاقة المتجددة

9102

0110111

91-1.0.11

احصاء الملك البلدي

9102

010111

91-1.0.10

تصرف في راديو واب

9102

0010111

10-1.0.0.
1.-1.0.0.

المسبح
المسرح

910.
910.

0010111
0010111

تهيئة سوق الطيب المهيري

910.

001110111

إقامة أعمدة بالطاقة الشمسية
 01أد لتعويض القرض المبرمج الحصول عليه من
الصندوق
سيتم استغالل المبلغ لتركيز نظام صوتي بقاعة األفراح
واإلجتماعات ببئر بلحسن
استكمال بقية الدراسات
استكمال بقية الدراسات
211أد لتعويض القرض المبرمج الحصول عليه من
الصندوق بموارد ذاتية

10-1.0.01
10-01201

91-1.0.0.

المساهمة في انجاز مشروع اقتصادي
مشترك قسط  0و 9

910.-910.

.110111

19-1.0.00

تهيئة منتزه بئر بالحسن

910.

001110111

1.-1.0.00

مشاريع قرب

910.

.00010111

10-1.0.0.

المجموع اإلعتمادات

91-1.0.10
91-1.0.11
91-1.0.11
10-01201

011أد لتكملة تهيئة سوق ساحة سليمان اللمسي

10-1.0.0.

لتعويض القرض بموارد ذاتية لتهيئة المستودع البلدي

10-1.0.10

* .1أد لتهيئة فضاء لتعقيم وتلقيح الكالب السائبة

1.-1.0.00

*21أد القتناء شاحنة لقنص الكالب السائبة

10-1.0.1.

* 090أد تهيئة المنطقة الخضراء المنزه.

10-1.0.00

*020أد لتعويض القرض بموارد ذاتية لبناء دائرة بلدية
وفضاء مواطن

19-1.0.10

 91أد لتعويض القرض بموارد ذاتية لتهيئة المستودع
البلدي

10-1.0.10

 010أد لتعويض القرض بموارد ذاتية بناء دائرة بلدية
وفضاء مواطن

19-1.0.10

011أد إقامة أعمدة بالطاقة الشمسية بشارعي عثمان بن
عفان والوليد بن رشد وبحديقة حي النصر

10-1.0.01

 .0أد استشارة القتناء 011حاوية بالستيكية 091لتر
و.1حاوية حديدية.01لتر

19-1.0.1.

 0.0920أد القتناء 011حاوية بالستيكية .01لترفي اطار
صفقة مجمعة مع صندوق القروض

10-01201

 .0.0.0.أد لتعويض القرض المبرمج الحصول عليه من
الصندوق بموارد ذاتية

10-01201
الباقي :
 2.220.200د

0101010111
الملغ الذي تم اعادة توزيعه  141444095 :د

 -9تحويل اعتمادات من فصل إلى فصل ضمن العنوان الثاني :
بالدينـــار
اإلعتمادات األولية المرصودة
الفصل

البيــــــــــــــــــــان

111-111.-1.0.00

عمليات التهيئة
والتهذيب األخرى

التعديالت

بالميزانية

اإلعتمادات النهائية

بالزيـادة

تعهد

دفع

000.900111

000.000.10

تعهد

بالنقـص
دفع

تعهد

دفع

التعهد

الدفع

العنوان الثاني – القسم السادس
_
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_

002.0009.

002.0009.

000.0.0..0

000..10...

111-1119-1.0.00

تهيئة المنتزهات

001.200.0

001910111

_

_

..00111

..00111

00000.0

0000111

111-1110-1.0.0.

بناء وتهيئة
المنشآات
الرياضية

.00090111

.0091000.

_

_

0010111

0010111

002290111

00..1000.

111-111.-1.0.0.

بناء وتهيئة
مسارح الهواء
الطلق

00.110111

001110111

_

_

0010111

0010111

000010111

.010111

111-1110-1.0.0.

بناء وتهيئة
األسواق واألحياء
والمحالت
التجارية

00...0010

00.190111

_

_

2110111

2110111

...0010

.190111

111-1191-1.0.0.

بناء وتهيئة
منشآت اقتصادية
أخرى

.110111

.110111

_

_

.110111

.110111

1

1

111-1191-1.0.11

دراسات أخرى

0092.0111

00.900111

9010111

9010111

_

_

0000.0111

00..00111

111-1119-1.0.10

الدائرة البلدية

000110919

000100111

001110111

001110111

_

_

900110919

900100111

111-1110-1.0.10

المستودع البلدي

0000.0111

001020.

.110111

.110111

_

_

9090.0111

00001020.

111-1110-1.0.1.

اقتناء معدات
النظافة والطرقات

0010111

0000.0902

210111

210111

_

_

.010111

0091.0902

111-1119-1.0.1.

اقتناء معدات
وتجهيزات أخرى

0000111

0.00.01

.00111

.00111

00.0111

00.0.01

111-1110-1.0.01

أشغال الصيانة
والتعهد

..00111

.000010

0110111

0110111

_

_

000.00111

009000010

111-1110-1.0.00

عمليات التهيئة
والتجميل األخرى

0100.0

0110010

0110111

0110111

_

_

00100.0

0110010

1110 -010201

تسديد أصل
القروض المبرمة
لدى صندوق
القروض

العنوان الثاني – القسم العشر

المجــــــــــــــــــــــــــــوع

0.00111

0.00111

00.00009.

00.00009.

_

_

90020009.

90020009.

00.044.000

02.032.020

2.022.040

2.022.040

2.022.040

2.022.040

00.044.000

02.032.020

بالديـنــار
الخطة التمويلة قبل التغيير
التبويب المالي

بيان النفقات

السنة

الكلفة الجملية

الخطة التمويلة بعد التغيير

التمويل المالي
الجديد

تمويل ذاتي

قرض

تمويل ذاتي

قرض

34-306030

بناءدائرة بلدية
وفضاء مواطن

4300

0.333.333

3

0.333.333

0.333.333

3

34-306030

30-306030

تهيئة المستودع
البلدي

4302

0.333.333

433.333

233.333

0.333.333

3

30-306030

17

مالحظات

تمويل المشروع كليا من
الموارد الذاتية
تمويل المشروع كليا من
الموارد الذاتية

30-03203

إقتناء معدات
نظافة (صفقة
مجمعة)

4302

0.000.333

3

0.000.333

0.000.333

3

اقتناء حاويات
صق0

4302

02.200

3

02.200

02.200

3

القتناء011
حاوية
بالستيكية
و.1حاوية
حديدية(صفقة
مجمعة)

4302

المجموع

20.420

3

20.420

20.420

3

0.202.040

433.333

0.002.040

0.202.040

3

30-03203

سيتم تسوية القرض دفعة
واحدة و تغيير جدول تسديد
خالص أقساط القروض
وطرح خالص الفوائد

 -30التنقيص في ميزانية التنمية لسنة : 4302

 .0في باب المـــــــــــــــوارد :

بالدينار

التبـــــــــــــــويب

ي

مبلغ التنقيح

ع

ج

ص

ف

ف

فف

البيــــــــــــــــــــــــــــان

9

0

2

21-10

119

111

موارد السنة ( القروض
)

4

اإلعتمادات المرسمة
بميزانية 9102

001110111

001110111

001110111

001110111

جملة الجزء الرابـــع

009010120

001110111

مجموع موارد العنوان الثاني

090.010.00

001110111

مجموع موارد الميزانية

23.002.000

0.333.333

ف

المجمـــــــــــــــــــوع

ب
ا
ب
ا
4
-

مبلغ التنقيص

مبلغ
الترفيع
_

اإلعتمادات
النهائية

1

_

1

_

9010120

_

000.010.00

_

02.002.000

في باب النفقـــــــــات :
بالدينار
اإلعتمادات األولية المصادق عليها
الفصل

البيــــــــــــــــــــان

مبلغ التنقيح ( ) -
بالزيـادة

تعهد

دفع

تعهد

اإلعتمادات النهائية
بالنقـص

دفع

تعهد

دفع

التعهد

الدفع

العنوان الثاني – القسم السادس – الجزء الثالث
111-1119-1.0.10

الدائرة البلدية

000110919

000100111

_

_

001110111

001110111

0110919

0100111

111-1110-1.0.0.

بناء وتهيئة
المكتبات العمومية

9..0290

_

_

_

9..0290

_

1

1

111-1119-1.0.0.

المساهمة في بناء
دور الشباب
والثقافة

010111

_

_

_

010111

_

1

1

18

بناء وتهيئة
المسالخ

00111

_

_

_

00111

_

1

1

المجـــــــــــــــوع التنقيحات

0.023.040

0.030.333

_

_

0.002.240

0.333.333

033.434

030.333

جملة القسم السادس

00.220.220

00.220.003

_

_

0.002.240

0.333.333

00.000.000

00.220.003

جملة الجزء الثالث

00.220.220

00.224.002

_

_

0.002.240

0.333.333

00.000.000

00.224.002

جملة نفقات العنوان الثاني

00.320.220

02.200.000

_

_

0.002.240

0.333.333

00.020.000

02.200.000

__

_

_

0.333.333

111-1110-1.0.0.

مجموع نفقات الميزانية

23.002.000

02.002.000

الموضـوع عدد  : 34تغيير الخطة التمويلية للمشاريع الممولة من طرف صندوق القروض
ومساعدة الجماعات المحلية
أحال السيد رئيس البلدية الكلمة الى السيدة فاطمة ابراهم رئيسة لجنة الشؤون المالية
واالقتصادية ومتابعة التصرف التي أشارت أنه في إطار إعادة توزيع اعتمادات التنمية غير
المستعملة بعنوان المشاريع الملغاة والمؤجلة تم تعديل الخطة التمويلية للمشاريع الممولة من
صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية حيث تم التخلي عن االقتراض وتمويلها كليا
بموارد ذاتية مثلما هو مبين بالكشف التالي:
بالديـنــار

التبويب
المالي

بيان النفقات

السنة

34-306030

بناء دائرة
بلدية
وفضاء
مواطن

4300

30-306030

تهيئة
المستودع
البلدي

30-03203

إقتناء
معدات
نظافة
(صفقة
مجمعة)
اقتناء
حاويات ص
ق0

الكلفة
الجملية

0.333.333

الخطة التمويلة قبل
التغيير
تمويل
ذاتي
3

قرض
0.333.333

الخطة التمويلة بعد
التغيير
تمويل ذاتي

0.333.333

قرض
3

التمويل
المالي
الجديد

34-306030

4302
0.333.333

4302

0.000.333

433.333

3

233.333

0.000.333

0.333.333

0.000.333

3

30-306030

3
30-03203

4302

02.200

3

02.200

19

02.200

3

مالحظات

تمويل المشروع
كليا من الموارد
الذاتية
تمويل المشروع
كليا من الموارد
الذاتية

سيتم تسوية
القرض دفعة
واحدة و تغيير
جدول تسديد
خالص أقساط
القروض وطرح
خالص الفوائد

القتناء644
حاوية
بالستيكية
و04حاوية
حديدية(صفق

4302

20.420

3

20.420

20.420

3

ة مجمعة)
المجموع

0.202.040

433.333

0.002.040

0.202.040

3

المداوالت
السيد فتحي ثابت  :أوضح أن عملية تحويل االعتمادات يعود إلى ضعف الدراسات
األولية للمشاريع مثمنا عمل اللجان البلدية في هذا اإلطار وهذا يبين أهمية انجاز الدراسات
وضرورة تخصيص اعتمادات لفائدتها ويؤيد من ناحيته التخلي عن االقتراض والتعويل على
التمويل الذاتي للمشاريع .
السيد رئيس البلدية  :أكد على أن عملية التخلي عن االقتراض تجسم الحوكمة الرشيدة.
قرار المجلس البلدي
صادق أعضاء المجلس البلدي ما عدا السيدان خالد الجربي ومحمد حميد والسيدة نادية بن يوسف الذين
احتفظوا بأصواتهم
على تغيير الخطة التمويلية للمشاريع الممولة من طرف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية على
النحو التالي :
بالديـنــار

التبويب
المالي

بيان النفقات

السنة

بناء دائرة
 34-306030بلدية وفضاء
مواطن

4300

30-306030

تهيئة
المستودع
البلدي

الكلفة
الجملية

0.333.333

الخطة التمويلة قبل
التغيير
تمويل
ذاتي
3

قرض
0.333.333

الخطة التمويلة بعد
التغيير
تمويل ذاتي
0.333.333

قرض
3

التمويل
المالي
الجديد

34-306030

4302
0.333.333

433.333

233.333

20

0.333.333

3

30-306030

مالحظات
تمويل المشروع
كليا من الموارد
الذاتية
تمويل المشروع
كليا من الموارد
الذاتية

30-03203

إقتناء معدات
نظافة
(صفقة
مجمعة)
اقتناء
حاويات ص
ق0
القتناء644
حاوية
بالستيكية
و04حاوية
حديدية(صفقة

4302

0.000.333

3

0.000.333

0.000.333

3

4302

02.200

3

02.200

02.200

3

4302

3

20.420

20.420

20.420

30-03203

3

سيتم تسوية
القرض دفعة
واحدة و تغيير
جدول تسديد
خالص أقساط
القروض وطرح
خالص الفوائد

مجمعة)
المجموع

0.202.040

433.333

0.002.040

0.202.040

3

الموضــوع عدد  :30حول التعديل في ميزانية التنمية لسنة : 4302
أحال السيد رئيس البلدية الكلمة الى السيدة فاطمة ابراهم رئيسة لجنة الشؤون المالية
واالقتصادية التي أفادت أنه على إثر التخلي على اللجوء إلى االقتراض بعنوان المشاريع
المدرجة بالبرامج السنوية لالستثمار لسنوات  9800 ,9807و 9802والممولة من صندوق
القروض ومساعدة الجماعات المحلية .
حيـــث تم تعويض القرض المبرمج الحصول عليه لمشروع بناء دائرة بلدية وفضاء
بـــــــــــ 0.888.888د بالموارد الذاتية مما سينجر عنه
المواطن والمقدر
التنقيص في جملة الموارد والنفقات المرصودة بميزانية . 9802
كما تم التخفيض في إعتمادات التعهد غير المستعملة والتي يتم نقلها آليا من سنة إلى
أخرى بعنوان بقايا مشاريع قديمة وملغاة مثلما هو مبين بالجدول التالي :
 -6في باب الموارد:

مبلغ التنقيح

التبـــــــــــــــويب
اإلعتمادات المرسمة
بميزانية 9102

مبلغ التنقيص

مبلغ
الترفيع

664446444

664446444

_

4

664446444

664446444

_

4

جملة الجزء الرابـــع

669046420

664446444

_

9046420

مجموع موارد العنوان الثاني

0960646006

664446444

_

0660646006

ع

ج

ص

ف

ف

فف

البيــــــــــــــــــــــــــــا
ن

9

0

2

24-46

449

444

موارد السنة (
القروض )

المجمـــــــــــــــــــوع
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اإلعتمادات
النهائية

مجموع موارد الميزانية

0.333.333

23.002.000

02.002.000

_

بالدينار

 -9في باب النفقات :

بالدينار

اإلعتمادات األولية المصادق عليها
الفصل

مبلغ التنقيح ( ) -

البيــــــــــــان

بالزيـادة
دفع

تعهد

تعهد

اإلعتمادات النهائية
بالنقـص

دفع

تعهد

التعهد

دفع

الدفع

العنوان الثاني – القسم السادس – الجزء الثالث
111-1119-1.0.10

الدائرة
البلدية

660446949

660466444

_

_

664446444

664446444

0446949

0466444

111-1110-1.0.0.

بناء وتهيئة
المكتبات
العمومية

9006290

_

_

_

9006290

_

4

4

111-1119-1.0.0.

المساهمة في
بناء دور
الشباب
والثقافة

046444

_

_

_

046444

_

4

4

111-1110-1.0.0.

بناء وتهيئة
المسالخ

66444

_

_

_

66444

_

4

4

المجـــــــــــــــوع التنقيحات

0.023.040

0.030.333

_

_

0.002.240

0.333.333

033.434

030.333

جملة القسم السادس

00.220.220

00.220.003

_

_

0.002.240

0.333.333

00.000.000

00.220.003

جملة الجزء الثالث

00.220.220

00.224.002

_

_

0.002.240

0.333.333

00.000.000

00.224.002

جملة نفقات العنوان الثاني

00.320.220

02.200.000

_

_

0.002.240

0.333.333

00.020.000

02.200.000

مجموع نفقات الميزانية

23.002.000

__

_

_

0.333.333

02.002.000

قرار المجلس البلدي
صادق أعضاء المجلس البلدي على تعديل ميزانية التنمية لسنة  9102وذلك على النحو التالي :

 -6في باب الموارد:

التبـــــــــــــــويب

اإلعتمادات المرسمة

22

مبلغ التنقيح

اإلعتمادات

البيــــــــــــــــــــــــــــان

بميزانية 9102

موارد السنة ( القروض
)

664446444

664446444

664446444

664446444

_

جملة الجزء الرابـــع

669046420

664446444

_

9046420

مجموع موارد العنوان الثاني

0960646006

664446444

_

0660646006

مجموع موارد الميزانية

23.002.000

0.333.333

_

02.002.000

ع

ج

ص

ف

ف

فف

9

0

2

24-46

449

444

المجمـــــــــــــــــــوع

مبلغ التنقيص

مبلغ
الترفيع

النهائية

_

4
4

بالدينار

 -9في باب النفقات :

بالدينار
اإلعتمادات األولية المصادق عليها

الفصل

مبلغ التنقيح ( ) -

البيــــــــــــان

بالزيـادة
دفع

تعهد

تعهد

اإلعتمادات النهائية
بالنقـص

تعهد

دفع

التعهد

دفع

الدفع

العنوان الثاني – القسم السادس – الجزء الثالث
111-1119-1.0.10

الدائرة
البلدية

660446949

660466444

_

_

664446444

664446444

0446949

0466444

111-1110-1.0.0.

بناء وتهيئة
المكتبات
العمومية

9006290

_

_

_

9006290

_

4

4

111-1119-1.0.0.

111-1110-1.0.0.

المساهمة في
بناء دور
الشباب
والثقافة

046444

_

_

_

046444

_

4

4

بناء وتهيئة
المسالخ

66444

_

_

_

66444

_

4

4

المجـــــــــــــــوع التنقيحات

0.023.040

0.030.333

_

_

0.002.240

0.333.333

033.434

030.333

جملة القسم السادس

00.220.220

00.220.003

_

_

0.002.240

0.333.333

00.000.000

00.220.003

جملة الجزء الثالث

00.220.220

00.224.002

_

_

0.002.240

0.333.333

00.000.000

00.224.002

جملة نفقات العنوان الثاني

00.320.220

02.200.000

_

_

0.002.240

0.333.333

00.020.000

02.200.000

مجموع نفقات الميزانية

23.002.000

_

__

23

_

0.333.333

02.002.000

الموضوع عدد  : 32حول إقتناء الحاويات لفائدة بلدية اريانة في إطار الصفقة المجمعة مع
صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية بعنوان سنة : 4302
أحال السيد رئيس البلدية الكلمة للسيدة عليا التومي رئيسة لجنة النظافة والصحة والبيئة
والتي أفادت أنه تبعا لمكتوب صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية عدد 5493
بتاريخ  82أوت  9802والمتعلق بإقتناء حاويات بالستيكية لفائدة البلدية ضمن الصفقة
المجمعة التي سيتولى الصندوق تمويلها بنسبة  % 088في شكل قرض.
ونظرا لحاجة بلدية أريانة األكيدة إلى المعدات التالية :
 033 حاوية بالستيكية سعة  003لترا بكلفة تقدر بـ 42.920أد
وحيث أنه تم تمكين البلدية من الحاويات المطلوبة،
المعروض على السادة أعضاء المجلس البلــدي التداول في الموضوع مع العلم أن البلديةة
سةةتتولى خةةالص كامةةل مبلةةغ القةةرض دفعةةة واحةةدة عةةن طريةةق التمويةةل الةةذاتي و التخلةةي عةةن
الفوائد وتكليف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بةإجراء الصةفقة لحسةاب البلديةة
.

قرار المجلس البلدي
صادق أعضاء المجلس البلدي ما عدا السيدة نادية بن يوسف التي احتفظت بصوتها على اقتناء حاويات لفائدة
بلدية اريانة في إطار الصفقة المجمعة مع صندوق القروض ومساعدة الجماعات بعنوان سنة  9102وتكليف
صندوق القروض ومساعدة الجماعات بإجراء الصفقة وتمويلها في شكل قرض بنسبة  %100على ان تتولى
البلدية خالص كامل مبلغ القرض دفعة واحدة عن طريق التمويل الذاتي .

الموضوع عـ 50ـدد :إحداث مركز بلدي للطب البيطري لتلقيح وتعقيم
الكالب السائبة
السيدة عليا التومي  :أفادت أن لجنة النظافة والصحة والعناية بالبيئة انعقدت في عدة
جلسات لدراسة الموضوع الذي سيعنى بتلقيح وتعقيم الكالب والقطط السائبة وأشارت أنه لم
يتم تحديد موعد الفتتاح المركز خالفا لما تما نشره على الصفحات التواصل االجتماعي من
طرف رؤساء الدوائر البلدية بالمنازه والرياض النصر و أنه تبعا لجلسة العمل المنعقدة بتاريخ
 80فيفري  9802بمقر البلدية تحت إشراف السيد رئيس البلدية وبالتنسيق بين إدارة حفظ
الصحة وحماية المحيط وإدارة المصالح الفنية وإدارة تجميل المدينة ولجنة االشغال والتهيئة
العمرانية تم خاللها النظر في إحداث مركز لتلقيح وتعقيم الكالب السائبة ببلدية اريانة ،
والمراحل الضرورية الحداثه:
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 اختيار المكان المناسب لمركز تلقيح وتعقيم الكالب السائبة ( بمختلف الدوائر) مختلف أدوات العمل التي سيتم استعمالها خالل عملية القبض والتلقيح والتعقيم إبرام اتفاقية مع طبيب بيطري للوقوف على أهم مراحل إحداث مركز تلقيح وتعقيم الكالبالسائبة
 إبرام اتفاقية مع المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيد ثابت إبرام اتفاقية مع اختصاصي في الغرض لتكوين العملة الذين سيتم اختيارهم للعمل في هذاالمركز
والمعروض على السادة اعضاء المجلس البلدي التداول في الموضوع علما انه قد تم
عرضه على المكتب البلدي بتاريخ  90جوان ، 9802

المـــــداوالت
السيد رئيس البلدية  :ثمن المجهودات المبذولة للجنة النظافة والصحة والعناية بالبيئة
والمحيط في خصوص هذا المشروع الذي يعتبر مكسبا للمنطقة البلدية وهذا يجسم اهتمامنا
بمشاغل المواطنين بالنسبة لهذا الموضوع .
السيد الجليدي جبران  :أكد أنه لم يتم اإلعالن عن موعد افتتاح المركز اعتباطيا
ومغالطة للمواطنين وإنما تم إبالغهم من طرف إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط بالموعد
ومحاضر الجلسات تثبت ذلك  .وأشار إلى أنه من األجدر ان يكون ترتيب الموضوع بجدول
األعمال المعروض قبل موضوع إجراء تحويل االعتمادات .
السيد خالد الجربي  :تطرق إلى مسألة المعاليم المستخلصة واالنتفاع من أداء الخدمة
بهذا المركز البلدي للطب البيطري لفائدة الحيوانات األليفة واألجدر التوجه بها إلى المصحات
الخاصة حيث ان المركز مخصص للحيوانات السائبة.
السيدة سلوى التومي  :أفادت بحجم الخطر الناجم عن الحيوانات األليفة اشد من
الحيوانات الشاردة حسب معهد باستور.
السيدة عليا التومي  :أوضحت أن عملية التلقيح ستكون مبدئيا على حساب المنظمة
الدولية ل لصحة والتي مكنتنا من التالقيح بصفة مجانية ثم سيتم التطرق الى هذه المسألة .
السيد المنصف السليطي  :ثمن كافة المجهودات المبذولة من طرف لجنة الصحة
والنظافة والبيئة بخصوص هذا الموضوع وأشار إلى االحتياطات التي يجب اتخاذها في بداية
انطالق المشروع للمحافظة على ديمومته وضرورة ايالء العناية الالزمة لتوظيف معاليم
استخالص لالنتفاع من أداء الخدمة لفائدة الخواص في مثل هذه المشاريع .
السيد رئيس البلدية  :أشار إلى أن معهد باستور يؤدي الخدمة بصورة مجانية مع العلم
انه سيتم إبرام اتفاقية شراكة مع المعهد والذي سيتولى توفير أطباء بياطرة على ذمة المشروع
وهي عملية صحية عامة وسيتم رفع تقرير سير العمل بهذا المركز للمجلس البلدي.
السيد الناصر الجندوبي  :تطرق إلى ضرورة التنصيص باالتفاقية باإلضافة إلى
مجانية الخدمة مجانية الموارد البشرية العاملة من األطراف المتدخلة بالمشروع واقترح ان يتم
التنسيق مع الجمعيات المحافظة على الحيوانات لمد يد المساعدة في هذا المشروع من خالل
توفير بعض المعدات اللوجستية .
السيد رئيس البلدية  :أشار إلى أن معضلة الكالب السائبة يؤرق متساكني المنطقة
البلدية و يعتبر المشروع مكسبا .
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السيدة سعيدة بن عمارة  :تساءلت حول جدوى إحداث المركز البيطري لحل إشكالية
الكالب السائبة .
السيد احمد حشانة  :أكد على المواصلة في عمليات القنص باإلضافة إلى الخدمات
بهذا المركز.
السيد رئيس البلدية  :أشار أن عمليات القنص ستتواصل باإلضافة إلى هذه العملية
الحضرية في تلقيح وتعقيم الحيوانات السائبة .
السيد فتحي ثابت  :تطرق إلى أن اختيار موقع المركز البلدي للطب البيطري يرجع
للمجلس البلدي.
السيد الناصر الجندوبي  :اقترح أن يتم تخصيص مجانية الخدمة للقاطنين بمنطقة
اريانة حسب بطاقات التعريف الوطنية .

قرار المجلس البلدي
صادق أعضاء المجلس البلدي ما عدا السيدتين نادية بن يوسف وسعيدة بن عمارة اللتان اعترضتا و
السيد خالد الجربي الذي احتفظ بصوته على إحداث مركز بلدي للطب البيطري لتلقيح وتعقيم الكالب السائبة .

موضوع عدد  : 30حول ابرام اتفاقية شراكة مع المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت

السيدة عليا التومي  :أشارت أنه تبعا إلحداث مركز بلدي للطب البيطري لتلقيح
وتعقيم الكالب السائبة ستتولى البلدية إبرام اتفاقية شراكة مع المدرسة الوطنية للطب البيطري
بسيدي ثابت ووفق االتفاقية الملحقة بهذا المحضر .
قرار المجلس البلدي
صادق أعضاء المجلس البلدي ما عدا السيدتين نادية بن يوسف وسعيد بن عمارة اللتان اعترضتا والسيد
خالد الجربي الذي احتفظ بصوته على ابرام اتفاقية شراكة مع المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت
ووفق االتفاقية الملحقة بهذا المحضر.
الموضوع عدد  : 30حول اتفاقية شراكة مع الطبيبة البيطرية السيدة سمية بن شهيدة

السيدة عليا التومي  :أشارت أنه تبعا إلحداث مركز بلدي للطب البيطري لتلقيح
وتعقيم الكالب السائبة ستتولى البلدية إبرام اتفاقية شراكة مع الطبيبة البيطرية السيدة سمية بن
شهيدة.
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قرار المجلس البلدي
صادق أعضاء المجلس البلدي ما عدا السيدتين نادية بن يوسف وسعيدة بن عمارة اللتان اعترضتا والسيد
خالد الجربي الذي احتفظ بصوته على ابرام اتفاقية شراكة مع الطبيبة البيطرية السيدة سمية بن شهيدة ووفق
االتفاقية الملحقة بهذا المحضر.

الموضوع عدد  : 32حول اتفاقية شراكة مع جمعية سيكلمان
أحال السيد رئيس البلدية الكلمة الى السيد احمد حشانة رئيس لجنة اإلعالم والتواصل
والتقييم الذي أشار أنه تندرج هذه االتفاقية في إطار التعاون والشراكة بين المجلس البلدي
باريانة ومنظمات المجتمع المدني و تهدف االتفاقية إلى تحديد إطار التعاون والشراكة بين
المجلس البلدي بأريانة وجمعية سيكلمان لإلعالم والمواطنة والثقافة الرقمية
من أهم أهدافها:
 تقوية القيم الديمقراطية لإلعالم واالتصال مشاركة المواطن في إعالم قرب تعددي وتشاركي و مستقل تنمية التحليل النقدي لدى المواطن تنمية المشاركة بين منظمات المجتمع المدني فيما بينها و مع محيطها بلورة برامج ومشاريع من منطلق حاجيات متساكني أريانة بالتشاور فيما بينهم منخالل البرامج اإلذاعية موضوع هذه االتفاقية
ترافق جمعية سيكلمان بلدية أريانة في تنفيذ هذه العملية المشار إليها أعاله وهو موضوع
االتفاقية المصاحبة .
والمعروض على السادة األعضاء التداول في الموضوع مع العلم انه قد تم عرضه
على أنظار لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم في عديد المناسبات و على أنظار المكتب
البلدي بتاريخ  00جويلية .9802ووفق االتفاقية الملحقة بهذا المحضر .
المــــداوالت
السيد أنيس معزون  :تساءل حول أسباب عدم نشاط مشروع راديو واب البلدية
طيلة سنة وهل يتطلب االمر إبرام اتفاقية شراكة مع جمعية خاصة.
السيدة فاطمة ابراهم  :تساءلت عن أسباب عدم نشاط المشروع وغلقه .
السيدة الهام بن صالح  :تطرقت إلى انعدام تخصص موظفي البلدية في الميدان
اإلعالمي لذلك تم اللجوء إلى هذه الجمعية لتوفير مختصين للتنشيط وتكوين وتجسيم المبدأ
التشاركي بين البلدية والمجتمع المدني التطوعي بمشروع راديو واب .
السيدة سهام بوعزة  :تطرقت إلى أنه تم مراسلة معهد الصحافة وعلوم اإلخبار في
خصوص تشريك المتربصين من الصحافيين ومعهد الملتيميديا بالنسبة للتقنيات الصوتية
باإلضافة الى الجمعيات التي ستتولى تكوين شباب المنطقة في التنشيط والعمل اإلذاعي
حتى ال يقتصر الراديوا واب البلدية على الدعاية للبلدية وإنما يهتم بمشاكل المتساكنين
والمجتمع المدني بالمنطقة .
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السيد ناصر الجندوبي  :أشار إلى ضرورة توضيح المجانية باالتفاقية متسائال عن
هذه الجمعية التي تنتمي ترابيا الى منطقة حمام االنف وعدم وجود مثيالتها باريانة .
السيد احمد حشانة  :أفاد بأن الجمعية رغم انتمائها ترابيا إلى منطقة حمام االنف
لكن عملها على نطاق وطني .
السيد فتحي ثابت  :تساءل حول إمكانية التداخل بين االستشارة المزمعة الختيار
شركة تعنى باالتصال والتواصل وجمعية سيكلمان .
السيد رئيس البلدية  :أوضح أن الجمعية تعتبر رافدا يؤطر شباب المنطقة من
منطلق خبرتها لتنشيط الراديو واب وهو يحبذ هذه النوعية من الجمعيات التي تقدم خبرتها
في التكوين  .ومن ناحية أخرى تقاس التشاركية بعدد المعاهدات واالتفاقيات مع المجتمع
المدني .
السيد أنيس معزون  :تساءل عن وجود المنحة المالية للجمعية وعدم التنصيص
عليها باالتفاقية .
السيدة الهام بن صالح  :أوضحت أن جميع االتفاقيات الممضاة لم تتضمن بندا لدعم او
التنصيص على المنحة وأن الجمعيات الممولة من طرف البلدية تعرض ملفاتها على انظار
لجنة التمويل العمومي للجمعيات .
قرار المجلس البلدي
صادق أعضاء المجلس البلدي ما عدا السيد خالد الجربي والسيدة نادية اللذان اعترضا والسيد أنيس
معزون والسيدة فاطمة ابراهم اللذان احتفظ بصوتهما على ابرام اتفاقية شراكة مع جمعية سيكلمان وفق
االتفاقية الملحقة بهذا المحضر.

الموضـــــوع عدد  : 09اتفاقية شراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية
باريانة
السيد رئيس البلدية  :أشار إلى أنه في إطار المحافظة على البيئة وجمالية المدينة
تعزم البلدية عقد اتفاقية شراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية باريانة لمعاضدة
المجهودات في عديد المجاالت وتبادل الخبرات والبحوث في مجال العناية بالبيئة و المحيط
والمساحات الخضراء ووفق االتفاقية الملحقة بهذا المحضر.
المـــــــداوالت
السيدة عليا التومي  :ثمنت المبادرة إلبرام اتفاقية شراكة مع المندوبية الجهوية للتنمية
الفالحية خصوصا في معاضدة المجهودات لمقاومة آفة سوسة النخيل الحمراء خاصة في
موسم الخريف.
السيد فتحي ثابت  :تساءل عن دراية المصالح البلدية بخصوص إبرام هذه االتفاقية .
السيد رئيس البلدية  :أشار إلى معرفة المصالح البلدية بالموضوع منذ قرابة الستة
أشهر مؤكدا على أهمية هذه االتفاقيات في معاضدة المجهودات البلدية والفائدة الراجعة منها .
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قرار المجلس البلدي
صادق أعضاء المجلس البلدي ما عدا السيد فتحي ثابت والسيدة نادية بن يوسف اللذان احتفظ بصوتهما
على ابرام اتفاقية شراكة مع المندوبية الجهوية للفالحة باريانة وذلك حسب االتفاقية الملحقة بهذا المحضر .

الموضوع عدد  : 01اتفاقية شراكة مع المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بسيدي بوسعيد

السيد رئيس البلدية  :أشار إلى أنه في نفس السياق تعزم البلدية عقد اتفاقية شراكة مع
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بسيدي بوسعيد ووفق االتفاقية الملحقة بهذا
المحضر.

قرار المجلس البلدي
صادق أعضاء المجلس البلدي باالجماع على ابرام اتفاقية شراكة مع المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية
والتعمير بسيدي بوسعيد وذلك حسب االتفاقية الملحقة بهذا المحضر .

الموضوع للتداول عــ10ـدد  :حول ملف التصرف المباشر في المآوي والرافعات
أحال السيد رئيس البلدية الكلمة الى السيد عادل الوسالتي الكاتب العام للبلدية الذي
أشار أنه على إثر إقرار االنطالق في تجربة التصرف في مآوي السيارات بمنطقة المنزه
السادس  ،فقد تم بداية من  84جويلية  9802تكليف أعوان من مختلف المصالح لتأمين هذه
العملية وذلك بالمآوي التالية :
المآوي السفلى لدائرة المنزه السادسمآوي قبالة الفرابيمآوي قبالة جولياسمآوي لبنىويتم تأمين هذه العملية خالل حصتين :
الحصة الصباحية  :من الثامنة صباحا إلى الثانية بعد الزوالالحصة المسائية  :من الثانية بعد الزوال إلى الثامنة ليال بالنسبة لمآوي " لبنى " تم تمديد العمل فيه إلى حدود الساعة  08ليال.وقـد تم إجراء إستشارة لطباعة الوصوالت وتم التزود تدريجيا  ،وتم تسجيل المداخيل
التالية إلى نهاية شهر جويلية : 9802
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المبالغ المستخلصة
عدد الكنشات
المآوي
2.734,388
28
لبنى
9.942,388
58
الفرابي
9.220,888
48
جولياس
8
08
السفلي بدائرة المنزه السادس
00.2226333
003
المجموع :
وقـد تخللت هذه العملية العديد من العراقيل واإلشكاليات من نقائص مادية وبشرية منها
:
المقترحات
اإلشكاليات
تم إجراء إستشارة في الغرض وبصدد إعداد
تهيئة المآوي الحالية بالحواجز ومكان
تقرير الفرز.
مخصص للحارس
ستكون جاهزة في منتصف سبتمبر 9802
عالمات توجيهية تفيد أوقات التدخل
والتعريفة
عرض الموضوع على أنظار لجنة الشؤون
إشكاليات في تطبيق التعريفة الحالية
اإلقتصادية .
تم التدخل في عديد المناسبات
برمجة تدخل فريق النظافة بالمآوي .
برمجة إقتناء موزعات آلية لإلستخالص
األماكن المحاذية للمآوي .
تم إعداد إذن بالتزود وإحالته للمزود
التصرف عن طريق الكباالت
إقتناء دراجات نارية لألعوان في صورة التمادي في التجربة مع إضافة عون للمراقبةووسيلة نقل .
مع إفادتكم علما أن التصرف في المآوي والرافعات بأريانة المدينة يتم عن طريق
الوكالة البلدية للتصرف بتونس وذلك إلى غاية  50أوت ، 9802
غير أن الرافعات التابعة للبلدية ال يمكن أن تؤمن الخدمات الحالية بنفس النسق
والحرفية حسبما تمت معاينته خالل عملية التجربة من حيث المعدات وتوفر العدد الكافي من
العملة  .ويتجه األمر إلى تمديد هذه التجربة مع الوكالة البلدية للتصرف إلى نهاية سنة 9802
وسيقع إعداد ملف مناقصة للقطاع الخاص لتأمين هذا المرفق،
والمعروض عليكم التداول في الموضوع .

المـــــــداوالت
السيد أنيس معزون  :تطرق إلى مسألة إلغاء عمل رافعة السيارات بالدائرة البلدية
بالمنازه وان القرار الذي اتخذته رئيسة الدائرة البلدية كان أحاديا ولم تراجع فيه مجلس الدائرة
ولجنة الشؤون االقتصادية والمالية والمجلس البلدي والوضعية الكارثية والفوضى العارمة
بمنطقة المنازه وضرورة تنظيم هذه العملية ومتابعتها .كما أشار إلى ضرورة مراجعة المعاليم
الموظفة لعمليات الوقوف .
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السيد الناصر الجندوبي  :أيد موقف السيد أنيس معزون وبوصفه رئيس لجنة تكافئ
الفرص والتنمية العادلة ان يتم تطبيق عمل الرافعة والمعلوم بجميع المناطق البلدية على حد
السواء .
وتطرق إلى مسألة الوصوالت المخصصة لآلستخالص بالمأوي حتى ال يكون هناك
تالعبا في االستخالص يقترح تجهيز المأوي بموزعات آلية الستخالص .
السيد أحمد حشانة  :تطرق إلى مسألة إيقاف العمل للشاحنة الرافعة بكل من دائرة
المنازه ودائرة رياض النصر واستمرارها بدائرة اريانة المدينة إضافة إلى معلوم الحجز
المرتفع  ،مقترحا التعويض بالكباالت وتساءل حول استغالل مأوي الحي اإلداري وضرورة
التفكير في مأوي ذو طوابق.
السيدة فاطمة ابراهم  :ثمنت قرار االستغالل المباشر للرافعات والمآوي والمردود
المالي الراجع للبلدية وأشارت الى أن االعتمادات المرصودة بالميزانية المقدرة بــ 038أد
تعتبر غير كافية إلى حين اي ضاح التوجه في طريقة االستغالل سيتم دعم هذا الفصل بميزانية
سنة .9898
السيدة سلوى التومي  :ذكرت أنه تم رصد اعتمادات بالميزانية تقدر بــ 93أد القتناء
عدد  088كباالت توزع بالتساوي على كافة الدوائر البلدية وقد تم اقتناء  38منها في انتظار
التزويد بالبقية وبالتنسيق بين لجنة األشغال ومصلحة المرور سيتم العمل بالكباالت للسيارات
المخالفة على المستوى االول من الطريق والعمل برافعة السيارات المخالفة على المستوى
الثاني والثالث من الطريق  ،هذا وسيتم العمل على اقتناء عدد  89رافعات إضافية وأشارت
الى محضر جلسة الذي تم التطرق فيه الى مسألة الوقوف والتوقف بشارع عثمان ابن عفان
وإتاحة التوقف من الجهة المحاذية لمركز الثقافة بالمنزه السادس ومنع الوقوف بشارع عمار
بن ياسر من جانب الجهة المقابلة للقباضة المالية بالمنزه السادس وصوال إلى الجانب المحاذي
لمعهد المنزه السادس من الطريق .
السيد فتحي ثابت  :أكد على ضرورة مراجعة القرارات المتخذة من طرف األعضاء
مع المجلس البلدي وتطرق الى إشكالية المرور أمام مصحة النصر بمناسبة العودة المدرسية
وضرورة إعادة العمل بالشاحنة الرافعة برياض النصر وأشار الى توفر أماكن شاغرة برياض
النصر يمكن استغاللها كمأوى وتحقيق مداخيل هامة للبلدية .
السيد الهادي كشريد  :أشار إلى وجوب تقييم أداء عمل رافعة السيارات بكل الدوائر
البلدية وبالنسبة لدائرة المنازه لم يكن عمل رافعة السيارات مجديا وتواصل الضغط المروري
بها علما وان االستغالل الغير مباشر من طرف البلدية التي أحالته إلى بلدية تونس والتي
بدورها أحالته للخواص غير منطقي وإشكال كبير .
السيد أنيس معزون  :أكد على أن القرار الذي اتخذه رئيس دائرة رياض النصر تم
بالرجوع الى مجلس الدائرة في حين ان رئيسة دائرة المنازه لم تسلك نفس المنهج وكان قرار
أحادي .
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السيد رئيس البلدية  :أكد على أن أداء رافعة السيارات لم يكن جيد بمنطقة المنازه
وتم ايقاف عمل رافعة السي ارات بدائرة المنازه ورياض النصر فحين سيتم مواصلة العمل
بدائرة اريانة المدينة وبطلب من رئيس الدائرة هذا وقد تم إعادة إصالح عدادات الوقوف
الموجودة وسيتم العمل بالميزانية القادمة على مزيد اقتناء هذه العدادات لتعميمها حيث أثبتت
نجاعتها.
السيدة سعيدة عمارة  :أكدت على ان اإلجراء المتخذة من طرف السيدة رئيسة دائرة
المنازه بإيقاف عمل الرافعة لم يكن قانونيا ولم يتم عرضه على أنظار المجلس .
السيد رئيس البلدية  :أشار الى أن عملية االستغالل المباشر أكثر جدوى في قطاع
الرافعات من ناحية المداخيل المحققة باإلضافة الى عملية إعادة تشغيل عدادات الوقوف
بأسعار معقولة .
السيد محمد حميد  :أشار إلى أن صعوبة اتخاذ القرار بإيقاف العمل للرافعة بمنطقة
دائرة اريانة المدينة في ظل وجود عديد المقرات السيادية بالوالية والمعتمدية واإلدارات
الجهوية وباعتبار عدم القدرة على التعويل على اإلمكانيات الذاتية .
السيد فتحي ثابت  :تساءل حول قرار التمديد للوكالة البلدية للتصرف بتونس لم يتم
اتخاذه صلب المجلس البلدي حيث ان العالقة القانونية مع الوكالة يرسمها المجلس البلدي.
السيد رئيس البلدية  :أشار إلى أن المكتب البلدي وافق على تمديد االتفاقية وذلك
لضرورة اإلسراع في اتخاذ اإلجراء و لعدم القدرة على التعويل على اإلمكانيات الذاتية باريانة
المدينة .
السيدة سلوى تومي  :أشارت إلى أن السيد مصطفى الكبير عبر عن اعتذاره لعدم
إمكانية مواص لته كمقرر لجنة األشغال واقترحت ان يم تعويضه بالسيد الحبيب العوني بعد
موافقته.
السيد فتحي ثابت  :أشار الى وجوب النظر في مسألة اللجان غير الناشطة او تشهد
عدم حضور لمقرريها.
السيدة نعيمة الزريبي  :أشارت إلى مسألة اللجان وتشريك األعضاء صلبها واالتخاذ
بعين االعتبار مسؤوليات األعضاء بمقرات عملهم األصلية واقترحت توحيد الروزنامة بين
اعمال اللجان وجلسات الدوائر البلدية وبصورة أسبوعية وتفادي عقد الجلسات يوم االثنين
صباحا.
السيد رئيس البلدية  :أشار إلى أنه انطلق في عملية تقييم عمل اللجان وسيتم عقد
اجتماع في خصوص هذه المسألة لمعالجة األسباب .وأشار إلى أنه نظرا لعدم توفر النصاب
القانوني للمجلس البلدي تأجيل بقية المواضيع المعروضة للتداول إلى جلسة استثنائية .

ورفعت الجلسة على الساعة الثانية و  82دقائق .
رئيس بلدية اريانة
الكاتب العام للبلدية
محمد العربي فاضل موسى
عادل الوسالتي
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