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السيد حممد برائسة  2018ديسمرب  26االربعاء يوم  بعد الظهرعلى الساعة الثالثة التأم  
بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن ابراينة اجتماع اجمللس العريب فاضل موسى رئيس بلدية اراينة 

مية وذلك بناء على البالغات الصادرة ابلصحف اليو  2018دورته العادية الرابعة لسنة البلدي يف 
وبوسائل اإلعالم املسموعة واليت وقع تعليقها جبميع املقرات التابعة للبلدية، وكذلك بناء على الدعوة 

 24بتاريخ  6136االمسية املوجهة لكافة أعضاء اجمللس البلدي يف اآلجال القانونية حتت عدد 
 وهذا نّصها: 2018ديسمرب 

وبعد ، أتشرف ابستدعائكم حلضور اجتماع اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة 
بقاعة  بعد الظهرعلى الساعة الثالثة  2018ديسمرب  26االربعاء الذي سيلتئم يوم  2018

 اجللسات منتزه بئر بلحسن ابراينة وذلك للنظر يف  جدول األعمال التايل:
 
 

 

المواطنين خالل الجلس  التمهيدي  المنعقدة ةتبريخ على التسبؤالت المطروح  من قبل اجبة  اإل -1

03/11/2018  

 2018-2017-2016 وات تعديل البرنبمج االستثمبري السنوي لسن -2

 اتفبقي  المسبعدات الموظف  والغير موظف  مع صندوق القروض -3

 2019البرنبمج االستثمبري السنوي لسن   -4

 ةرنبمج دعم القدرات  -5

 ةلدي  أريبن  حول ضبط مقدار المنح  الجملي  واالمتيبزات العيني  المخول  لرئيس -6

 مسبئل مختلف  -7
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 وحضر الجلسة كل من السادة والسيدات :

 املساعدة االوىل لرئيس البلدية  هنال بن عمر 

 املساعد الثاين لرئيس البلدية  حممد اهلادي كشريد

 املساعدة الثالثة لرئيس البلدية و رئيسة جلنة الرتبية والتعليم مرمي العطاوي

 رئيسة جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ومتابعة التصرف  فاطمة ابراهم

 رئيسة جلنة النظافة والصحة والبيئة علياء التومي

 رئيسة جلنة شؤون املراة واالسرة سنية الصغري

 تهيئة العمرانيةرئيسة جلنة األشغال وال سلوى التومي

 رئيس جلنة الفنون والثقافة  أنيس معزون 

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

 رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة ومقاومة الفساد  اهلام بن صاحل 

 جلنة الشؤون االدارية واسداء اخلدمات ةرئيس سهام بوعزة

 رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة عثمان املهدي الصيادي

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

 رئيس جلنة االعالم والتواصل والتقييم امحد حشانة

 ة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلةرئيس جلنة املساوا الناصر اجلندويب

 رئيس جلنة التعاون الالمركزي ماهر القلييب

 رئيس الدائرة البلدية ابراينة املدينة  حممد محيد

 رئيس الدائرة البلدية ابراينة العليا حممد احلبيب العوين

 رئيس الدائرة البلدية برايض النصر جربان اجلليدي

 البلدية ابملنازهرئيسة الدائرة  آمنة الزهروين

 مستشار بلدي  عزوز حممد

 مستشار بلدي هيفاء احللواين

 مستشار بلدي روضة احلزامي
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 مستشار بلدي نعيمة الزرييب

 مستشار بلدي عزيزة الفيتوري

 مستشار بلدي حممود بلحاج

 مستشار بلدي مصطفى الكبري

 مستشار بلدي اندية بن يوسف

 مستشار بلدي فتحي اثبت

 مستشار بلدي شويخليث 

 مستشار بلدي خالد اجلريب

 مستشار بلدي عزة بوترعة

 مستشار بلدي بديس دمق
 

 : مستشار بلدي سناء قريعة
 : مستشار بلدي  جالل بن تقية

 

 والشؤون االقتصاديةمديرة تنمية املوارد   سنية شعيب
 مديرة الشؤون القانونية واألمالك  ليليا مديين

 مديرة الشؤون املالية   محيدة العرفاوي
 مديرة وحدة اإلعالم واملتابعة والعالقات اخلارجية وتنشيط املدية   ليلى العياشي 
 مهندس معماري رئيس مكلف إبدارة املصاحل الفنية   خالد اجلبايل
 ية مدير مكلفة ابلشؤون اإلدارية كاه  لطيفة ترميش
 كاهية مدير تنشيط املدينة  سنية بن سامل
 رئيسة مصلحة اإلعالم  هنلة اجلميعي
 رئيسة مصلحة إبدارة حفظ الصحة ومحاية احمليط  هادية عمر

 رئيسة مصلحة النظافة  سناء بن منصور
 صلحة ورئيس مكتب الشرطة البيئيةرئيس م حممد الطيب اخلماسي

 متصرف دائرة أراينة العليا  بن رمضانكمال 
 متصرف دائرة رايض النصر  نزار االدب
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 متصرف دائرة اراينة املدينة  معز مديوين
 عامل ابملغازة حممد الطاهر الساملي

 
 و حبضور عدد من املواطنني

اجللسة مرحبا بكافة السيد رئيس البلدية وبعد التأكد من توفر النصاب القانوين افتتح 
واملواطنني على مواكبتهم  جمللس البلدي و اإلطارات البلديةاحلاضرين من السادة والسيدات أعضاء ا

أنه مضيفا   ومذكرا جبدول اعمال اجللسة 2018أشغال اجمللس البلدي يف دورته العادية الرابعة لسنة 
 املواضيع التالية : سيتم التداول ضمن املسائل املختلفة يف 

 العضوة سنبء قريع حول استقبل   -

ةتونس في مجبل رفع السيبرات لتصرف البلدي  لوكبل  حول تجديد التعبقد مع ال -

 واستغالل المأوي و أمبكن الوقوف

 االشهبر المعبليم الموظف  علىةعض حول مرااجع   -

 

 على النحو التايل :  األعمالو أصبح بذلك جدول 
 

المواطنين خالل الجلس  التمهيدي  المنعقدة على التسبؤالت المطروح  من قبل اجبة  اإل -1

  03/11/2018ةتبريخ 

 2018-2017-2016 واتتعديل البرنبمج االستثمبري السنوي لسن -2

 اتفبقي  المسبعدات الموظف  والغير موظف  مع صندوق القروض -3

 2019البرنبمج االستثمبري السنوي لسن   -4

 ةرنبمج دعم القدرات  -5

 ةلدي  أريبن  واالمتيبزات العيني  المخول  لرئيسحول ضبط مقدار المنح  الجملي   -6

 حول استقبل  العضوة سنبء قريع  -7

ةتونس في مجبل رفع السيبرات لتصرف البلدي  لوكبل  حول تجديد التعبقد مع ال -8

 واستغالل المأوي و أمبكن الوقوف

 االشهبر المعبليم الموظف  على ةعض حول مرااجع  -9

 



5 
 

 . اجلماعية للتداول يف شأنهوافقة ابمل  األعمالجدول  حظي وقد
من القانون األساسي جمللة  218إىل انه عمال مبقتضيات الفصل  السيد رئيس البلدية أشار مث

يتوىل الكاتب العام للبلدية كتابة اجمللس البلدي ويف صورة غياب أو عدم وجود  اجلماعات احمللية  "
ن يعني أحد أعضائه ليقوم ابلكتابة، كاتب عام للبلدية ميكن لرئيس اجمللس يف بداية كل جلسة أ

حممد اهلادي كشريد املساعد الثاين ". وتبعا لذلك عني السيد ويقوم مبساعدته أحد موظفي البلدية
رئيسة مصلحة شؤون اجمللس  ام اخلري بلغيثكاتبا للجلسة وتساعده يف ذلك السيدة   لرئيس البلدية

 .واملكتب واللجان
بوزارة املالية وقد حظيت  2019كما أشار إىل أنه متت مناقشة مشروع ميزانية بلدية اراينة لسنة 

على ما مت تقدميه مع التعديل يف العنوان األول ابلرتفيع  طرف املصاحل املعنية ابلوزارة املذكورةمن ابملوافقة 
 .مزيد من التوضيح يف مرحلة مواليةيف بعض الفصول واألخذ بعني االعتبار العنوان الثاين وسيتم تقدمي 

 ". بنقطة نظام" التدخل ت و املنصف السليطي اللذان طالبافتحي اثباىل السيدين مث أحال الكلمة 
: لفت النظر إىل مزيد النجاعة يف عمل اجمللس واللجان ، حيث تلقى  السيد فتحي اثبت

 2018ديسمرب  19دعوة له عرب الربيد االلكرتوين حلضور أشغال املكتب البلدي املنعقد يوم االربعاء 
وقد مت رفض تواجده كمستشار بلدي ضمن تركيبة أعضاء املكتب البلدي ودعا إىل العناية هبذه املسألة 

 االستدعاءات.يف توجيه 
الء موضوع تعيني كاتب عام للبلدية األمهية الالزمة واحلسم فيه وذلك يإ ضرورة كما أشار إىل

 لدوره اهلام يف تنسيق وجناعة العمل البلدي أو تكليف احد اإلطارات هبذه املهام بصورة وقتية.
تنظيمية سيتم تفادي : أوضح أنه ابلنسبة للنقطة األوىل املتعلقة ابلناحية ال السيد رئيس البلدية

. أما خبصوص تعيني كاتب عام للبلدية فقد مت قبول طلب احد املرتشحني للمنصب ومت ذلك مستقبال
تقدميه إىل أعضاء اجمللس البلدي ولكن نظرا لإلجراءات املعمول هبا يف التعيني وانتماء املرتشح إىل 

ك املؤسسات العمومية وابعتبار اختالف هذا السلك عن سلك الوظيفة العمومية وجب إدماجه سل
بسلك الوظيفة العمومية وهو ما ال يستجيب مع رغبة املرتشح ويف األثناء ورد طلب اثن للسيد سهيل 

 س والساسي الكاتب العام السابق للبلدية الذي يشغل خطة مدير عام للمصاحل العمومية ببلدية تون
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سيتم احلرص  مؤكدا أنهوذلك لتجربة املعين يف امليدان واألصداء الطيبة عنه  مبدئيا قبول الطلب قد مت
 على إتباع واستكمال االجراءات الالزمة للتعيني.

: تطرق إىل مسألة االطالع على حماضر جلسات اجمللس البلدي  السيد املنصف السليطي
دورة املوالية لالنعقاد وذلك ملتابعة ما مت االتفاق حوله. كما واحلصول على نسخة منها قبل انطالق ال

وهو ما  ومنح هذه الصالحية للنائبة األوىل أشار بدوره إىل طول شغور منصب الكاتب العام للبلدية
ضرورة معرفة تقاليد اإلجراءات املتعارف عليها يف التعيني ابإلضافة  كما أكد علىاضر ابلعمل البلدي  

اريع استثمارية وجلنة الصفقات اللذان يتطلبا وجود كاتب عام لإلشراف عليها وأشار إىل إىل برجمة مش
توفري مقر ألعضاء اجمللس البلدي ويدعو إىل ضرورة التعديل يف عديد ا مقرتحعدم األخذ بعني االعتبار 

كذلك أن يتم طلب   ل املتمثلة يف تنفيذ مجلة من القرارات وإعطاء املرفق العام حقه الطبيعي وائاملس
 النظام الداخلي . اإلسراع يف إعداد

: تعقيبا على ما مت التطرق إليه أوضح أنه توىل منذ تنصيبه مهام الكاتب  السيد رئيس البلدية
العام للبلدية وأن االستعانة بنواب الرئيس وتكليفهم مبهام من الواجب شكرهم على ما يبذلونه من 

 كل  متكونة من ممثلي الداخلي وبعد تعيني جلنة إلعداده أما ابلنسبة للنظام .جمهودات رغم التزاماهتم
ضيح حوله ضمن املسائل مت إعداد مشروع النظام الداخلي وسيتم تقدمي تو  مبقاعد القائمات الفائزة

لف األمر مع بداية السنة اجلديدة وتنفيذ ميزانية جديدة أعدها اجمللس توبصورة عامة سيخاملختلفة 
خب وسيتم معاجلة وتاليف مجيع النقائص وتنظيم العمل رغم الفرتة الزمنية القصرية اليت توىل فيها املنت

 اجمللس البلدي عمله وإمجاال مجيع املؤشرات اجيابية حول مسعة بلدية أراينة .
 

 
 
 

إاجبة  المواطنين حول مداخالتهم خالل الجلس  :  01الموضوع عدد 

 التمهيدي  

 

 03/11/2018المنعقدة ةتبريخ 
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 و استحثاث املواطنني على أداء واجبهم 2016لسنة  على العقارات املبنية:طرح معلوم  السؤال

على العقارات  فصل يتعلق بطرح  ديون معاليم 2019 ة: ورد يف قانون املالية لسن اإلجابة
 2019-2018-2017وما قبلها شريطة  خالص معاليم سنوات   2016لسنة  املبنية

 تقليم االشجار(–أبراينة )نظافة للقاعة املغطاة  : حول التدخل مبحيط املدخل اخللفي السؤال

 مت اسداء التعليمات للمصاحل املختصة للتدخل. االجابة:

 حول مقربة سيدي اجلبايل و الوضعية العقارية ملقاسم احلي الشعيبالسؤال :

 االجابة: 

على  ابلتنسيق مع رئيس الدائرة أراينة املدينة منكبةمقربة سيدي اجلبايل : املصاحل البلدية  -1
 .اجياد احللول للموضوع

مت تكوين جلنة غري قارة لدراسة هذه الوضعية العقارية  :تسوية مقاسم احلي الشعيب  -2
 وتسويتها.

املروري و احداث مأوى للسيارات وقنوات تصريف املياه مبنطقة احلي  االكتظاظ:حول السؤال 
 .االداري

 .ادارة املصاحل الفنية  تعهدت مبتابعة املوضوع جابة:اال
حول انعدام التنوير العمومي ببعض االهنج و صيانة واجهات العمارات بنهج املطوية السؤال :

 .مبنطقة أراينةبني الدوائر البلدية و اقرتاح بعث خط نقل 
 

 االجابة:

 املعنية بصدد التدخل.التنوير العمومي: بعد امتام صفقة التزود ،املصلحة - 1

للعناية  2019واجهات العمارات: مت ختصيص مبلغ ابلربانمج االستثماري التشاركي لسنة  -2
 بواجهات العمارات.
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لدراسة  2019أ.د ضمن الربانمج االستثماري التشاركي لسنة  250مت ختصيص مبلغ  -3
 املوضوع.

مناطق خضراء و العناية ابلنظافة ابملنطقة حول احلالة السيئة للبنية التحتية و احداث السؤال :
 البلدية

مت ختصيص االعتمادات الضرورية ملشاريع القرب ابلربامج االستثمارية التشاركية لسنوات  االجابة:
 2018-2017-2016و سيتم الشروع يف اجناز مشاريع سنوات  2016-2017-2018-2019

واالنطالق يف  2019مشاريع القرب لسنة  يف انتظار استكمال دراسة 2019بداية من مفتتح سنة 
 اجنازها يف موىف السنة.

 حول جتاوزات خمتلفة ابملنطقة البلدية  السؤال :

خل عن طريق محالت درؤساء الدوائر البلدية بصدد معاينة  هذه املخلفات والت : الجابةا
 أسبوعية.

 

  1620/2017/2018وات تعديل البرنبمج االستثمبري لسن: حول  02الموضوع عدد 

 

 

رئيسة جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ابراهم  الكلمة إىل السيدة فاطمةالسيد رئيس البلدية  أحال
مستوى  على 2019إلشارة إىل مناقشة مشروع امليزانية لسنة  استهلت تدخلها اباليتومتابعة التصرف 

أي دينار  ألف 26454مبا قيمته  األولموارد العنوان اعتمادات واليت أفضت إىل ضبط وزارة املالية 
والذي  املشروع إلعدادمثمنة بذلك مجيع اجملهودات املبذولة  2018سنة مقارنة ب 10% بنسبة زايدة

        :األول ابلعنوان  يشهد مؤشرات اجيابية

التقديرات املقرتحة لسنة  البيان
 ابأللف دينار 2019

 املالحظات

العقارات و الصنف االول :املعاليم على 
 االنشطة:

  املعلوم على العقارات املبنية -
 املعلوم على العقارات الغري مبنية-

 
 

2300 
1100 

 
 

ابلنسبة لسنة األلف دينار  100زايدة ب-
2018 
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معلوم على املؤسسات ذات الصبغة  -
 الصناعية أو التجارية

املقابيض االعتيادية على املؤسسات ذات -
 ةالصبغة الصناعية أو التجاري

 
10000 

 
 

 

ألف دينار ابلنسبة لسنة  300زايدة ب-
2018 

 
ألف دينار ابلنسبة لسنة  1250زايدة ب -

2018 

ألف دينار ابلنسبة لسنة  1650زايدة - 14010 جمموع الصنف االول*
2018 

*جمموع الصنف الثاين : مداخيل إشغال امللك 
مية فيهالعمومي البلدي و استلزام املرافق العمو   

ألف دينار ابلنسبة لسنة  463,500زايدة - 2391
2018 

*جمموع الصنف الثالث :مداخيل املوجبات و 
تالرخص االدارية و معاليم مقابل إسداء خدما  

 2018ألف دينار ابلنسبة لسنة  339زايدة - 2623

*جمموع الصنف الرابع: املداخيل اجلبائية 
 االعتيادية االخرى

 2018ابلنسبة لسنة ألف دينار  50زايدة - 150

*جمموع الصنف اخلامس: مداخيل امللك البلدي 
 االعتيادية

 2018ألف دينار ابلنسبة لسنة  10زايدة - 920

*جمموع الصنف السادس: املداخيل املالية 
 االعتيادية

ألف دينار ابلنسبة لسنة  108,500ابلنقص- 6360
2018 

دينار ابلنسبة لسنة ألف  2404بزايدة - 26454 جمموع العنوان االول
2018 

 

يف  رب حتدايتواليت تع 2019عن تفاؤهلا حول مشروع امليزانية لسنة  فاطمة ابراهم  ةوعربت السيد
تبعا  األوليف موارد العنوان وقع الرتفيع  وعلى اثر املناقشة ، للمجلس و االدارة البلدية تنفيذها

املعلوم على  استخالص ان يتم مزيد العمل على على وزارة املالية ووزارة الشؤون احمللية للبلدية ملقرتحات
دينار للمعلوم على املؤسسات ذات  مليونبـ و التقديراتيف  مائيت ألف دينارالعقارات املبنية ابلرتفيع 

 الصبغة الصناعية والتجارية وذلك ملزيد حتفيز اإلدارة .
 بعد مناقشة امليزانية املالحظات  املقرتحة االعتمادات البيان

العنوان االول موارد  أ.د 26454 

 املؤسسات على لمعلومل دينار ليونمب مت الرتفيع -
 .التجارية أو الصناعية الصبغة ذات

املعلوم على العقارات  ائيت ألف دينارمت الرتفيع مب -
 املبنية 
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ألف  27654  العنوان االولموارد  ليصبح جمموع 

 دينار 

 أ.د19819 نفقات العنوان االول

الف دينار   515بالجور يف ا مت الرتفيع-
 ( 2018-2017-2016 واتزايدات سن)
لتقيات لتكوين املتعلق مب فصلالمت الرتفيع يف -

 ألف دينار 10بزايدة 
عمليات اإلرشاد وإعالم مت الرتفيع يف فصل -

 ألف دينار ائةمب العموم
 األخرى التصرف نفقاتمت الرتفيع يف فصل  -

 مبائيت ألف دينار 
 طريق عن املدينة تنظيفمت الرتفيع يف فصل  -

 مبائيت ألف دينار  العادية املناولة
 اإلختيارية املغادرة برانمجمت الرتفيع يف فصل  -

 خبمسة و مثانون ألف دينار 

 20929: ليصبح جمموع نفقات العنوان االول
 ألف دينار

 الثاين العنوان إلعتمادات ابلنسبة أما)*(  5481481 موارد العنوان الثاين *
 الفرتة إنتهاء بعد مدققة بصفة ضبطها فسيتم

 12116481 نفقات العنوان الثاين* ,البلدي القابض مع ابلتنسيق التكميلية

 
 2018و  2017و  2016 واتلسنالربانمج االستثماري السنوي موضوع تعديل  تقدميمث تولت 

 وفقا للبياانت التالية :و والذي مشل بعض املشاريع اآليت ذكرها 
 )ةباللف دينبر(           

سن  

 البرمج 
 ةيبن المشروع

غ المبل

المخصص 

 النجبز االشغبل

المبلغ 

المقترح 

 طرحه

 مالحظبت  بلغ المتبقيملا

2016 
 تأجيل 350 2600 2950 المسبح البلدي

 تأجيل 150 850 1000 المسرح
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 ملغى 0 150 150 مفترق أمام المعتمدية

 ملغى 0 250 250 المستودع البلدي  2017

2018 
ملعب عزيز تسييج 

 تاج
100 100 0 

 ملغى

  - 3950 - المجموع
 

 

ارأتى  2018نوفمرب  02أن اجمللس البلدي خالل جلسة العمل املنعقدة بتاريخ  وحيث

وذلك  2020إىل سنة  2016املدرجني ضمن برانمج  نيملسبح و املسرح  البلديمشروعي اأتجيل 

لوجود إشكال عقاري واستغالل االعتمادات املرصودة للمشاريع امللغاة و املؤجلة املشار اليها آنفا 

 واتلتمويل برامج مشاريع القرب لسن 2018-2017-2016 واتابلربامج االستثمارية لسن

تصبح كلفة الربامج  وبذلك، دينار الف 3950بقيمة مجلية تقدر  2019 – 2016-2017

 االستثمارية السنوية :

 دينار الف 25346دينار عوضا عن  الف 21746بعد التحيني   :2016سنة  -

 دينار  الف 8974 ندينار د عوضا ع الف 8724بعد التحيني  : 2017سنة  -

 دينار. الف 8682 ندينار عوضا ع الف 8582بعد التحيني  : 2018سنة  -
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 قرار المجلس البلدي  

201620172018

 بيان المشروع المخطط

  المبلغ األصلي

 

اإلعتمبدات النهبئي   التعديالت 

                                                                                                              ةعد التعديل

 ةبلدينبر

 

 ةبلزيبدة )+( (-ةبلنقص )

 000 350 _ 000 600 2 000 950 2 املسبح 2016

 000 150 _ 000 850 000 000 1 املسرح 2016

 0 _ 000 150 000 150 املعتمديةمفرتق دائري أمام  2016

 0 _ 000 250 000 250 املستودع البلدي 2017

2018 
اجناز سياج فاصل مبلعب 

 0 _ 000 100 000 100 عزيز اتج

 000 100 8 000 100 1 _ 000 000 7 مشاريع القرب  2016

 000 079 7 000 900 1 _ 000 179 5 مشاريع القرب  2017

 000 965 6 000 850 _ 000 115 6 مشاريع القرب  2019

دراسة  مشاريع مهيكلة 2019
 املناطق األثرية

50 000 _ 100 000 150 000 

 000 794 22 000 950 3 000 950 3 000 794 22 اجملموع
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 المسبعدات الموظف  والغير الموظف  مع اتفبقي  : حول  03الموضوع عدد 

 صندوق القروض 
 

االشارة إىل أنه سيدة فاطمة ابراهم لتقدمي املوضوع واليت تولت البلدية الكلمة إىل الحال السيد رئيس أ

واملتعلق بضبط شروط إسناد    2014سبتمرب   30املؤرخ يف  2014لسنة  3505طبقا لألمر عدد 

 القروض ومنح املساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية .

والقرار املشرتك املؤرخ يف  2015جويلية  13زير الداخلية ووزير املالية املؤرخ يف وطبقا للقرار املشرتك لو 

املتعلقني بضبط الشروط الدنيا املستوجبة لتحويل املساعدات السنوية من صندوق   2017نوفمرب  14

 القروض ومساعدة اجلماعات احمللية إىل اجلماعات احمللية .

املتعلق بضبط طرق  2015أوت  03وطبقا للقرار املشرتك لوزير الداخلية ووزير املالية املؤرخ يف 

 احتساب املساعدات اإلمجالية غري املوظفة .

واملتعلق بضبط مقاييس  2015ديسمرب  29وطبقا للقرار املشرتك لوزير الداخلية ووزير املالية املؤرخ يف 

 تقييم أداء اجلماعات احمللية .

وعمال مبقتضيات الدليل العملي لربانمج التنمية احلضرية واحلوكمة احمللية أبرمت بلدية اراينة 
ممثلة يف شخص رئيس جملسها مع الدولة ممثلة يف شخص املدير العام لصندوق القروض ومساعدة 

ل على اجلماعات احمللية اتفاقية ضابطة للتعهدات املتبادلة بني الطرفني يف تطبيق إجراءات احلصو 
 املساعدات غري املوظفة واملساعدات املوظفة. 
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وحيث أن البلدية تتعهد ابختاذ التدابري الالزمة لتحقيق الشروط الدنيا املستوجبة للحصول على 

جبملة من  2019جانفي  15املساعدة غري املوظفة واملساعدة املوظفة وذلك مبوافاة الصندوق قبل يوم 

من اتفاقية منح املساعدات غري املوظفة واملساعدات املوظفة لسنة الواثئق من بينها نسخة أصلية 

اليت تضبط مسؤولية البلدية مع الدولة بعنوان االنتفاع ابملساعدة مصحوبة مبضمون من مداولة  2019

 اجمللس البلدي حول املصادقة على هذه االتفاقية .  

  ضوع ، مع العلم أنه مت عرضه على أنظارواملعروض على السادة أعضاء اجمللس البلدي التداول يف املو 

و املكتب البلدي  2018نوفمرب  11ومتابعة التصرف  املنعقدة بتاريخ و االقتصادية  جلنة الشؤون املالية

 )وجتدون صحبة هذا احملضر نسخة من االتفاقية ( 2018ديسمرب  19بتاريخ 

 
 المداوالت

: أوضح أن املشاريع االستثمارية متول من طرف صندوق القروض من خالل  السيد رئيس البلدية

اعتمادات تقدر  2019املساعدات املوظفة واملساعدات الغري موظفة والقروض وقد خصصت لسنة 

 ألف دينار للقرض. 800ألف دينار للمساعدات غري املوظفة واعتمادات تقدر  888

 
 

 قرار المجلس البلدي  

 

2019 
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 : 2019بري السنوي لسن  مالبرنبمج االستث: حول  04الموضوع عدد 
 

يف إطار  أنه لسيدة ام اخلري بلغيث لتقدمي املوضوع وأفادتإىل ا أحال السيد رئيس البلدية الكلمة    

أكتوبر  07املؤرخ يف  11إرساء مبادئ الدميقراطية التشاركية و احلوكمة احمللية ، وتطبيقا للمنشور عدد 

، واعتمادا على منهجية إعداد الربانمج السنوي لالستثمار البلدي التشاركي مت إعداد وتنفيذ  2015

رزانمة عمل تضمنت عدة مراحل تنظيمية ومالية وفنية إلجناح مسار الربانمج االستثماري البلدي 

 .2019التشاركي لسنة 

تمع املدين يف استقطاب اجمل مجعياتمع اإلشارة إىل أنه قد ساندت العمل البلدي املنظمات و  

 17ة ، حيث مت عقد اجللسة العامة األوىل بتاريخ ياملواطنني للمشاركة الفعالة يف اجللسات التشارك

ومت التوافق خالهلا على املشاريع املهيكلة واملشاريع اإلدارية واالعتمادات املخصصة  2018نوفمرب 

 لالجناز.

ب الدوائر البلدية  لضبط مشاريع  القرب للبنية ابإلضافة إىل أنه مت عقد جلسات املناطق حس
   األساسية: 

 

 الدائرة  البلدية أبراينة املدينة  2018نوفمرب   24السبت      

 الدائرة البلدية  أبراينة العليا   2018نوفمرب  25األحد 

  الدائرة البلدية ابملنازه  2018ديسمرب  01السبت 

 الدائرة البلدية برايض النصر  2018ديسمرب  02األحد 
 

لضبط الصيغة النهائية  2018ديسمرب  22مت عقد اجللسة العامة الثانية بتاريخ السبت كما 
 . 2019للربانمج االستثماري التشاركي لسنة 

 ربانمج السنوي لإلستثمار البلدي يف ما يلي :الو يتمثل 
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 : 2019موارد البرنبمج االستثمبري السنوي التشبركي لسن  -1

 دينبربأللف ةالكلف   الموارد

 888 المسبعدة غير الموظف  

 9997 تمويل ذاتي

 1700+ 800 قرض

 1700+ 11685 المجموع العبم للموارد
 

 (بصدد استكمال اجراءات اقتناء معدات نظافة )صفقة مجمعةأد  1700مالحظة : 

  : 2019توزيع الموارد على المشبريع االستثمبري  السنوي  التشبركي  لسن   -2

 دينبرا. ألف 6115ةرنبمج ومشبريع القرب المتعلق  ةتحسين ظروف عيش المواطنين ةقيم  -1
 

 المشبريع

 
 دينبر بأللفةالكلف  

 الخط التمويلي 

 تمويل ذاتي

 ةبأللف دينبر
 قرض

مسبعدة غير 

 موظف 

 واالرصف  :الطرقبت 

 حي النزه  -

 المنزه الخبمس -

 ريبض االندلس -

 حي النصر -

 8المنزه زيبدة للمخطط  -

900 900 - - 
1500 1500   

1100 1100 - - 
600 600   
850 +    

 - - 500 500 صيبن  األنهج ةكبمل الدوائر البلدي 
 - - 500 500 لعمومياالتنوير 

زيبدة +  تصريف ميبه االمطبر

 للمخطط
400  +100 400 - - 

 - - 300 300 دراسبت  خبص  ةبلمشبريع
 - - 315 315 لمنبطق الخضراءا

   6115 6115 1الفرعي ــــــــوعجمالم

    950 زيبدة للمخطط
    6115 المجموع
 

 دينبرا  ألف 5752ةرامج ومشبريع مهيكل  للمدين  ةقيم   -2
 

 المشبريع

 
الكلف  

 دينبرةبأللف 

 التمويلي الخط  

 تمويل ذاتي

 ةبأللف دينبر

مسبعدة  قرض

 غير موظف 

 دراسبت

 - - 100 100 إحداث منبتدراسة و
 - - 100 100 دراسة برامج ادخال الطاقة المتجددة

 - - 150 150 صيانة المناطق االثريةو انجاز دراسة 
 دراسة المخطط المروري

250 250 

- - 
وسائل نقل عمومي سريع داخل  دراسة احداث

 المنطقة البلدية
- - 

 - - دراسة إلحداث مسلك للدراجات و منطقة المترجلين
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 روض  أطفبل -

 قبع  متعددة االختصبصبت لالنشط  الشببةي  - -
840 - - 840 

 - - 350 350 صيانة المسرح البلدي بأريانة -
 تهيئة فضاءات شغل لفاقدي السند - -

 

180 180 
 
 

- 

 - - 100 100 ة المؤسسات التربويةئتهي-
 -  205 205 تهيئة مآوي السيارات-

 48 - 152 200 تهيئة سوق الجملة 
دراسة و انجاز مشاريع تجميل و صيانة المباني ) نقابات مالكي 

 العمارات(
100 100 - - 

2الفرعي  المجمـــــــــــــــــــــــوع  2575 1687 - 888 
 

 دينبرا الف  9952إداري  ةقيم  :ةرامج ومشبريع  -3

 

 الكلف   المشروع

 دينبرةبأللف 

 الخط  التمويلي 

 تمويل ذاتي

بأللف ة

 الدينبر

 قرض

مسبعدة غير 

 موظف 

 البنبءات
 - 800 200 1000 تهيئ  المستودع البلدي

 دراسبت
 دراس  الحصبء الملك البلدي 

50 

 

50 

 
- - 

 - - 100 100 التدقيق و الحوكم  االداري  
 - -  200  200 دراس  المدين  الذكي 

 - -  50   50  دراس  البيبنبت المفتوح 

 200 200 دراس  و انجبز التنوير ةبلطبق  الشمسي  الدوائر البلدي 

- - 
 
 

 المعدات والتجهيزات

 المشروع
الكلف  

بأللف ة

 الدينبر

 الخط  التمويلي 
 تمويل ذاتي

بأللف ة

  الدينبر

 قرض

مسبعدة غير 

 موظف 

 - -  25  25 كبالت
 -01Bob catعدد 

 mini –combine)-01عدد 
270 270 

- - 

 - -  200  200 اقتنبء وسبئل نقل
 - 1700 - 1700 اقتنبء معدات نظبف  

 معدات اعالمي 

 - -  200  200 الرةط مع المصبلح الخبراجي 
 - - 100 100 كبميرات مراقب 
 - - 50 50 االنتظبرنظبم التصرف في 
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 - -  200  200 إقتنبء تجهيزات اعالمي 
Talkie-walkie 50 50 - - 

Cabine réseau mobile 50 50 - - 
 - - 20 20 تركيز نظبم شكبوي صوتي  
 - - 50 50 تركيز نظبم استشعبر ةيئي 
 - - 30 30 تركيز نظبم متبةع  االسعبر 
 - - 150 150 التصرف في راديو واب 

  800 2195 2995 3الفرعي  المجموع

 المجموع العبم

11685 

+ 

 

1700 

9997 800 
+ 

1700 
 

888 

 حسب البياانت التالية : تنزيل االعتمادات حسب التبويب املايل املدرج مبيزانية العنوان الثاينمت كما 

 دينبرا.ألف   6115 مشبريع القرب  ةقيم     -1

        

 المشبريع النفقبتةيبن  ةيبن الفصل
بأللف ةالكلف  

 الدينبر

 الخط  التمويلي 

 تمويل ذاتي 

بأللف ة

  الدينبر

 قرض

مسبعدة 

غير 

 موظف 
 

06,614-6 

عمليبت التهيئ  

والتهذيب 

 األخرى

 الطرقبت واالرصف  :
900 900 

 حي النزه         -     

     1500 1500 المنزه الخبمس        - 
 

     1100 1100 ريبض االندلس        -

     600 600 حي النصر        - 
         8المنزه  850زيبدة للمخطط ةــــ 
 

06,613-03 
أشغبل الصيبن  

 والتعهد

صيبن  األنهج ةكبمل الدوائر 

 البلدي 
500 500     

 
06,610-01 

اإلنبرة 

 العمومي 
     500 500 التنوير العمومي

 

06,612-02 

تركيز شبك  

تصريف ميبه 

 األمطبر

تصريف ميبه االمطبر+ زيبدة 

 100ةـــ
400 400 

    
 

     300 300 دراسبت  خبص  ةبلمشبريع دراسبت أخرى 06,600-20
 

06,615-04 

تهيئ  

المسبحبت 

 الخضراء

 315 315 المنبطق الخضراء
    

     
     6115 6115 1المجمــــــــوع الفرعي
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 دينبرا  الف 2575مشبريع مهيكل   ةقيم  
 

    

      
 

 المشبريع ةيبن النفقبت ةيبن الفصل
بأللف ةالكلف  

 الدينبر

 الخط  التمويلي 

 تمويل ذاتي 

بأللف ة

 الدينبر

 قرض

مسبعدة 

غير 

 موظف 
 

 دراسبت أخرى 06,600-20

     100 100 إحداث منبت
إدخال الطاقة دراسة برنامج  

     100 100 المتجددة
 

     150 150 دراسة صيانة المناطق االثرية
دراس  و انجبز مشبريع تجميل  

و صيبن  المببني ) نقبةبت مبلكي 

 العمبرات(

100 100     
 

06,600-02 

دراس  

مخططبت 

 المرور

 دراسة المخطط المروري

250 250     
دراسة احداث وسائل نقل  

عمومي سريع داخل المنطقة 
 البلدية

 
دراسة إلحداث مسلك للدراجات 

 و منطقة المترجلين

 
    

لجن  الطفول  و الشببب و 

 الريبض 
  

_   

  

 

06,616-06 
ةنبء وتهيئ  

 ريبض األطفبل

قبع  متعددة االختصبصبت 

 لالنشط  الشببةي  
840 840 

 
 روض  أطفبل

 

06,616-21 

أشغبل الصيبن  

 والتعهد

 

 350 350 صيانة المسرح البلدي بأريانة

     

   

06,614-06 

عمليبت 

التهيئ  

والتهذيب 

 األخرى

  

180 180     

 
تهيئة فضاءات شغل لفاقدي 

 السند

   

عمليبت  06,614-06 

التهيئ  

والتهذيب 

 األخرى

      100 100 تهيئة المؤسسات التربوية 

 
06,617-07 

تهيئ  مآوي 

 السيبرات
     205 205 تهيئة مآوي السيارات 

 
06,617-01 

ةنبء وتهيئ  

 األسواق
 48   152 200 تهيئة سوق الجملة

 
 1687 2575 2المجموع الفرعي     

  
888 
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 دينبرا الف  2995 ةرامج ومشبريع إداري  ةقيم  :  -3

 

        

 المشبريع ةيبن النفقبت ةيبن الفصل
بأللف ةالكلف  

 الدينبر

 الخط  التمويلي 

 تمويل ذاتي 

بأللف ة

 الدينبر

 قرض

مسبعدة 

غير 

 موظف 
 

 البنبءات
 

06,603-03 
المستودع 

 البلدي
   800 200 1000 هتيئة املستودع البلدي

 
 دراسبت

 

 

 دراسبت أخرى 06,600-20

     50 50 دراسة الحصاء امللك البلدي 
     100 100 التدقيق و احلوكمة االدارية  
     200 200 دراسة املدينة الذكية 
     50 50 دراسة البياانت املفتوحة 
 

 إنبرة العمومي  06,610-01
اجناز التنوير ابلطاقة الشمسية  

     200 200 الدوائر البلدية

 
 المعدات والتجهيزات

 

06,606-01 

إقتنبء معدات 

النظبف  

 والطرقبت

 Bob cat 01عدد
270 270   

  
– mini)-01 عدد 

combine 
  

   1700   1700 ناء معدات نظافة )صفقة جممعة(إقت 
إقتنبء معدات  06,606-02 

وتجهيزات 

 أخرى

     25 25 كبالت

إقتنبء وسبئل  06,608-01 

 النقل
     200 200 اقتناء وسائل نقل

 
 معدات اعالمي 

 

06,605-20 
ةرامج 

وتجهيزات 

 إعالمي  مختلف 

     200 200 الربط مع املصاحل اخلارجية

     100 100 كامريات مراقبة 

     50 50 نظام التصرف يف االنتظار 

     200 200 إقتناء جتهيزات اعالمية 
 Talkie-walkie 50 50     
 Cabine réseau 

mobile 50 50 
    

     20 20 تركيز نظام شكاوي صوتية  
     50 50 تركيز نظام استشعار بيئي  
     30 30 تركيز نظام متابعة االسعار  
     150 150 التصرف يف راديو واب 
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 800 2195 2995 3اجملموع الفرعي 
  

 

 
  

 المجموع العبم
1700+

11685 
9.997 800+ 1700 

  
  

حىت يتسىن إحالة امللف ،  التداول يف املوضوع اجمللس البلديالسادة أعضاء فاملعروض على 
حلصول واالستكمال اإلجراءات املطلوبة  2019جانفي  15إىل صندوق القروض يف أجل أقصاه 

 .على املنحة التمويلية
 المداوالت

 

( وطالب walkie eitalkجهاز ) 52: أشار إىل امتالك البلدية  فتحي اثبتالسيد 
 . بشأهنمابلبحث عنهم وتقدمي تقرير 

البلدية  األمالككل سنة يتم جرد مجيع مع هناية   إىل أنه أشار: احلبيب العوينالسيد حممد 
 .با من زميله التوجه للمصاحل املعنية ملده ابملعلومة اليت يروم احلصول عليهالاط

تطبيق آليات الدميقراطية التشاركية اليت متت  ضرورةأشارت إىل :  السيدة اهلام بن صاحل
وذلك بتخصيص اعتمادات للمشاريع املوجهة للمجتمع املدين واملواطنني من طرف  ااملصادقة عليه

 اآلليات واليت سيقع حتديدها الحقا. تلكاللجان املعنية بتطبيق 

 :  الفنون والثقافة جلنة

 املواطننيأد  10 ،اجملتمع املدني أد  30

 :  جلنة الطفولة والشباب والرياضة

 املواطننيأد  10 ،اجملتمع املدني أد  20

 : الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي االعاقة جلنة

 املواطننيأد  10 ،اجملتمع املدني أد  20
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 : جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ومتابعة التصرف

 املواطننيأد  20 ،جمتمع مدني أد  30 

 :  جلنة الرتبية والتعليم

 املواطنني أد10جمتمع املدني و  أد20 

  :  جلنة شؤون املراة واالسرة

 املواطننيأد  5 ،اجملتمع املدني أد  15

 :  املساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة جلنة

 املواطننيأد  5 ،اجملتمع املدني أد  5

 :  جلنة صيانة وتثمني الرتاث ودعم النشاط السياحي والصناعات التقليدية         

 أد املواطنني10أد جمتمع املدني 10         

 .: تساءل حول القيمة اجلملية املخصصة هلذه اللجان السيد فتحي اثبت

أبن القيمة اجلملية املخصصة لكل اللجان تتمثل يف جمموع املبالغ  أوضحت:  إهلام بن صاحل السيدة
ولضمان تطبيق هلذه االليات من قبل كل أد  230بـاملخصصة لكل جلنة املذكورة سابقا واملقدرة 

من ميزانية كل من جلنة الثقافة والرايضة والشؤون  أد10اللجان املعنية وقع االتفاق على ان يتم حتويل 
 .الفرص كافئاالجتماعية لفائدة جلنيت املراة واالسرة واملساواة وت

 

 قرار المجلس البلدي  
 

2019

 ربانمج السنوي لإلستثمار البلدي يف ما يلي :اليتمثل و 

 : 2019موارد البرنبمج االستثمبري السنوي التشبركي لسن  -1
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 دينبربأللف ةالكلف   الموارد

 888 المسبعدة غير الموظف  

 9997 تمويل ذاتي

 1700+ 800 قرض

 1700+ 11685 المجموع العبم للموارد
 

 (بصدد استكمال اجراءات اقتناء معدات نظافة )صفقة مجمعةأد  1700مالحظة : 

 
 

  : 2019توزيع الموارد على المشبريع االستثمبري  السنوي  التشبركي  لسن   -2

 

 دينبرا.ألف  6115ةرنبمج ومشبريع القرب المتعلق  ةتحسين ظروف عيش المواطنين ةقيم  -1
 

 المشبريع

 
 دينبربأللف ةالكلف  

 الخط التمويلي 

تمويل ذاتي 

 ةبأللف دينبر
 قرض

مسبعدة غير 

 موظف 

 الطرقبت واالرصف  :

 حي النزه  -

 المنزه الخبمس -

 ريبض االندلس -

 حي النصر -

 8المنزه زيبدة للمخطط  -

900 900 - - 
1500 1500   

1100 1100 - - 
600 600   
850 +    

 - - 500 500 صيبن  األنهج ةكبمل الدوائر البلدي 
 - - 500 500 لعمومياالتنوير 

زيبدة +  تصريف ميبه االمطبر

 للمخطط
400  +100 400 - - 

 - - 300 300 دراسبت  خبص  ةبلمشبريع
 - - 315 315 لمنبطق الخضراءا

   6115 6115 1الفرعي ــــــــوعجمالم

    950 زيبدة للمخطط
    6115 المجموع

 

 دينبرا ألف  2575ةرامج ومشبريع مهيكل  للمدين  ةقيم   -2
 

 المشبريع

 
الكلف  

 ةبأللف دينبر

 الخط  التمويلي 

 تمويل ذاتي

 ةبأللف دينبر

مسبعدة  قرض

 غير موظف 

 دراسبت

 - - 100 100 إحداث منبتدراسة و
 - - 100 100 دراسة برامج ادخال الطاقة المتجددة

 - - 150 150 صيانة المناطق االثريةو انجاز دراسة 
 دراسة المخطط المروري

250 250 

- - 
وسائل نقل عمومي سريع داخل  دراسة احداث

 المنطقة البلدية
- - 

 - - المترجليندراسة إلحداث مسلك للدراجات و منطقة 
 روض  أطفبل -

 قبع  متعددة االختصبصبت لالنشط  الشببةي  - -
840 - - 840 
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 - - 350 350 صيانة المسرح البلدي بأريانة -

 هتيئة فضاءات شغل لفاقدي السند -

 
180 180 

 
 

- 

 - - 100 100 ة المؤسسات التربويةئتهي-
 -  205 205 هتيئة مآوي السيارات-

 48 - 152 200 هتيئة سوق اجلملة 

 - - 100 100 دراس  و انجبز مشبريع تجميل و صيبن  المببني ) نقبةبت مبلكي العمبرات(
2الفرعي  المجمـــــــــــــــــــــــوع  2575 1687 - 888 

 

 

 دينبرا الف  2995ةرامج ومشبريع إداري  ةقيم  : -3

 

 الكلف   المشروع

 ةبأللف دينبر

 التمويلي الخط  

 تمويل ذاتي

بأللف ة

 الدينبر

 قرض

مسبعدة غير 

 موظف 

 البنبءات
 - 800 200 1000 هتيئة املستودع البلدي

 دراسبت
 دراس  الحصبء الملك البلدي 

50 

 

50 

 
- - 

 - - 100 100 التدقيق و الحوكم  االداري  
 - -  200  200 دراس  المدين  الذكي 

 - -  50   50  المفتوح دراس  البيبنبت 

 200 200 دراس  و انجبز التنوير ةبلطبق  الشمسي  الدوائر البلدي 

- - 
 
 

 المعدات والتجهيزات

 المشروع
الكلف  

بأللف ة

 الدينبر

 الخط  التمويلي 
 تمويل ذاتي

بأللف ة

  الدينبر

 قرض

مسبعدة غير 

 موظف 

 - -  25  25 كبالت
 -01Bob catعدد 

 mini –combine)-01عدد 
270 270 

- - 

 - -  200  200 اقتنبء وسبئل نقل
 - 1700 - 1700 اقتنبء معدات نظبف  

 معدات اعالمي 

 - -  200  200 الرةط مع المصبلح الخبراجي 
 - - 100 100 كبميرات مراقب 

 - - 50 50 نظبم التصرف في االنتظبر
 - -  200  200 إقتنبء تجهيزات اعالمي 

Talkie-walkie 50 50 - - 
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Cabine réseau mobile 50 50 - - 
 - - 20 20 تركيز نظبم شكبوي صوتي  
 - - 50 50 تركيز نظبم استشعبر ةيئي 
 - - 30 30 تركيز نظبم متبةع  االسعبر 
 - - 150 150 التصرف في راديو واب 

  800 2195 2995 3الفرعي  المجموع

 المجموع العبم

11685 

+ 

 

1700 

9997 800 
+ 

1700 

888 

        
 حسب البياانت التالية : تنزيل االعتمادات حسب التبويب املايل املدرج مبيزانية العنوان الثاينمت كما       

 
 
 دينبرا.ألف   6115 مشبريع القرب  ةقيم     -1

        

 المشبريع ةيبن النفقبت ةيبن الفصل
بأللف ةالكلف  

 الدينبر

 التمويلي الخط  

 تمويل ذاتي 

بأللف ة

  الدينبر

 قرض

مسبعدة 

غير 

 موظف 
 

06,614-6 

عمليبت التهيئ  

والتهذيب 

 األخرى

 الطرقبت واالرصف  :
900 900 

 حي النزه         -     

     1500 1500 المنزه الخبمس        - 
 

     1100 1100 ريبض االندلس        -

     600 600 حي النصر        - 
         8المنزه  850زيبدة للمخطط ةــــ 
 

06,613-03 
أشغبل الصيبن  

 والتعهد

صيبن  األنهج ةكبمل الدوائر 

 البلدي 
500 500     

 
06,610-01 

اإلنبرة 

 العمومي 
     500 500 التنوير العمومي

 

06,612-02 

تركيز شبك  

تصريف ميبه 

 األمطبر

تصريف ميبه االمطبر+ زيبدة 

 100ةـــ
400 400 

    
 

     300 300 دراسبت  خبص  ةبلمشبريع دراسبت أخرى 06,600-20
 

06,615-04 

تهيئ  

المسبحبت 

 الخضراء

 315 315 المنبطق الخضراء
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     6115 6115 1المجمــــــــوع الفرعي

 
 دينبرا  الف 2575مشبريع مهيكل   ةقيم   -3

 

 المشبريع ةيبن النفقبت ةيبن الفصل
بأللف ةالكلف  

 الدينبر

 الخط  التمويلي 

 تمويل ذاتي 

بأللف ة

 الدينبر

 قرض

مسبعدة 

غير 

 موظف 
 

 دراسبت أخرى 06,600-20

     100 100 إحداث منبت
دراسة برنامج إدخال الطاقة  

     100 100 المتجددة
 

     150 150 دراسة صيانة المناطق االثرية
دراس  و انجبز مشبريع تجميل  

و صيبن  المببني ) نقبةبت مبلكي 

 العمبرات(

100 100     
 

06,600-02 

دراس  

مخططبت 

 المرور

 دراسة المخطط المروري

250 250     
دراسة احداث وسائل نقل  

عمومي سريع داخل المنطقة 
 البلدية

 
دراسة إلحداث مسلك للدراجات 

 منطقة المترجلينو 

 
    

لجن  الطفول  و الشببب و 

 الريبض 
  

_   

  

 

06,616-06 
ةنبء وتهيئ  

 ريبض األطفبل

قبع  متعددة االختصبصبت 

 لالنشط  الشببةي  
840 840 

 
 روض  أطفبل

 

06,616-21 

أشغبل الصيبن  

 والتعهد

 

 350 350 صيانة المسرح البلدي بأريانة

     

   

06,614-

06 

عمليبت 

التهيئ  

والتهذيب 

 األخرى

  

180 180     

 
تهيئة فضاءات شغل لفاقدي 

 السند

   
 06,614-

06 

عمليبت 

التهيئ  

والتهذيب 

 األخرى

      100 100 تهيئة المؤسسات التربوية 

 06,617-

07 

تهيئ  مآوي 

 السيبرات
     205 205 تهيئة مآوي السيارات 

 06,617-

01 

ةنبء وتهيئ  

 األسواق
 48   152 200 تهيئة سوق الجملة

 
 1687 2575 2المجموع الفرعي     

  
888 
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 دينبرا الف  2995 ةرامج ومشبريع إداري  ةقيم  :  -3

 

        

 المشبريع ةيبن النفقبت ةيبن الفصل
بأللف ةالكلف  

 الدينبر

 الخط  التمويلي 

 تمويل ذاتي 

بأللف ة

 الدينبر

 قرض

مسبعدة 

غير 

 موظف 
 

 البنبءات
 

06,603-03 
المستودع 

 البلدي
   800 200 1000 هتيئة املستودع البلدي

  

 

 دراسبت
 

 

 دراسبت أخرى 06,600-20

     50 50 دراسة الحصاء امللك البلدي 
     100 100 التدقيق و احلوكمة االدارية  
     200 200 دراسة املدينة الذكية 
     50 50 دراسة البياانت املفتوحة 
 

 إنبرة العمومي  06,610-01
اجناز التنوير ابلطاقة الشمسية  

     200 200 الدوائر البلدية

 
 المعدات والتجهيزات

 

06,606-01 

إقتنبء معدات 

النظبف  

 والطرقبت

 Bob cat 01عدد
270 270   

  
– mini)-01عدد  

combine 
  

   1700   1700 إقتناء معدات نظافة )صفقة جممعة( 
إقتنبء معدات  06,606-02 

وتجهيزات 

 أخرى

     25 25 كبالت

إقتنبء وسبئل  06,608-01 

 النقل
     200 200 اقتناء وسائل نقل

 
 معدات اعالمي 

 

06,605-20 
ةرامج 

وتجهيزات 

 إعالمي  مختلف 

     200 200 املصاحل اخلارجيةالربط مع 

     100 100 كامريات مراقبة 

     50 50 نظام التصرف يف االنتظار 

     200 200 إقتناء جتهيزات اعالمية 
 Talkie-walkie 50 50     
 Cabine réseau 

mobile 50 50 
    

     20 20 تركيز نظام شكاوي صوتية  
     50 50 تركيز نظام استشعار بيئي  
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     30 30 تركيز نظام متابعة االسعار 
     150 150 التصرف يف راديو واب 
 800 2195 2995 3اجملموع الفرعي  

  
 

 
  

 1700 +800 9.997 11685+1700 المجموع العبم

  
 

        
 

 

 

 

 : 2019القدرات لسن  البرنبمج السنوي لدعم : حول  05الموضوع عدد 
 

سعيا إىل مسايرة انه  أفادتلسيدة سهام بوعزة اليت أحال السيد رئيس البلدية الكلمة إىل ا       

نسق دعم القدرات ابلبلدايت وذلك من خالل إعداد الربانمج السنوي لدعم هذه القدرات يف جانبيه 

كل من مركز التكوين ودعم الالمركزية وصندوق املتعلقني ابلتكوين واملساندة الفنية، والذي يتوىل تنفيذه  

القروض ومساعدة اجلماعات احمللية وذلك يف إطار برانمج التنمية احلضرية واحلوكمة احمللية والذي يعترب 

من شروط إسناد القروض ومنح املساعدات من طرف الصندوق. وحيث مت إعداد مشروع  اشرط

اور التكوين واملساندة حموذلك إستنادا إىل  2019سنة برانمج سنوي لدعم القدرات البلدية بعنوان 

وحيث وقع عرض هذا املشروع على أنظار جلنة  » cpsclو« cfad الفنية املعروضة من اهليكلني

 .فاملعروض على أعضاء اجمللس البلدي التداول يف هذا املشروع .الشؤون اإلدارية

  2019البرنبمج الجهوي للتكوين لسن  
 

    

 المنتفعين الموضوع ع/ر
عدد  

 المشبركين

 التصرف في المخزونات 1
 محمد الطاهر السالمي

2 
 وليد العرفاوي

 أخطاء التصرف وطرق التحكم فيها 2
 سمير وداي

4 
 لطيفة تريمش
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 حسني البجاوي

 حميدة العرفاوي

 1 أم الخير بلغيث إدارة اإلجتماعات 3

 بناء وقيادة فرق العمل 4

 نهلة الجميعي

 ليلى بن صالح العياشي 3

 توفيق بلهاني

 الديمقراطية المحلية التشاركية 5

 شكري الدشراوي

 أم الخير بلغيث 3

 حميدة العرفاوي

 1 ليلى بن صالح العياشي التعاون الدولي الالمركزي 6

 تمويل المشاريع البلدية 7
 خالد الجبالي

3 
 حميدة العرفاوي

8 

 أم الخير بلغيث الهياكل البلدية

3 
 إدارة اإلجتماعات

 أم الخير بلغيث

 ليلى بن صالح العياشي

 المناهج التشاركية 9

 حميدة العرفاوي 

4 
 دليلة عزري  

 نورشان بن عمارة  

 صابر كريم  

 1 طارق حدشي النزاهة ومقاومة الفساد 10

 1 حسني البجاوي - آليات التعاون بين البلديات  11

 1 طارق حدشي  - تقنيات التفاوض 12

 بناء وقيادة فرق العمل 13

 خالد اليحياوي

6 

 سارة بنور -

 محمد الطيب الخماسي -

 أحمد بلخيرة -

 عبد الفتاح علية -

 أحمد العابد -

 تدريب المدربين 14
 سمير وداي

2 
 توفيق بلهاني -

 إدارة النزاعات 15
 سمير وداي -

2 
 محمد الطيب الخماسي  -

 القيادة اإلدارية 16

 سارة بنور -

 سمير وداي - 9

 خالد الجبالي -
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 لطفي الدشراوي -

 ليلة بن صالح العياشي -

 نزار األدب -

 معز المديوني -

 األسعد المحمدي -

 بن رمضان كمال -

 جداول القيادة في العمل البلدي 17

 حميدة العرفاوي -

7 

 سالف البلطي -

 سناء بن منصور -

 توفيق بلهاني -

 سنية شعيب -

 خالد الجبالي -

 أميرة العتيري -

 حل المشكالت وإتخاذ القرارات 18

 لطيفة الرزقي

5 

 فهمي حمي -

 عبدهللامنير بن  -

 سنية بن عياد -

 سمير وداي -

 إجراء الحوارات الصحفية و التعامل مع وسائل اإلعالم 19
 ليليا المديني -

2 
 منيرة جبنون -

  2019قانون المالية  20

 مريم الجبالي -

11 

 رايس داوة -

 حسني البجاوي  -

 شريفة الشريقي -

 إبتسام جالب -

 ناهد العياري -

 أسماء الجميعي -

 ليليا المديني -

 سارة بنور -

 طارق حدشي -

 سنية بن عياد -

 التحليل المالي 21
 رايس داوة -

6 
 دليلة عزري -
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 مريم جبالي -

 احمد العابد -

 شريفة الشريقي -

 نبيل بن مسعود -

 الجرد و التسجيلاألمالك البلدية و  22
 نبيل بن مسعود -

2 
 علي اليعقوبي -

 إدارة المشاريع البلدية 23

 مريم الجبالي - 

9 

 سناء بن منصور - 

 فردوس السيد -

 شكري الدشراوي  -

 صابر كريم  -

 ميساء بنراهم -

 آمال الرياحي -

 عبد الفتاح علية-

 نسرين شوشان-

 1 كوثر النجار يالتعمير و التخطيط العمران 24

 1 توفيق بلهاني التصرف في الطرقات وأمثلة المرور 25

 منظومة أدب 26

 سلوى حمدي -

9 

 حسن الشريف -

 إيمان كسيكسي -

 محسن الصغير -

 اليامنة المحمدي -

 إبتسام بن جالب -

 مباركة النفاتي -

 بثينة الزيغي -

 ربيع الكافي -

 منطومة إنصاف 27

 حسن الشريف -

5 

 بشرى النحال  -

 ليلى بوعلي -

 مروى بن محمود -

 رايس داوة -

 تقييم آداء الجماعات المحلية 28

 طارق حدشي

 سنية عياد 4

 ليليا المديني
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 سارة بنور

 بطاقات الوصف الوظيفي 29
 هشام الخصراوي

2 
 صابر الرياحي

 تعبئة الموارد الذاتية وتطهير الديون 30

 أسماء الجميعي

7 

 إبتسام جالب

 ريم عباس 

 دليلة عزري

 مباركة النفاتي 

 سارة بنور

 سنية عياد

 إعداد و إنجاز فني ومالي للمخطط اإلستثماري البلدي 31

 شكري الدشراوي

8 

 نهلة الجميعي

 الخير بلغيث أم

 صابر كريم

 نورشان بن عمارة

 ميساء بنبراهم

 حنان بوسليمي

 نسرين شوشان

 حوكمة الشراء العمومي 32
 اليامنة المحمدي

2 
 محسن الصغير

 الشراء على الخط 33

 شريفة الشريقي

8 

 ناهد العياري

 حميدة العرفاوي

 إبتسام جالب

 عزريدليلة 

 مروى بن محمود

 1 حميدة العرفاوي تحسين إستهالك إعتمادات العنوان الثاني 34

 التصرف في الوثائق واألرشيف  35

 بشرى النحال

18 

 صابر كريدان

 أحالم الباهي

 بسمة الفوزاعي

 فائزة بن يوسف

 هنية بوخضرة

 عواطف البراني

 شفيقة ساسي

 الشيحي عائدة

 بية السلطاني



33 
 

 إيمان الكسيكسي

 إيمان الوافي

 أحالم دربز

 ألفة خلف هللا

 فاطمة الحشايشي

 هدى باللي

 ناجية جوادي

 بثينة السالمي

 58 أعوان الحالة المدنية الحالة المدنية 36

 67 اإلطارات البلدية  القيادة المحلية 37

38  MICROSOFT OFFICE 

 روضة حشانة

47 

 عائدة الشيحي

 طارق حدشي

 حميدة الزهار

 األسعد الطنفوري

 عاطف الهمامي

 سامية الدالي

 علي السالمي

 سامية القيسي

 سنية عياد

 لطيفة جنان

 سعاد بن صالح

 سمير الجالصي

 محمد الطيب الخماسي

 سامي مبروكي

 سناء بن منصور

 عائشة العرفاوي

 لطيفة تريمش

 لطيفة الرزقي

 فاطمة حشايشي

 الناصر محمود

 ليلى بوثور

 مصطفي الحامدي

 بية السلطاني

 إيمان كسيكسي
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 أم الخير بلغيث

 نبيهة الخلصي

 ريم عباس

 بشرى النحال

 البجاوي حسني

 ناجية العيوني

 سامية بلحاج خليفة

 فردوس السيد

 مبروكة بوقطف

 خالد الشريقي

 وحيد شعبان

 محسن السليتي

 صالح بالطيب

 طارق السرسوري

 صباح الكافي

 أسماء الجميعي

 محسن الصغير

 اليامنة المحمدي

 صابر كريدان

 إيمان الوافي

 إيمان المرناقي

 ليلى السالمي

 أحالم الباهي

 الجباية المحلية وتحسن اإلستخالص 39

 حميدة العرفاوي

10 

 سنية شعيب

 طارق حدشي

 سارة بنور

 سامية القيسي

 محرز عباس

 علي السالمي

 سنية بن عياد

 أميرة الرويسي

 بوغانميزهيرة 

 9 حنان بوسليمي   40
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 حسني البجاوي  

 سامية بلحاج خليفة  

 نسرين شوشان إعداد وإبرام الصفقات العمومية 

 محسن الصغير تنفيذ الصفقات العمومية

 سالف البلطي إجراءات الفسخ في الصفقات العمومية

  

 شكري الدشراوي

 سناء بن منصور

 دليلة عزري

 الشراءات العمومية 41

 حسني البجاوي

6 

 سالف البلطي

 دليلة عزري

 شريفة الشريقي

 اليامنة المحمدي

 محسن الصغير

 التهيئة العمرانية ورخص البناء 42

 نسرين شوشان

 أمال الرياحي 3

 تيجاني شبشوب

 الحماية البيئية و اإلجتماعية 43

 عصام الماجري

17 

 هادية عمر

 أماني زايد

 خالد اليحياوي

 نظار النظافة

 هادية عمر

 اماني زايد

 نورشان بن عمارة

 ميساء بنبراهم

 كوثر النجار

 عصام الماجري

 مصطفي الحامدي

 خالد اليحياوي

 مبروكة بوقطف

 محمد الطيب الخماسي

 سنية بن سالم
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 صابر كريم

 ميزانية البلدية 44

 المديرين 

13 

 مريم الجبالي

 حميدة العرفاوي

 شريفة الشريقي

 دليلة عزري

 إبتسام بن جالب

 أسماء الجميعي

 حسني البجاوي

 سالف البلطي

 محسن الصغير

 سناء بن منصور

 حنان بوسليمي

 نورشان بن عمارة

 النظام التأديبي في الوظيفة العمومية 45
 هشام الخضراوي

2 

 لطيفة تريمش

 اإلنتداب و الترقيىة في الوظيفة العمومية 46
 هشام الخضراوي

2 
 لطيفة تريمش

 التقاعد و الحيطة اإلجتماعية 47
 سمير وداي

2 
 هشام الخضراوي

 االخالق المهنية ومدونة السلوك 48
 لطيفة تريمش

2 
 سمير وداي

 العطل في الوظيفة العمومية 49

 ليلى بوعلي

 صابر الرياحي 3

 عائشة العرفاوي

 حوادث الشغل و األمراض المهنية 50
 محرز الخزري

2 
 بشرى النحال

 16 الحجاب تطوير مهارات اإلستقبال و التواصل بالمصالح العمومية 51

 2019ةرنبمج التكوين الخصوصي لسن  

    

 اإلدارة المعني  المنتفعين الموضوع ع/ر

 إدارة الشؤون اإلدارية بشرى النحال الضبط اإلداري 1
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 صابر كريدان

 أحالم الباهي مصلحة الضبط المركزي

 بسمة الفوزاعي

 فائزة بن يوسف
 دائرة أريانة المدينة

 هنية بوخضرة

 العليادائرة أريانة  عواطف البراني

 دائرة رياض النصر شفيقة ساسي

 إدارة تنمية الموارد و الشؤون اإلقتصادية عائدة الشيحي

 إدارة تجميل المدينة و العناية بالمحيط بية السلطاني

 إدارة الشؤون المالية إيمان الكسيكسي

 دائرة المنازه إيمان الوافي

 إدارة المصالح الفنية أحالم دربز

 إدارة الشؤون القانونية و األمالك ألفة خلف هللا

 فاطمة الحشايشي
وحدة المتابعة و اإلعالم والعالقات 

 الخارجية 

 مصلحة التصرف في الوثائق و األرشيف هدى باللي

 إدارة تجميل المدينة و العناية بالمحيط ناجية جوادي

 إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط بثينة السالمي

 إدارة الشؤون القانونية و األمالك علي اليعقوبي تنظيم مستودعات الحجز و التصرف فيها 2

 وكالة المقابيض  3
وكالء المقابيض 

 ومساعديهم
 الدوائر البلدية

 وكالة الدفوعات 4
وكالء الدفوعات            

 ومساعديهم

5 Photoshop 

 مصلحة اإلعالم نهلة الجميعي

اإلدارة الفرعية للنظم المعلوماتية           أميرة العتيري

 مروى بن محمود وتكنولوجيا اإلتصال

 إعداد الدراسات التابعة للطرقات 6
 إدارة المصالح الفنية ميساء بن براهم

 إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط عصام الماجري

7 
 –تصريف مياه األمطار  -التطهير

 الطرقات

   صابر كريم

 إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط الماجري عصام

 إدارة المصالح الفنية عبد الفتاح علية التنوير العمومي واالقتصاد في الطاقة 8
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 إدارة تجميل المدينة و العناية بالمحيط مصطفى الحامدي

 المحاسبة التحليلية 9

 مريم الجبالي

 إدارة الشؤون المالية

 حميدة العرفاوي

 عزريدليلة 

 رايس داوة

 شريفة الشريقي

 أسماء الجميعي

 ناهد العياري

 منظومة رشاد 10

   لطيفة تريمش

 إدارة الشؤون المالية شريفة الشريقي

وحدة المتابعة و اإلعالم والعالقات  الناصر محمود

 ليلى بن صالح العياشي الخارجية وتنشيط المدينة

11 
management des projets selon 

les standards PMI 

 توفيق بلهاني

اإلدارة الفرعية للنظم المعلوماتية          

 وتكنولوجيا اإلتصال

 أميرة العتيري

12 oracle administration 

 توفيق بلهاني

 أميرة العتيري

 عارف غالم

13 administration windows 2012 مروى بن محمود 

14   développement android  
 أميرة العتيري

 توفيق بلهاني

15 maintenance avancée 
 عارف غالم

 هادية الغربي

16 
maintenance et dépannage 

réseau local 

 عارف غالم

 هادية الغربي

17 GRB taxe 
 مروى بن محمود

 إدارة تنمية الموارد والشؤون اإلقتصادية عون

18 GRB recette 
اإلدارة الفرعية للنظم المعلوماتية           مروى بن محمود

 وتكنولوجيا اإلتصال

 القباضة البلدية عون

19 GRB PVA  مروى بن محمود 
اإلدارة الفرعية للنظم المعلوماتية          

 وتكنولوجيا اإلتصال
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 إدارة تنمية الموارد والشؤون اإلقتصادية عون

20 GRB patrimoine 
 مروى بن محمود

اإلدارة الفرعية للنظم المعلوماتية          

 وتكنولوجيا اإلتصال

 إدارة تنمية الموارد والشؤون اإلقتصادية عون

 

 

 

 

 

 

 

 CFAD   ةرنبمج مركز التكوين و دعم الالمركزي  

 PARC الخبص ةدعم القدرات 

 2019لسن   

 

 اإلسم و اللقب مواضيع التكوين ع/ر

 تعبئة الموارد الذاتية وتطهير الديون 1
 طارق -ناهد العياري  -سنيا شعيب 

 الحدشي

2 
 إعداد و إنجاز فني ومالي للمخطط اإلستثماري

 البلدي
دة حمي -خالد الجبالي -مريم الجبالي 

 العرفاوي

امةالصيانة الوقائية لمعدات النقل واألشغال الع 3  أحمد العابد 

العموميحوكمة الشراء  4  
 -سالف البلطي -حسني البجاوي 
 حميدة العرفاوي

 الشراء على الخط 5
 -سالف البلطي -حسني البجاوي
 أميرة العتيري

 تحسين إستهالك إعتمادات العنوان الثاني 6
 خالد -دليلة عزري -مريم الجبالي 

 الجبالي

 الحماية البيئية و االجتماعية 7
 -فردوس السيد -شكري الدشراوي

بن منصور سناء  

لطيفة تريمش -سمير وداي  المخطط التقديري للمهن و الكفاءات 8  

 بطاقة الوصف الوظيفي 9
 -هشام الخضراوي -سمير وداي

 لطيفة تريمش

 النفاذ إلى المعلومة 10
ا ليلي -سمير وداي -لطيفة الرزقي

 المديني

 تقييم أداء الجماعات المحلية 11
ريم م -أم الخير بلغيث -سنيا شعيب

 الجبالي

 

 2019البرنامج السنوي للتكوين لسنة 

 ةمركز التكوين و دعم الالمركزيالخاص ب             

 اإلسم و اللقب مواضيع التكوين ع/ر



40 
 

 

 2019للتكوين لسنة برنامج مركز التكوين ودعم الالمركزية 

 الخاص باألعضاء المنتخبين بالمجلس البلدي             

شكري الدشراوي  -أم الخير بلغيث -مريم الجبالي المناهج التشاركية 1  

المديني ليليا -سمير وداي -حميدة العرفاوي النزاهة ومقاومة الفساد 2  

3 
ات حوكمة التصرف في أسطول السيارات البطاق

 الذكية
أحمد العابد -ليليا المديني -علي اليعقوبي  

الناصر محمود  -سناء بن منصور -حميدة العرفاوي آليات التعاون بين البلديات  4  

سارة بنور -فهمي حمي -حميدة العرفاوي تقنيات التفاوض 5  

هندة الكيفاجي -طارق حدشي -مصطفي الحامدي بناء وقيادة فرق العمل 6  

لطيفة تريمش -صابر رياحي هندسة التكوين 7  

أميرة العتيري -سنيا شعيب -خالد الجبالي تدريب المدربين 8  

ليليا مديني -فاطمة حشايشي -حميدة العرفاوي إدارة النزاعات 9  

10 
ل إجراء الحوارات الصحفية و التعامل مع وسائ

 اإلعالم
 نهلة الجميعي 

 شعيبسنيا   -توفيق بلهاني -حسني البجاوي القيادة اإلدارية  11

 شعيبسنيا   -توفيق بلهاني -حميدة العرفاوي جداول القيادة في العمل البلدي 12

 شكري الدشراوي -سارة بنور -ليليا المديني حل المشكالت وإتخاذ القرارات 13

القانونيةتقنيات إعداد وتحرير النصوص  14  سعاد بوجناح -كريمة كستوري -فاطمة الحشايشي 

خالد الجبالي -سنيا شعيب -دليلة عزري  2019قانون المالية 15  

طارق حدشي -سنية بن عياد -سنيا شعيب إستلزام األسواق و المسالخ البلدية  16  

سنيا شعيب -سناء بن منصور -حميدة العرفاوي التحليل المالي 17  

البلدية و الجرد و التسجيل األمالك 18 سنية بن عياد -ليليا المديني -كريمة كستوري   

نورشان بن عمارة  -توفيق بلهاني -حميدة العرفاوي  إدارة المشاريع البلدية 19  

خالد الجبالي -توفيق بلهاني -عادل الدبوسي إستراتيجية تنمية المدينة 20  

نسرين شوشان -آمال الرياحي -النجاركوثر  التعمير و التخطيط العمراني 21  

يمنيرة بلحاج ساس -نورشان بن عمارة -هندة الكيفاجي التصرف في الطرقات وأمثلة المرور 22  

أميرة العتيري -نادرة بن قايد -هادية الغربي صيانة المعدات اإلعالمية 23  

مروى بن محمود -أميرة العتيري -أم الخير بلغيث منظومة متابعة المجالس البلدية 24  

ريم عباس -مروى بن محمود -دليلة عزري منظومة أدب 25  

رضا المرياح -عائشة العرفاوي -محرز خزري منظومة إنصاف 26  

أميرة العتيري -ليليا المديني -أم الخير بلغيث منظومة متابعة تقييم اآلداء 27  

مراد الحمزاوي -أميرة العتيري -توفيق بلهاني تخطيط النظم المعلوماتية   28  

مراد الحمزاوي -أميرة العتيري -توفيق بلهاني حوكمة النظم المعلوماتية 29  

أميرة العتيري -توفيق بلهاني -عارف غالم السالمة المعلوماتية 30  

أميرة العتيري -توفيق بلهاني -عارف غالم إدارة وسالمة الشبكات 31  
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 اإلسم و اللقب مواضيع التكوين ع/ر
عدد 

 المشاركين

 الهياكل البلدية 1

مريم العطاوي  -  

سهام بوعزة -  

أنيس معزون  -  

الناصر الجندوبي -  

آمنة الزهروني -  

نعيمة الزريبي -  

نادية يوسف -  

محمد حميد -  

جالل بن تقية -  

9 

 ميزانية البلدية 2

فاطمة إبراهم -  

عثمان المهدي الصيادي -  

سعيدة بن عمارة -  

المنصف السليطي -  

محمد الحبيب العوني -  

جليد جبران -  

نعيمة الزريبي -  

محمود بلحاج -  

نهال بن عمر -  

9 

3 

 

 

 

 

 

 الشراءات العمومية

 

 

 

 

محمد الهادي كشريد -  

فاطمة إبراهم -  

مريم العطاوي -  

سلوى التومي -  

الناصر الجندوبي -  

ماهر القليبي -  

نعيمة الزريبي -  

محمود بلحاج -  

8 

 الجباية المحلية وتحسين اإلستخالص 4

محمد الهادي كشريد -  

فاطمة إبراهم -  

مريم العطاوي -  

نعيمة الزريبي -  

روضة الحزامي -  

 

 

5 

 تمويل مشاريع البلدية 5

مريم العطاوي -  

سلوى التومي -  

فاطمة إبراهم -  

نعيمة الزريبي  -  

4 

 األمالك البلدية 6

فاطمة إبراهم -  

نعيمة الزريبي -  

مصطفى الكبير -  

ليث شويخ -  

نهال بن عمر -  

5 

 التهيئة العمرانية ورخص البناء 7
سلوى التومي -  

هيفاء الحلواني -  
6 
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نعيمة الزريبي -  

مصطفى الكبير -  

نادية يوسف -  

الحزاميروضة  -  

 التعاون الدولي الالمركزي 8

مريم العطاوي -  

فاطمة إبراهم -  

المنصف السليطي -  

ماهر القليبي -  

عزوز محمد -  

نعيمة الزريبي -  

عزة بوترعة -  

مصطفى الكبير -  

8 

9 

 

 

 

 

 

 

 القيادة المحلية

 

 

 

عثمان المهدي الصيادي -  

أنيس المعزون -  

الناصر الجندوبي -  

العونيمحمد الحبيب  -  

جليدي جبران -  

آمنة الزهروني -  

نعيمة الزريبي -  

فتحي ثابت -  

نهال بن عمر -  

9 

10 

 

 

 

 الديمقراطية المحلية التشاركية

 

 

 

محمد الهادي كشريد -  

مريم العطاوي -  

سهام بوعزة -  

إلهام بن صالح -  

نعيمة الزريبي -  

خالد الجربي -  

محمد حميد -  

جالل بن تقية -  

8 

 إلى المعلومةالنفاذ  11

محمد الهادي كشريد -  

عزة بوترعة -  

نعيمة الزريبي -  

خالد الجربي -  

ليث شويخ -  

إلهام بن صالح -  

سهام بوعزة -  

7 

 الحوكمة ومقاومة الفساد 12

محمد الهادي كشريد -  

مريم العطاوي -  

فاطمة إبراهم -  

سهام بوعزة -  

إلهام بن صالح -  

نعيمة الزريبي -  

عزة بوترعة -  

خالد الجربي -  

جالل بن تقية -  

9 
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  2019 السنوي لدعم قدرات البلديبت لسن البرنبمج 

 المسبندة الفني 

ترتيب 
 األولوية

 
 املساندة الفنية

 الرمز 
حسب 
دليل 

املساندة 
 الفنية

 املشروع أو النشاط املعين ابملساندة الفنية
اتريخ 
بداية 
 التدخل

املصلحة أو  عدد املنتفعني و صفتهم اجملال
 الوحدة املنتفعة

1 
المسبندة في 

مجبل المقبرة  

 التشبركي 
A2 

إعداد وتنفيذ برانمج عمل خبصوص املخطط 
اإلستثماري البلدي و لربانمج السنوي 

 لإلستثمار وفق املنهجية التشاركية
 احلوكمة 

 أم اخلري بلغيث, متصرف -1
حنان البوسليمي,مهندس  -2

 معماري أول 
بنرباهيم, مهندس ميساء  -3

 أول
كاتب   هنلة اجلميعي -4

 صحفي

مصلحة شؤون -
و املكتب       اجمللس 

 و للجان
إدارة املصاحل  -

 الفنية
إدارة املصاحل  -

 الفنية
 مصلحة اإلعالم -

2 
المسبندة في 

مجبل المقبرة  

 التشبركي 
A4 

تطبيق املقاربة التشاركية يف إطار  إجراءات 
اإلجتماعي ملشروع معني التصرف البيئي و 

(PGES أو يف إطار برانمج هتذيب )
 من التفاوت اجلهوي األحياء الشعبية للحد 

 احلوكمة 

 شكري الدشراوي -1
 تقين أول 

 هنلة اجلميعي -2
 كاتب صحفي  

مصلحة متابعة  -
تنفيذ مشاريع 

 املخطط
 مصلحة اإلعالم -

3 
المسبندة في 

مجبل اإلتصبل 

 والشفبفي 
B1  احلوكمة  خطة اإلتصال مع املواطنإعادة 

متصرف  ليلى العياشي,  -1
 مستشار 

 
 لطيفة الرزقي, متصرف  -2
هنلة اجلميعي,كاتب  -3

 صحفي

 املتابعة وحدة -
 والعالقات واإلعالم
 تنشيطو  اخلارجية

 املدينة
مصلحة العالقة  -

 مع املواطن
 مصلحة اإلعالم -

4 
المسبندة في 

مجبل اإلتصبل 

 والشفبفي 
B2 

 املساندة يف جمال اإلتصال الرقمي
 مع املواطن )من خالل مواقع الواب

 احلوكمة  و الشبكات اإلجتماعية(

متصرف  ليلى العياشي, -1
 مستشار 

 هنلة اجلميعي -2
 كاتب صحفي

 املتابعة وحدة -
 والعالقات واإلعالم
 وتنشيط اخلارجية

 املدينة
 مصلحة اإلعالم -

5 
المسبندة في 

اإلتصبل مجبل 

 والشفبفي 

B3 املساندة يف تركيز منظومة للتصرف 
مصلحة العالقة  - متصرف  لطيفة الرزقي, -1 احلوكمة  يف الشكاوي

 مع املواطن
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6 
المسبندة في 

مجبل التنظيم و 

 اإلاجراءات

C1 

تشخيص اهليكلة التنظيمية احلالية    و حتديد 
احلاجيات و األولوايت خبصوص تنظيم 

 التصرف  البلديةاملصاحل 

لطيفة ترميش, متصرف  -1
 مستشار 

 صابر الرايحي, متصرف -2
هشام اخلضراوي,  -3

 متصرف

إدارة الشؤون  -
 اإلدارية

إدارة الشؤون  -
 اإلدارية

إدارة الشؤون  -
 اإلدارية

7 
المسبندة في 

مجبل التنظيم و 

 اإلاجراءات

C2 

املساندة خبصوص مراجعة اهليكلة التنظيمية 
 -ابلبلدية                )اهليكل التنظيمي 

قرار  –دليل اإلجراءات                  
 توظيف األعوان(

 التصرف 
لطيفة ترميش, متصرف  -1

 مستشار 
 صابر الرايحي, متصرف -2
 

 
إدارة الشؤون  -

 اإلدارية
إدارة الشؤون  -

 اإلدارية

8 
المسبندة في 

مجبل التنظيم و 

 إلاجراءات

 
C3 
املساندة يف حتديد وتنفيذ برانمج لتنمية املوارد  

 التصرف  البشرية

 
مسري وداي, متصرف  -1

 مستشار
لطيفة ترميش, متصرف  -2

 مستشار
 صابر الرايحي, متصرف -3
 

 
إدارة الشؤون  -

 اإلدارية
إدارة الشؤون  -

 اإلدارية
إدارة الشؤون  -

 اإلدارية

9 
المسبندة في 

مجبل التصرف 

في الموارد 

 المبلي 

D1  حتليل الوضعية املالية للبلدية وبلورة خطة
 التصرف  عمل ومجلة من التوصيات لتحسني الوضعية

متــــصرف  محيدة العرفاوي, -1
 مستشار 

 دليلة عزري, متصرف  -2
 رايس داوة, متصرف  -3
تقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مرمي اجلبايل,  -4

 أول
سنيا شعيب, متصرف  -5

 مستشار  
سارة بنور, متصرف  -7

 مستشار 
 طارق حدشي, متصرف  -8
سنية بن عياد, متصرف  -9

 مستشار

 إدارة الشؤون املالية
 إدارة الشؤون املالية
 إدارة الشؤون املالية
 إدارة الشؤون املالية

د و إدارة تنمية املوار 
 الشؤون اإلقتصادية

إدارة تنمية املوارد و 
 الشؤون اإلقتصادية

إدارة تنمية املوارد و 
 الشؤون اإلقتصادية

إدارة تنمية املوارد و 
 الشؤون اإلقتصادية

10 
المسبندة في 

مجبل البرمج  و 

 القيبدة

 
 
 
F1 
دعم القدرات يف جمال الطلبات العمومية من  

إعداد  خالل ختطيط ملختلف املراحل, 
 نكراسات الشروط اإلدارية و الفنية, اإلعال

 عن املنافسة وفرز العروض

 التصرف 

متــــصرف  محيدة العرفاوي, -1
 مستشار 

حسين البجاوي,  -2
 متــــصرف مستشار 

 رايس داوة, متصرف  -3
مرمي اجلبايل, تقنـــــــــــــــــــــــــــــــي  -4

 أول
حنان البوسليمي,مهندس  -5

 معماري أول
ميساء بنرباهيم, مهندس  -6

 أول
نورشان بن عمارة,  -7

 مهندس أول

 إدارة الشؤون املالية
 إدارة الشؤون املالية
 إدارة الشؤون املالية
 إدارة الشؤون املالية
 إدارة املصاحل الفنية
 إدارة املصاحل الفنية
 إدارة املصاحل الفنية
 إدارة املصاحل الفنية
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 صابر كرمي, تقنـــــــــــــــــي أول -5

11 
المسبندة في 

مجبل البرمج  و 

 القيبدة

F3 

اإلعداد الفين للربانمج السنوي لإلستثمار من 
خالل تشخيص مدى تنفيذ مشاريع السنة 

الفارطة وحتبني وضبط املشاريع املدرجة 
 ابملخطط للسنة املعنية

 احلوكمة 
خالد اجلبايل, مهندس  -1 

 معماري رئيس
ــي أول -2   صابر كرمي, تقنـــــــــــــــ

 
 إدارة املصاحل الفنية
 إدارة املصاحل الفنية

 

12 
المسبندة في 

مجبل البرمج  و 

 القيبدة

 
F4 

دعم القدرات يف جمال التصرف     يف 
املشاريع من خالل املساندة    على قيادة و 

تسيري املشروع يف مجيع مراحله و إعداد 
 التصرف  إجراءات املتابعة

خالد اجلبايل, مهندس  -1
 معماري رئيس

كوثر النجار,مهندس   -2
 أشغال

نورشان بن عمارة,  -3
 مهندس أول

نسرين شوشان, مهندس  -4
 معماري أول

 إدارة املصاحل الفنية
 إدارة املصاحل الفنية
 إدارة املصاحل الفنية
 إدارة املصاحل الفنية

 

                                                                                                                 

 المداوالت

 

 .: تساءل حول عدد املنتفعني يف التكوين وعدد األايم وعدد حماور املواضيع خالد اجلريبالسيد 
: تطرق إىل أمهية املواضيع ودعا املنتفعني إىل رفع تقارير حول التكوين  فتحي اثبتالسيد 

 لتعميم الفائدة على اجلميع.
 .: أكدت على مسألة تقدمي املنتفعني بتقارير حول التكوين أو القيام مبهمةة نعيمة الزرييبالسيد

همة تقدمي تقارير : دعا مجيع املشاركني يف برامج التكوين او القيام مب رئيس البلدية السيد 
 لتعميم الفائدة على اجلميع .
 تقارير التكوين إعداد منوذج ل ضرورة: أشارت إىل السيدة عزيزة حترية 
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 قرار المجلس البلدي  

 

2019

  2019البرنبمج الجهوي للتكوين لسن  
 

    

 المنتفعين الموضوع ع/ر
عدد  

 المشبركين

 التصرف في المخزونات 1
 محمد الطاهر السالمي

2 
 وليد العرفاوي

 أخطاء التصرف وطرق التحكم فيها 2

 سمير وداي

4 
 لطيفة تريمش

 حسني البجاوي

 حميدة العرفاوي

 1 أم الخير بلغيث إدارة اإلجتماعات 3

 وقيادة فرق العمل بناء 4

 نهلة الجميعي

 ليلى بن صالح العياشي 3

 توفيق بلهاني

 الديمقراطية المحلية التشاركية 5

 شكري الدشراوي

 أم الخير بلغيث 3

 حميدة العرفاوي

 1 ليلى بن صالح العياشي التعاون الدولي الالمركزي 6

 تمويل المشاريع البلدية 7
 خالد الجبالي

3 
 حميدة العرفاوي

8 

 أم الخير بلغيث الهياكل البلدية

3 
 إدارة اإلجتماعات

 أم الخير بلغيث

 ليلى بن صالح العياشي

 المناهج التشاركية 9

 حميدة العرفاوي 

4 
 دليلة عزري  

 نورشان بن عمارة  

 صابر كريم  

 1 طارق حدشي النزاهة ومقاومة الفساد 10
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 1 حسني البجاوي - آليات التعاون بين البلديات  11

 1 طارق حدشي  - تقنيات التفاوض 12

 بناء وقيادة فرق العمل 13

 خالد اليحياوي

6 

 سارة بنور -

 محمد الطيب الخماسي -

 أحمد بلخيرة -

 عبد الفتاح علية -

 أحمد العابد -

 تدريب المدربين 14
 سمير وداي

2 
 توفيق بلهاني -

 إدارة النزاعات 15
 سمير وداي -

2 
 محمد الطيب الخماسي  -

 القيادة اإلدارية 16

 سارة بنور -

9 

 سمير وداي -

 خالد الجبالي -

 لطفي الدشراوي -

 ليلة بن صالح العياشي -

 نزار األدب -

 معز المديوني -

 األسعد المحمدي -

 بن رمضان كمال -

 جداول القيادة في العمل البلدي 17

 حميدة العرفاوي -

7 

 سالف البلطي -

 سناء بن منصور -

 توفيق بلهاني -

 سنية شعيب -

 خالد الجبالي -

 أميرة العتيري -

 حل المشكالت وإتخاذ القرارات 18

 لطيفة الرزقي

5 

 فهمي حمي -

 عبدهللامنير بن  -

 سنية بن عياد -

 سمير وداي -

 إجراء الحوارات الصحفية و التعامل مع وسائل اإلعالم 19
 ليليا المديني -

2 
 منيرة جبنون -
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  2019قانون المالية  20

 مريم الجبالي -

11 

 رايس داوة -

 حسني البجاوي  -

 شريفة الشريقي -

 إبتسام جالب -

 ناهد العياري -

 أسماء الجميعي -

 ليليا المديني -

 سارة بنور -

 طارق حدشي -

 سنية بن عياد -

 التحليل المالي 21

 رايس داوة -

6 

 دليلة عزري -

 مريم جبالي -

 احمد العابد -

 شريفة الشريقي -

 نبيل بن مسعود -

 الجرد و التسجيلاألمالك البلدية و  22
 نبيل بن مسعود -

2 
 علي اليعقوبي -

 إدارة المشاريع البلدية 23

 مريم الجبالي - 

9 

 سناء بن منصور - 

 فردوس السيد -

 شكري الدشراوي  -

 صابر كريم  -

 ميساء بنراهم -

 آمال الرياحي -

 عبد الفتاح علية-

 نسرين شوشان-

 1 كوثر النجار يالتعمير و التخطيط العمران 24

 1 توفيق بلهاني التصرف في الطرقات وأمثلة المرور 25

 منظومة أدب 26

 سلوى حمدي -

 حسن الشريف - 9

 إيمان كسيكسي -
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 محسن الصغير -

 اليامنة المحمدي -

 إبتسام بن جالب -

 مباركة النفاتي -

 بثينة الزيغي -

 ربيع الكافي -

 منطومة إنصاف 27

 حسن الشريف -

5 

 بشرى النحال  -

 ليلى بوعلي -

 مروى بن محمود -

 رايس داوة -

 تقييم آداء الجماعات المحلية 28

 طارق حدشي

4 
 سنية عياد

 ليليا المديني

 سارة بنور

 بطاقات الوصف الوظيفي 29
 هشام الخصراوي

2 
 صابر الرياحي

 تعبئة الموارد الذاتية وتطهير الديون 30

 أسماء الجميعي

7 

 إبتسام جالب

 ريم عباس 

 دليلة عزري

 مباركة النفاتي 

 سارة بنور

 سنية عياد

 إعداد و إنجاز فني ومالي للمخطط اإلستثماري البلدي 31

 شكري الدشراوي

8 

 نهلة الجميعي

 الخير بلغيث أم

 صابر كريم

 نورشان بن عمارة

 ميساء بنبراهم

 حنان بوسليمي

 نسرين شوشان

 حوكمة الشراء العمومي 32
 اليامنة المحمدي

2 
 محسن الصغير

 8 شريفة الشريقي الشراء على الخط 33
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 ناهد العياري

 حميدة العرفاوي

 إبتسام جالب

 عزريدليلة 

 مروى بن محمود

 1 حميدة العرفاوي تحسين إستهالك إعتمادات العنوان الثاني 34

 التصرف في الوثائق واألرشيف  35

 بشرى النحال

18 

 صابر كريدان

 أحالم الباهي

 بسمة الفوزاعي

 فائزة بن يوسف

 هنية بوخضرة

 عواطف البراني

 شفيقة ساسي

 الشيحي عائدة

 بية السلطاني

 إيمان الكسيكسي

 إيمان الوافي

 أحالم دربز

 ألفة خلف هللا

 فاطمة الحشايشي

 هدى باللي

 ناجية جوادي

 بثينة السالمي

 58 أعوان الحالة المدنية الحالة المدنية 36

 67 اإلطارات البلدية  القيادة المحلية 37

38  MICROSOFT OFFICE 

 روضة حشانة

47 

 عائدة الشيحي

 طارق حدشي

 حميدة الزهار

 األسعد الطنفوري

 عاطف الهمامي

 سامية الدالي

 علي السالمي

 سامية القيسي

 سنية عياد

 لطيفة جنان
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 سعاد بن صالح

 سمير الجالصي

 محمد الطيب الخماسي

 سامي مبروكي

 سناء بن منصور

 عائشة العرفاوي

 لطيفة تريمش

 لطيفة الرزقي

 فاطمة حشايشي

 الناصر محمود

 ليلى بوثور

 مصطفي الحامدي

 بية السلطاني

 إيمان كسيكسي

 أم الخير بلغيث

 نبيهة الخلصي

 ريم عباس

 بشرى النحال

 البجاوي حسني

 ناجية العيوني

 سامية بلحاج خليفة

 فردوس السيد

 مبروكة بوقطف

 خالد الشريقي

 وحيد شعبان

 محسن السليتي

 صالح بالطيب

 طارق السرسوري

 صباح الكافي

 أسماء الجميعي

 محسن الصغير

 اليامنة المحمدي

 صابر كريدان
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 إيمان الوافي

 إيمان المرناقي

 ليلى السالمي

 أحالم الباهي

 الجباية المحلية وتحسن اإلستخالص 39

 حميدة العرفاوي

10 

 سنية شعيب

 طارق حدشي

 سارة بنور

 سامية القيسي

 محرز عباس

 علي السالمي

 سنية بن عياد

 أميرة الرويسي

 بوغانميزهيرة 

40 

 حنان بوسليمي  

9 

 حسني البجاوي  

 سامية بلحاج خليفة  

 نسرين شوشان إعداد وإبرام الصفقات العمومية 

 محسن الصغير تنفيذ الصفقات العمومية

 سالف البلطي إجراءات الفسخ في الصفقات العمومية

  

 شكري الدشراوي

 سناء بن منصور

 دليلة عزري

 الشراءات العمومية 41

 حسني البجاوي

6 

 سالف البلطي

 دليلة عزري

 شريفة الشريقي

 اليامنة المحمدي

 محسن الصغير

 التهيئة العمرانية ورخص البناء 42

 نسرين شوشان

 أمال الرياحي 3

 تيجاني شبشوب
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 الحماية البيئية و اإلجتماعية 43

 عصام الماجري

17 

 هادية عمر

 أماني زايد

 خالد اليحياوي

 نظار النظافة

 هادية عمر

 اماني زايد

 نورشان بن عمارة

 ميساء بنبراهم

 كوثر النجار

 عصام الماجري

 مصطفي الحامدي

 خالد اليحياوي

 مبروكة بوقطف

 محمد الطيب الخماسي

 سنية بن سالم

 صابر كريم

 ميزانية البلدية 44

 المديرين 

13 

 مريم الجبالي

 حميدة العرفاوي

 شريفة الشريقي

 دليلة عزري

 إبتسام بن جالب

 أسماء الجميعي

 حسني البجاوي

 سالف البلطي

 محسن الصغير

 سناء بن منصور

 حنان بوسليمي

 نورشان بن عمارة

 النظام التأديبي في الوظيفة العمومية 45
 هشام الخضراوي

2 

 لطيفة تريمش
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 اإلنتداب و الترقيىة في الوظيفة العمومية 46
 هشام الخضراوي

2 
 لطيفة تريمش

 التقاعد و الحيطة اإلجتماعية 47
 سمير وداي

2 
 هشام الخضراوي

 االخالق المهنية ومدونة السلوك 48
 لطيفة تريمش

2 
 سمير وداي

 العطل في الوظيفة العمومية 49

 ليلى بوعلي

 صابر الرياحي 3

 عائشة العرفاوي

 حوادث الشغل و األمراض المهنية 50
 محرز الخزري

2 
 بشرى النحال

 16 الحجاب تطوير مهارات اإلستقبال و التواصل بالمصالح العمومية 51

 2019ةرنبمج التكوين الخصوصي لسن  

    

 اإلدارة المعني  المنتفعين الموضوع ع/ر

 الضبط اإلداري 1

 إدارة الشؤون اإلدارية بشرى النحال

 صابر كريدان

 أحالم الباهي مصلحة الضبط المركزي

 بسمة الفوزاعي

 فائزة بن يوسف
 دائرة أريانة المدينة

 هنية بوخضرة

 العليادائرة أريانة  عواطف البراني

 دائرة رياض النصر شفيقة ساسي

 إدارة تنمية الموارد و الشؤون اإلقتصادية عائدة الشيحي

 إدارة تجميل المدينة و العناية بالمحيط بية السلطاني

 إدارة الشؤون المالية إيمان الكسيكسي

 دائرة المنازه إيمان الوافي

 إدارة المصالح الفنية أحالم دربز

 إدارة الشؤون القانونية و األمالك ألفة خلف هللا

 فاطمة الحشايشي
وحدة المتابعة و اإلعالم والعالقات 

 الخارجية 
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 مصلحة التصرف في الوثائق و األرشيف هدى باللي

 إدارة تجميل المدينة و العناية بالمحيط ناجية جوادي

 إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط بثينة السالمي

 إدارة الشؤون القانونية و األمالك علي اليعقوبي تنظيم مستودعات الحجز و التصرف فيها 2

 وكالة المقابيض  3
وكالء المقابيض 

 ومساعديهم
 الدوائر البلدية

 وكالة الدفوعات 4
وكالء الدفوعات            

 ومساعديهم

5 Photoshop 

 مصلحة اإلعالم نهلة الجميعي

اإلدارة الفرعية للنظم المعلوماتية           أميرة العتيري

 مروى بن محمود وتكنولوجيا اإلتصال

 إعداد الدراسات التابعة للطرقات 6
 إدارة المصالح الفنية ميساء بن براهم

 إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط عصام الماجري

7 
 –تصريف مياه األمطار  -التطهير

 الطرقات

   صابر كريم

 إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط الماجري عصام

 التنوير العمومي واالقتصاد في الطاقة 8
 إدارة المصالح الفنية عبد الفتاح علية

 إدارة تجميل المدينة و العناية بالمحيط مصطفى الحامدي

 المحاسبة التحليلية 9

 مريم الجبالي

 إدارة الشؤون المالية

 حميدة العرفاوي

 عزريدليلة 

 رايس داوة

 شريفة الشريقي

 أسماء الجميعي

 ناهد العياري

 منظومة رشاد 10

   لطيفة تريمش

 إدارة الشؤون المالية شريفة الشريقي

وحدة المتابعة و اإلعالم والعالقات  الناصر محمود

 ليلى بن صالح العياشي الخارجية وتنشيط المدينة

11 
management des projets selon 

les standards PMI 

اإلدارة الفرعية للنظم المعلوماتية           توفيق بلهاني

 أميرة العتيري وتكنولوجيا اإلتصال
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12 oracle administration 

 توفيق بلهاني

 أميرة العتيري

 عارف غالم

13 administration windows 2012 مروى بن محمود 

14   développement android  
 أميرة العتيري

 توفيق بلهاني

15 maintenance avancée 
 عارف غالم

 هادية الغربي

16 
maintenance et dépannage 

réseau local 

 عارف غالم

 هادية الغربي

17 GRB taxe 
 مروى بن محمود

 إدارة تنمية الموارد والشؤون اإلقتصادية عون

18 GRB recette 
اإلدارة الفرعية للنظم المعلوماتية           مروى بن محمود

 وتكنولوجيا اإلتصال

 القباضة البلدية عون

19 GRB PVA  

 مروى بن محمود
اإلدارة الفرعية للنظم المعلوماتية          

 وتكنولوجيا اإلتصال

 إدارة تنمية الموارد والشؤون اإلقتصادية عون

20 GRB patrimoine 
 مروى بن محمود

اإلدارة الفرعية للنظم المعلوماتية          

 وتكنولوجيا اإلتصال

 إدارة تنمية الموارد والشؤون اإلقتصادية عون

 
 
 

 CFAD    مركز التكوين و دعم الالمركزيةبرنامج 
 PARC الخاص بدعم القدرات 

 2019لسنة  

 

 اإلسم و اللقب مواضيع التكوين ع/ر

 تعبئة الموارد الذاتية وتطهير الديون 1
 طارق -ناهد العياري  -سنيا شعيب 

 الحدشي

2 
 إعداد و إنجاز فني ومالي للمخطط اإلستثماري

 البلدي
دة حمي -خالد الجبالي -مريم الجبالي 

 العرفاوي

امةالصيانة الوقائية لمعدات النقل واألشغال الع 3  أحمد العابد 

 حوكمة الشراء العمومي 4
 -سالف البلطي -حسني البجاوي 
 حميدة العرفاوي

 الشراء على الخط 5
 -سالف البلطي -حسني البجاوي
 أميرة العتيري

 خالد -دليلة عزري -مريم الجبالي  تحسين إستهالك إعتمادات العنوان الثاني 6
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 الجبالي

 الحماية البيئية و االجتماعية 7
 -فردوس السيد -شكري الدشراوي

منصورسناء بن   

لطيفة تريمش -سمير وداي  المخطط التقديري للمهن و الكفاءات 8  

 بطاقة الوصف الوظيفي 9
 -هشام الخضراوي -سمير وداي

 لطيفة تريمش

 النفاذ إلى المعلومة 10
ا ليلي -سمير وداي -لطيفة الرزقي

 المديني

 تقييم أداء الجماعات المحلية 11
ريم م -أم الخير بلغيث -سنيا شعيب

 الجبالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019البرنامج السنوي للتكوين لسنة            

 ةمركز التكوين و دعم الالمركزيالخاص ب             

 اإلسم و اللقب مواضيع التكوين ع/ر

شكري الدشراوي  -أم الخير بلغيث -مريم الجبالي المناهج التشاركية 1  

ليليا المديني -سمير وداي -حميدة العرفاوي النزاهة ومقاومة الفساد 2  

3 
ات حوكمة التصرف في أسطول السيارات البطاق

 الذكية
أحمد العابد -ليليا المديني -علي اليعقوبي  

الناصر محمود  -سناء بن منصور -حميدة العرفاوي آليات التعاون بين البلديات  4  

سارة بنور -فهمي حمي -حميدة العرفاوي تقنيات التفاوض 5  

وقيادة فرق العملبناء  6 هندة الكيفاجي -طارق حدشي -مصطفي الحامدي   

لطيفة تريمش -صابر رياحي هندسة التكوين 7  

أميرة العتيري -سنيا شعيب -خالد الجبالي تدريب المدربين 8  

ليليا مديني -فاطمة حشايشي -حميدة العرفاوي إدارة النزاعات 9  

10 
ل وسائإجراء الحوارات الصحفية و التعامل مع 

 اإلعالم
 نهلة الجميعي 

 شعيبسنيا   -توفيق بلهاني -حسني البجاوي القيادة اإلدارية  11

 شعيبسنيا   -توفيق بلهاني -حميدة العرفاوي جداول القيادة في العمل البلدي 12
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مركز  برنامج 
ودعم  التكوين 

 2019الالمركزية للتكوين لسنة 

 الخاص باألعضاء المنتخبين بالمجلس البلدي             
 

 اإلسم و اللقب مواضيع التكوين ع/ر
عدد 

 المشاركين

 الهياكل البلدية 1

مريم العطاوي  -  

سهام بوعزة -  

أنيس معزون  -  

الناصر الجندوبي -  

آمنة الزهروني -  

نعيمة الزريبي -  

نادية يوسف -  

محمد حميد -  

جالل بن تقية -  

9 

 ميزانية البلدية 2

فاطمة إبراهم -  

عثمان المهدي الصيادي -  

سعيدة بن عمارة -  

المنصف السليطي -  

محمد الحبيب العوني -  

جليد جبران -  

9 

 شكري الدشراوي -سارة بنور -ليليا المديني حل المشكالت وإتخاذ القرارات 13

وتحرير النصوص القانونيةتقنيات إعداد  14  سعاد بوجناح -كريمة كستوري -فاطمة الحشايشي 

خالد الجبالي -سنيا شعيب -دليلة عزري  2019قانون المالية 15  

طارق حدشي -سنية بن عياد -سنيا شعيب إستلزام األسواق و المسالخ البلدية  16  

شعيبسنيا  -سناء بن منصور -حميدة العرفاوي التحليل المالي 17  

سنية بن عياد -ليليا المديني -كريمة كستوري األمالك البلدية و الجرد و التسجيل 18  

نورشان بن عمارة  -توفيق بلهاني -حميدة العرفاوي  إدارة المشاريع البلدية 19  

خالد الجبالي -توفيق بلهاني -عادل الدبوسي إستراتيجية تنمية المدينة 20  

العمرانيالتعمير و التخطيط  21 نسرين شوشان -آمال الرياحي -كوثر النجار   

يمنيرة بلحاج ساس -نورشان بن عمارة -هندة الكيفاجي التصرف في الطرقات وأمثلة المرور 22  

أميرة العتيري -نادرة بن قايد -هادية الغربي صيانة المعدات اإلعالمية 23  

مروى بن محمود -أميرة العتيري -أم الخير بلغيث منظومة متابعة المجالس البلدية 24  

ريم عباس -مروى بن محمود -دليلة عزري منظومة أدب 25  

رضا المرياح -عائشة العرفاوي -محرز خزري منظومة إنصاف 26  

أميرة العتيري -ليليا المديني -أم الخير بلغيث منظومة متابعة تقييم اآلداء 27  

مراد الحمزاوي -أميرة العتيري -توفيق بلهاني تخطيط النظم المعلوماتية   28  

مراد الحمزاوي -أميرة العتيري -توفيق بلهاني حوكمة النظم المعلوماتية 29  

أميرة العتيري -توفيق بلهاني -عارف غالم السالمة المعلوماتية 30  

أميرة العتيري -توفيق بلهاني -عارف غالم إدارة وسالمة الشبكات 31  



59 
 

نعيمة الزريبي -  

محمود بلحاج -  

نهال بن عمر -  

3 

 

 

 

 

 

 الشراءات العمومية

 

 

 

 

كشريدمحمد الهادي  -  

فاطمة إبراهم -  

مريم العطاوي -  

سلوى التومي -  

الناصر الجندوبي -  

ماهر القليبي -  

نعيمة الزريبي -  

محمود بلحاج -  

8 

 الجباية المحلية وتحسين اإلستخالص 4

محمد الهادي كشريد -  

فاطمة إبراهم -  

مريم العطاوي -  

نعيمة الزريبي -  

روضة الحزامي -  

5 

 البلديةتمويل مشاريع  5

مريم العطاوي -  

سلوى التومي -  

فاطمة إبراهم -  

نعيمة الزريبي  -  

4 

 األمالك البلدية 6

فاطمة إبراهم -  

نعيمة الزريبي -  

مصطفى الكبير -  

ليث شويخ -  

نهال بن عمر -  

5 

 التهيئة العمرانية ورخص البناء 7

سلوى التومي -  

هيفاء الحلواني -  

نعيمة الزريبي -  

الكبيرمصطفى  -  

نادية يوسف -  

روضة الحزامي -  

6 

 التعاون الدولي الالمركزي 8

مريم العطاوي -  

فاطمة إبراهم -  

المنصف السليطي -  

ماهر القليبي -  

عزوز محمد -  

نعيمة الزريبي -  

عزة بوترعة -  

مصطفى الكبير -  

8 

9 

 

 

 

 

 

 

 القيادة المحلية

 

عثمان المهدي الصيادي -  

أنيس المعزون -  

الناصر الجندوبي -  

محمد الحبيب العوني -  

جليدي جبران -  

آمنة الزهروني -  

9 
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نعيمة الزريبي -  

فتحي ثابت -  

نهال بن عمر -  

10 

 

 

 

 الديمقراطية المحلية التشاركية

 

 

 

محمد الهادي كشريد -  

مريم العطاوي -  

سهام بوعزة -  

إلهام بن صالح -  

نعيمة الزريبي -  

خالد الجربي -  

حميدمحمد  -  

جالل بن تقية -  

8 

 النفاذ إلى المعلومة 11

محمد الهادي كشريد -  

عزة بوترعة -  

نعيمة الزريبي -  

خالد الجربي -  

ليث شويخ -  

إلهام بن صالح -  

سهام بوعزة -  

7 

 الحوكمة ومقاومة الفساد 12

محمد الهادي كشريد -  

مريم العطاوي -  

فاطمة إبراهم -  

سهام بوعزة -  

إلهام بن صالح -  

نعيمة الزريبي -  

عزة بوترعة -  

خالد الجربي -  

جالل بن تقية -  

9 

 
  2019 السنوي لدعم قدرات البلديبت لسن البرنبمج 

 المسبندة الفني 

ترتيب 
 األولوية

 
 املساندة الفنية

 الرمز 
حسب 
دليل 

املساندة 
 الفنية

 املشروع أو النشاط املعين ابملساندة الفنية
اتريخ 
بداية 
 التدخل

عدد املنتفعني و  اجملال
 صفتهم

املصلحة أو 
 الوحدة املنتفعة

1 
المسبندة في 

مجبل المقبرة  

 التشبركي 
A2 

إعداد وتنفيذ برانمج عمل خبصوص املخطط 
اإلستثماري البلدي و لربانمج السنوي 

 لإلستثمار وفق املنهجية التشاركية
 احلوكمة 

أم اخلري  -1
 بلغيث, متصرف

 
حنان  -2

البوسليمي,مهندس 
 معماري أول 

ميساء  -3
بنرباهيم, مهندس 

 أول

مصلحة شؤون -
و املكتب       اجمللس 

 و للجان
إدارة املصاحل  -

 الفنية
إدارة املصاحل  -

 الفنية
 مصلحة اإلعالم -
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هنلة  -4
اجلميعي,كاتب 

 صحفي

2 
المسبندة في 

مجبل المقبرة  

 التشبركي 
A4 

التشاركية يف إطار  إجراءات تطبيق املقاربة 
التصرف البيئي و اإلجتماعي ملشروع معني 

(PGES أو يف إطار برانمج هتذيب )
 من التفاوت اجلهوي األحياء الشعبية للحد 

 احلوكمة 

شكري  -1

الدشراوي, 

 تقين أول

هنلة  -2

اجلميعي,كاتب 

 صحفي

مصلحة متابعة  -

تنفيذ مشاريع 

 املخطط

 مصلحة اإلعالم -

3 

المسبندة في 

مجبل اإلتصبل 

 والشفبفي 
B1 احلوكمة  إعادة خطة اإلتصال مع املواطن 

ليلى   -1
متصرف  العياشي,
 مستشار 

 
لطيفة الرزقي,  -2

 متصرف 
هنلة  -3

اجلميعي,كاتب 
 صحفي

 املتابعة وحدة -
 والعالقات واإلعالم
 تنشيطو  اخلارجية

 املدينة
مصلحة العالقة  -

 مع املواطن
 اإلعالممصلحة  -

4 

المسبندة في 

مجبل اإلتصبل 

 والشفبفي 
B2 

 املساندة يف جمال اإلتصال الرقمي
 مع املواطن )من خالل مواقع الواب

 احلوكمة  و الشبكات اإلجتماعية(

 ليلى العياشي, -1
 متصرف مستشار 

 
هنلة  -2

اجلميعي,كاتب 
 صحفي

 املتابعة وحدة -
 والعالقات واإلعالم
 وتنشيط اخلارجية

 املدينة
 مصلحة اإلعالم -

5 
المسبندة في 

مجبل اإلتصبل 

 والشفبفي 

B3 املساندة يف تركيز منظومة للتصرف 
 لطيفة الرزقي, -1 احلوكمة  يف الشكاوي

 متصرف 
مصلحة العالقة  -

 مع املواطن

6 

المسبندة في 

مجبل التنظيم و 

 اإلاجراءات

C1 

تشخيص اهليكلة التنظيمية احلالية    و حتديد 
احلاجيات و األولوايت خبصوص تنظيم 

 املصاحل البلدية
 التصرف 

لطيفة ترميش,  -1
 متصرف مستشار 

صابر  -2
 الرايحي, متصرف

هشام  -3
اخلضراوي, 

 متصرف

إدارة الشؤون  -
 اإلدارية

إدارة الشؤون  -
 اإلدارية

إدارة الشؤون  -
 اإلدارية

7 
المسبندة في 

مجبل التنظيم و 

 اإلاجراءات

C2 

املساندة خبصوص مراجعة اهليكلة التنظيمية 
 -ابلبلدية                )اهليكل التنظيمي 

قرار  –دليل اإلجراءات                  
 توظيف األعوان(

 التصرف 

لطيفة ترميش,  -1
 متصرف مستشار 

صابر  -2
 الرايحي, متصرف

 
إدارة الشؤون  -

 اإلدارية
إدارة الشؤون  -
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 اإلدارية 

8 
المسبندة في 

مجبل التنظيم و 

 إلاجراءات

 
C3 
 

املساندة يف حتديد وتنفيذ برانمج لتنمية املوارد 
 التصرف  البشرية

 
مسري وداي,  -1

 متصرف مستشار
لطيفة ترميش,  -2

 متصرف مستشار
صابر  -3

 الرايحي, متصرف
 

 
إدارة الشؤون  -

 اإلدارية
إدارة الشؤون  -

 اإلدارية
إدارة الشؤون  -

 اإلدارية

9 

المسبندة في 

مجبل التصرف 

في الموارد 

 المبلي 

D1  حتليل الوضعية املالية للبلدية وبلورة خطة
 التصرف  عمل ومجلة من التوصيات لتحسني الوضعية

محيدة  -1
متــــصرف  العرفاوي,
 مستشار 

دليلة عزري,  -2
 متصرف 

رايس داوة,  -3
 متصرف 

مرمي اجلبايل,  -4
 تقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أول

سنيا شعيب,  -5
 متصرف مستشار  

سارة بنور,  -7
 متصرف مستشار 

طارق  -8
 حدشي, متصرف 

سنية بن عياد,  -9
 متصرف مستشار

 إدارة الشؤون املالية
 إدارة الشؤون املالية
 إدارة الشؤون املالية
 إدارة الشؤون املالية

د و إدارة تنمية املوار 
 الشؤون اإلقتصادية

إدارة تنمية املوارد و 
 الشؤون اإلقتصادية

إدارة تنمية املوارد و 
 الشؤون اإلقتصادية

إدارة تنمية املوارد و 
 الشؤون اإلقتصادية

10 

المسبندة في 

مجبل البرمج  و 

 القيبدة

 
 
 
F1 
دعم القدرات يف جمال الطلبات العمومية من  

إعداد  خالل ختطيط ملختلف املراحل, 
 نكراسات الشروط اإلدارية و الفنية, اإلعال

 عن املنافسة وفرز العروض

 التصرف 

محيدة  -1
متــــصرف  العرفاوي,
 مستشار 

حسين  -2
البجاوي, متــــصرف 

 مستشار 
رايس داوة,  -3

 متصرف 
مرمي اجلبايل,  -4

 تقنـــــــــــــــــــــــــــــــي أول
حنان  -5

 إدارة الشؤون املالية
 إدارة الشؤون املالية
 إدارة الشؤون املالية
 إدارة الشؤون املالية
 إدارة املصاحل الفنية
 إدارة املصاحل الفنية
 إدارة املصاحل الفنية
 إدارة املصاحل الفنية
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البوسليمي,مهندس 
 معماري أول

ميساء  -6
بنرباهيم, مهندس 

 أول
نورشان بن  -7

عمارة, مهندس 
 أول
صابر كرمي,  -5

ــي أول  تقنـــــــــــــــ

11 
المسبندة في 

مجبل البرمج  و 

 القيبدة

F3 

اإلعداد الفين للربانمج السنوي لإلستثمار من 
خالل تشخيص مدى تنفيذ مشاريع السنة 

الفارطة وحتبني وضبط املشاريع املدرجة 
 ابملخطط للسنة املعنية

 احلوكمة 

خالد اجلبايل,  -1 
مهندس معماري 

 رئيس
صابر كرمي,  -2 

ــي أول  تقنـــــــــــــــ

 
 إدارة املصاحل الفنية
 إدارة املصاحل الفنية

 

12 
المسبندة في 

مجبل البرمج  و 

 القيبدة

 
F4 

دعم القدرات يف جمال التصرف     يف 
املشاريع من خالل املساندة    على قيادة و 

تسيري املشروع يف مجيع مراحله و إعداد 
 إجراءات املتابعة

 التصرف 

خالد اجلبايل,  -1
مهندس معماري 

 رئيس
كوثر   -2

النجار,مهندس 
 أشغال

نورشان بن  -3
عمارة, مهندس 

 أول
نسرين  -4

شوشان, مهندس 
 معماري أول

 إدارة املصاحل الفنية
 إدارة املصاحل الفنية
 إدارة املصاحل الفنية
 إدارة املصاحل الفنية

 

                                                                                                                      

 

 

 ضبط المنح  الجملي  واالمتيبزات العيني  لرئيس البلدي  : حول  06لموضوع عدد ا

 
 

بتاريخ  2018لسنة  746األمر احلكومـي عدد  قتضياتتبعـا ملأنه السيد رئيس البلدية  ذكر
 2018نوفمرب  23بتاريخ   05ومنشور السيد وزير الشؤون احمللية والبيئة عدد  2018سبتمرب  07

من  أنه مؤكدا واإلمتيازات العينية املخولة لرؤساء البلدايت املتعلقني بتحديد معايري مقدار املنحة اجلملية
 : ةختلى عن كل االمتيازات العينية التالي انحيته فقد
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 يف ما خيص املنحة اجلملية :

مت إسناد املنحة اجلملية لرؤساء البلدايت ابإلعتماد على معيار احلد األدىن واحلد األقصى 
جملموع السكان ابملنطقة البلدية، وحيــث تتنزل املنحة املخولة لرئيس بلدية أراينة ضمن الصنف الرابع 

 التالية :احلد األقصى  واليت تتضمن عناصرها املنح 
 دينارا. 2.900منحة التسييــــر : 

 دينارا. 200منحة املسؤولية : 

 دينارا. 450منحة السكـــــن : 

 دينارا 300منحــــة التمثيل : 

 دينارا 3.850ويبلغ بذلك جمموع املنحة اخلام املخولة لرئيس بلدية أراينة: 
قاعدين بنظام خاص للتأجري يتمثل وحيث خص املنشور املشار إليه أعاله رؤساء البلدايت املت

يف صرف منحة تكميلية تساوي الفارق بني جراية التقاعد املتحصل عليها بصفة شخصية واملنحة 
 اجلملية احملددة.

وابلرجوع إىل الشهادة يف مبلغ جراية التقاعد اخلاصة ابلسيد رئيس البلدية والصادرة عــــن 
يتبني أن مبلغ جراية  2018أكتوبر  22اإلجتماعية بتاريـــخ  الصندوق الوطنــــي للتقاعـــد واحليطـة

 التقاعد اخلام للسيد رئيس البلدية يفوق مبلغ املنحة اجلملية احملددة آنفا.
 يف ما خيص اإلمتيازات العينية : 

 عالوة على املنحة اجلملية تسند للسيد رئيس البلدية اإلمتيازات العينية التالية :
 خيول. 7وهتا  سيارة وظيفية :  ق

 لرت تسند شهراي . 360حصص وقـود :  

 دينار شهراي. 100بـخدمات هاتفية :  يف شكل بطاقات شحن تقدر قيمتها 

 وختضع اإلمتيازات العينية املذكورة للخصم بعنوان الضريبة على الدخل.
إبمتيازات مالية هذا مع اإلشارة أنه ال ميكن تعويض اإلمتيازات العينية املخولة لرئيس البلدية 

 مهما كان نوعها.
ويف ختام مداخلته أكد السيد رئيس البلدية أنه يتخلى عن مجيع اإلمتيازات العينية مهما كان 

 نوعها.
 المداوالت
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 شكر رئيس البلدية على هذه التضحية يف ختليه عن مجيع االمتيازات العينية:  السيد فتحي اثبت

 

 قرار المجلس البلدي  
 

 

 
 

 

 

 : حول استقبل  العضوة سنبء قريع   07الموضوع عدد 

 

البلدي  أشار السيد رئيس البلدية إىل تقدم العضوة سناء قريعة مبطلب استقالة من عضويتها ابجمللس
)جتدون صحبة هذا حمضر نسخة  12028حتت عدد  2018ديسمرب  14ورد على البلدية بتاريخ 

 منه (.

منها  252جمللة اجلماعات احمللية الفصل  2018لسنة  29وحيث أنه طبقا للقانون األساسي عدد 
ة مضمونة والذي ينص على أن " توجه استقالة احد أعضاء اجمللس البلدي إىل رئيس البلدية برسال

 الوصول مع اإلعالم ابلبلوغ ".

وحيث اهنا مل تتبع اإلجراءات املعمول هبا يف تقدمي االستقالة من عضوية اجمللس البلدي ابراينة حسب 
 املوضوع .فاملعروض على أعضاء اجمللس البلدي التداول يف ما نص عليه القانون  

 
 

 قرار المجلس البلدي  

 

 

 

ةتونس في لتصرف البلدي  لوكبل  حول تجديد التعبقد مع ال:  80الموضوع عدد 

 مجبل رفع السيبرات واستغالل المأوي و أمبكن الوقوف
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تونس يف جمال  لبلديةالتصرف التابعة  جتديد العقد مع وكالةوجوب أشار السيد رئيس البلدية إىل 
إلحالة التصرف  أشهر يف انتظار إعداد التحضريات الالزمة  ستةملدة  رفع السيارات و استغالل املأوي

 مدة التجديد. بعد انتهاءلبلدية أراينة 
 

 قرار المجلس البلدي  

 

وكالة جتديد العقد مع على  وعلياء التومي  التومي سلوىاتن ما عدا السيد
 . أشهرملدة ستة  و أماكن الوقوف التصرف التابعة لبلدية  تونس يف جمال رفع السيارات و استغالل املأوي

 

 

 الموظف  على اإلشهبر المعبليمةعض  مرااجع : حول  09الموضوع عدد 
من اتريخ  أن استخالص معاليم املرفق العام للملك البلدي انطالقا أشار السيد رئيس البلدية إىل

واللوحات  اإلشهارتسوية وضعية وكاالت لإصدار جملة اجلماعات احمللية أصبح راجع ابلنظر للبلدية و 
 :ومت االتفاق حول  االشهارية نقابة الوكاالتالبلدية و  مشرتكة بني االشهارية مت عقد جلسة عمل

  أبكملها إبعتبار أنه عمليا الميكن  عليهابقاء واإل إىل منطقتني تقسيم املنطقة البلديةعدم
 ميكن اإلستشهار هبا تتوزع على مجيع املنطقة الاليت ذلك حيث أن الشوارع واألهنج

  اإلشهارمراجعة تعريفة اجمللس البلدي املوظفة على : 
 2د/ م 150اإلشهار ابمللك اخلاص بواسطة العالمات املضيئة : اإلبقاء على التعريفة املعتمدة حاليا  -

 يف السنة

عوضا عن يف السنة  2د/م 75اإلشهار ابمللك اخلاص بواسطة املعلقات احلائطية اإلشهارية : -
 .2د/م100

 .2د/م 300عوضا عن  يف السنة  2د/م 250اإلشهار ابمللك العمومي:  -
 مراجعة كراس الشروط اخلاصة ابلقطاع 
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 تسبقة على املتخلد ابلذمة  % 30دفع  :جدولة الديون املتخلدة بذمة شركات اإلشهار
وتقسيط الباقي على مدة أقصاها سنة ) موىف ديسمرب  2019جانفي  15وذلك قبل يوم 

 .يف آجاهلا 2019( مع خالص املعاليم املستوجبة بعنوان سنة  2019

  يت ال حتمل هويةاملركزة بدون ترخيص والعالمات الالعالمات: 

تعهدت الغرفة ابلتنسيق مع الشركات اإلشهارية املعنية قصد دعوهتا لتقدمي ملف يف الغرض لتسوية 
القانونية  تاإلجراءاويف خالف ذلك ستتخذ البلدية  2019جانفي  15وضعيتها وذلك قبل يوم 

 الالزمة

كل عالمة إشهارية مركزة ابملنطقة   علىتعهدت الغرفة بدعوة الشركات اإلشهارية لوضع اهلوية كما 
 2019جانفي  15البلدية وذلك قبل 

 المداوالت

 

 تساءل حول الديون املتخلدة بذمة شركات االشهار :  السيد فتحي اثبت
 مليون دينار  2أفاد أبهنا تقارب :رئيس البلدية السيد 
مل  نويرة واليتالعالمات االشهارية العشوائية بنهج اهلادي  إزالةتطرق إىل قرارات : جربانجليدي السيد 

 هبا. لإلستشهارمتسائال عن مدة الرتخيص  تابال قاماخاصة و ازالتها  تم تنفيذها ي
أوضح أن الرتخيص سنوي مع وجود عالمات اشهارية بدون رخصة وصادرة :  حممودالناصر السيد 

ازالة وسيتم النظر يف ملف تسوية الوضعية للشركات االشهارية ويف خالف ذلك سيتم ضدها قرارات 
 اختاذ االجراءات القانونية الالزمة .

أشار بضرورة إجراء جرد جلميع العالمات االشهارية بكامل املنطقة البلدية :  السيد فتحي اثبت
 وتنفيذ قرارات اإلزالة يف أقرب وقت خاصة بنهج اهلادي نويرة .

أكد على أن يتم اخذ رأي الدائرة البلدية يف جتديد قرارات للعالمات :  جليدي جربانلسيد ا
 .2019االشهارية ابالقامات بداية من سنة 

وع على مستوى تطرق إىل إشكال تنفيذ إزالة العالمات االشهارية وإاثرة املوض: اهلادي كشريدالسيد 
تخفيف من عبأ املسؤولية ليف إجياد حل إلشكالية الشرطة البلدية ل البحثإىل  اجمللس اجلهوي ابإلضافة

 .على عاتق البلدية
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أشار إىل املوارد اهلامة من مداخيل اإلشهار ابملنطقة البلدية وانتفاع وكاالت : خالد اجلريبالسيد 
ودعا  ومبقابل زهيدبصفة سنوية  البلدية عاإلشهار من مادة اإلشهار بصفة يومية وأسبوعية مقارنة ابنتفا 

 إىل تسوية الوضعيات املوجودة لشركات االشهار.
دعا إىل النظر يف خصوص إشكالية التنفيذ على احملالت املخالفة إبصدار : مصطفى الكبري السيد 

قرارات غلق إىل حني إزالة املخالفة ويف صورة التعذر رفع األمر إىل سلطة اإلشراف ونشر القرارات 
 . املتخذة يف الغرض

إىل  و ذلكمثن التوجه املتخذ خبصوص الشركات االشهارية يف تسوية الوضعيات : السيد فتحي اثبت
ويف صورة عزوف الشركات عن تسوية وضعيتها جيب ان يتم اختاذ  2019جانفي  20حدود اتريخ 

خضر والغالل ابراينة إىل إىل تسويغ سوق اجلملة لل طرقتا املخالفة كمللوحات االشهارية  قرار اإلزالة
 سنة متتالية وهو ما يثري شبهة. 18نفس املستلزم مدة 

 

 

 المجلس البلدي   قرار

 

بواسطة الالفتات  املوظفة على اإلشهار املعاليم بعض أعضاء اجمللس البلدي على مراجعة صادق    
 :2019بداية من سنة ابلطريق العام  و اعتماد التعريفات التالية واللوحات اإلشهارية 

 اإلشهارية ألصحاب الشركات اإلشهارية املرخص هلا واملثبتة ابمللك اجملاور للملك  احلائطية املعلقات
 السنة د عن املرت املربع يف  75 العمومي:

  املعلقات اإلشهارية  ألصحاب الشركات اإلشهارية املرخص هلا واملثبتة على أسيجة حضائر البناء
 السنة د عن املرت املربع يف 75 : البيضاءواألراضي 

 عن د  250: العالمات اإلشهارية  ألصحاب الشركات اإلشهارية املرخص هلا واملثبتة ابمللك العمومي
   السنة  املرت املربع يف

  2016مع احملافظة على بقية التعريفات املصادق عليها ابلدورة العادية الثالثة لسنة 

 

لتأسيس  110اخلتام وجه رئيس البلدية الدعوة للجميع حلضور تظاهرة االحتفال بذكرى ويف  
توجه ابلشكر جلميع أعضاء اجمللس البلدي معربا  2018البلدية ومبناسبة هناية السنة اإلدارية 

 .2019حماط ابلكفاءات ومتمنيا التوفيق للجميع حبلول السنة  وجودهب وسعادته عن محاسه
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 السادسة و مخس دقائق ورفعت اجللسة على الساعة 
 كاتب اجللسة                                                    رئيس بلدية اراينة     

 حممد العريب فاضل موسى   حممد اهلادي كشريد                                         
 


