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:1الموضوع عدد  

2018لسنة  البرنامج السنوي لالستثماري البلدي التشاركي



 2017سبتمرب 16اجللسة العامة األوىل بتاريخ

جلسات املناطق حسب الدوائر البلدية
املدينة أبر�نةالدائرة  البلدية 2017سبتمرب  23السبت •
العليا أبر�نةالدائرة البلدية  2017سبتمرب 24األحد •
ابملنازهالدائرة البلدية 2017سبتمرب 30السبت •
الدائرة البلدية بر�ض النصر2017أكتوبر 01األحد •

 2017أكتوبر 21اجللسة العامة الثانية بتاريخ



الكلفة بالدینارالموارد

212المساعدة غیر الموظفة 
8470تمویل ذاتي

0قرض

8682المجموع العام للموارد

2017موارد البرنامج االستثماري السنوي التشاركي لسنة 

.دینارا3442.000برنامج ومشاریع القرب المتعلقة بتحسین ظروف عیش المواطنین بقیمة -1

دینارا3.290.000برامج ومشاریع مھیكلة للمدینة بقیمة -2

دینارا1950.000: برامج ومشاریع إداریة بقیمة -3



:2017لسنة التشاركیةالموارد على المشاریع االستثماریة السنویة توزیع 

.دینارا3442.000برنامج ومشاریع القرب المتعلقة بتحسین ظروف عیش المواطنین بقیمة -1

الكلفة بالدینارالمشروع
الخطة التمویلیة

مساعدة غیر موظفةقرضتمویل ذاتي

االمطارتعبید الطرقات وتھیئة شبكات تصریف میاه 
300.000300.000تعبید نھج الحبیب بلحارث

ة مع انجاز مفترق دوراني  بنھج الكاھنة بجانب المدرسة االبتدائی
تعشیبھ

200.000200.000

ض إعادة تھیئة مفترق نھج أبو زید الھاللي ومدخل حي الصحة ریا
األندلس

50.00050.000

50.00050.000تعبید طریق نھج باب الخضراء ببرج التركي
70.00070.000تعبید نھج علي الخلصي

GP8300.000300.000أنھج على مستوى 04تعبید عدد 
ع الخلیج تھیئة االنھج الفرعیة لشارواستكمال مشروع شارع الخلیج 

8بالمنزه ) زنقة سیناء(
100.000100.000

5150.000150.000المنزه وتھیئة نھج بعلبك مع الربط بین اریانة العلیا 
100.000100.000شبكة تصریف میاه األمطار بنھج حبیب بلحارث 

50.00050.000ار النظر في نھج باب الخضراء في إشكالیة تصریف میاه اإلمط

90.00090.000نھج باب منارة 1برج التركي 
100.000100.000تصریف میاه األمطار  بقصر تاج 

1560.0001560.000مطار وتھیئة شبكات تصریف میاه األالكلفة التقدیریة للطرقات



التنویر العمومي

الكلفة بالدینارالمشروع
مساعدة غیر موظفةقرضتمویل ذاتي

5.0005.000ربط التنویر الخارجي إلقامة سناء بالتنویر العمومي  البلدي

10.00010.000الماطريمحمودبنھجالعموميالتنویر

7.0007.000التنویر العمومي بنھج مصباح الجربوعي

التنویر العمومي أمام إقامة الحبیب
ومدرسة العباسي ریاض األندلس

30.00030.000

40.00040.000التنویر العمومي بنھج ابو جعفر المنصوري ریاض األندلس

20.00020.000التنویر العمومي بنھج قلعة أیوب  ریاض األندلس

صیانة التنویر العمومي باالنھج الفرعیة
لنھج الخلیج العربي

50.00050.000

5.0005.000العناببنھجالعموميالتنویرتھیئة

472.000472.000الكلفة التقدیریة للتنویر العمومي



األرصفة

الكلفة بالدینارالمشروع
مساعدة غیر موظفةقرضتمویل ذاتي

10.00010.000تھیئة أرصفة طریق باب الخضراء برج التركي 

850.00050.000تھیئة ارصفة شارع معاویة ابن ابي سفیان بالمنزه 

50.00050.000تھیئة ارصفة نھج الخلیج العربي الى مستوى نھج اریحا 

30.00030.000تھیئة ارصفة حي جمیل 

500.000500.000تھیئة ارصفة شارع الھادي نویرة 

690.000690.000الكلفة التقدیریة لالرصفة



المناطق الخضراء

مساعدة غیر قرضتمویل ذاتيالكلفة بالدینارالمشروع
موظفة

10.00010.000تھیئة المساحة الموجودة بین نھج قبرص ومحمد الشاذلي خزندار

25.00025.000لس تھیئة منطقة خضراء بحي الصحة الجزیرة الیابسة ریاض األند

15.00015.000تھیئة منطقة خضراء بنھج صور 

تھیئة منطقة خضراء بنھج مدینة الرضوة امام المدرسة االعدادیة 
والمكتبة العمومیة 

150.000150.000

270.000الكلفة التقدیریة للمناطق الخضراء
270.000



االحیاءمالعب 

الكلفة بالدینارالمشروع
مساعدة غیر قرضتمویل ذاتي

موظفة

-Miniاستغالل المساحة النجاز ماوى و ملعب RXعلى مستوى  
foot

150.000150.000

150.000150.000التوبة تھیئة ملعب لكرة القدم  بجانب الجامع 

450.000450.000الكلفة التقدیریة لمالعب االحیاء



دینارا 3.290.000ومشاریع مھیكلة للمدینة بقیمة برامج -2
المشاریع االقتصادیة

الكلفة بالدینارالمشروع
الخطة التمویلیة

مساعدة غیر     موظفةقرضتمویل ذاتي
مشتركالمساھمة في إنجاز مشروع اقتصادي 

) 2قسط ( 
300.000300.000

100.000100.000تھیئة السوق المركزیة 
الطفولةوالثقافیة والمشاریع الریاضیة 

الكلفة بالدینارالمشروع
الخطة التمویلیة

مساعدة غیر     موظفةقرضتمویل ذاتي
800.000800.000انجاز قاعة العاب فردیة 

100.000100.000انجاز سیاج فاصل بملعب عزیز تاج 

1000.0001000.000بلحسنتھیئة فضاء منتزه بئر 
تجمیل المدینة

الكلفة بالدینارالمشروع
الخطة التمویلیة

مساعدة غیر     موظفةقرضتمویل ذاتي
: تجمیل مداخل المدینة 

البكوشبرج -أریانة 
المنازه-اریانة

100.000100.000

100.000100.000)  تمثال(معلم بساحة الشھداء
المناطق الخضراء

الكلفة بالدینارالمشروع
الخطة التمویلیة

مساعدة غیر     موظفةقرضتمویل ذاتي
150.000150.000) المدینةاریانة(تھیئة ساحة سال 

100.000100.000)  المنزه الثامن(تھیئة حدیقة جودة الحیاة 

350.000350.000تھیئة مسلك صحي بریاض النصر 

دراســــــــــات

الكلفة بالدینارالمشروع
الخطة التمویلیة

مساعدة غیر     موظفةقرضتمویل ذاتي
190.000190.000دراسات  المخطط 



معدات اإلعالمیة 

رالكلفة بالدیناالمشروع
الخطة التمویلیة

مساعدة غیر     موظفةقرضتمویل ذاتي

50.00050.000اقتناء وتركیز كامیرات مراقبة 

50.00050.000إحداث قاعة مراقبة 

100.000100.000اقتناء تجھیزات اعالمیة 

الح الربط مع المص(تطویر الشبكة الرقمیة 
)  الخارجیة

100.000100.000

بناءات اداریة

رالكلفة بالدیناالمشروع
الخطة التمویلیة

مساعدة غیر     موظفةقرضتمویل ذاتي

150.000150.000تھیئة الدائرة البلدیة بریاض النصر

دینارا 1950.000: برامج ومشاریع إداریة بقیمة -3



التجھیزاتوالمعدات 

الكلفة بالدینارالمشروع
الخطة التمویلیة

مساعدة غیر موظفةقرضتمویل ذاتي

3400.000400.000م20اقتناء  شاحنة ضاغطة 

212.000

3250.000250.000م7اقتناء  شاحنة ضاغطة 

3440.000440.000م2اقتناء آلة كنس میكانیكي 

 70.000 70.000)  عملالمست(اقتناء آلة رسكلة المزیج المقطرن 

140.000140.000اقتناء معدات اشغال و نظافة 

200.000200.000اقتناء وسائل نقل 



،الموضوعفيالتداولالبلديالمجلسأعضاءالسادةعلىالمعروض

2018جانفي15أقصاهأجلفيالقروضصندوقإلىالملفإحالةیتسنىحتى

أنھلىإاإلشارةمعالتمویلیةالمنحةعلىللحصولالمطلوبةاإلجراءاتالستكمال

أكتوبر23بتاریخوالمالیةاإلداریةالشؤونلجنةأنظارعلىالموضوععرضتم

ارتأىوقد2017نوفمبر21بتاریخالمنعقدالبلديالمكتبأنظاروعلى2017

فيوالتخفیضأد350تقدیریةبكلفةوظیفیةمبانيانجازمشروعحذف

.أد150لتصبحالنصربریاضالبلدیةالدائرةلتھیئةالمخصصةاالعتمادات



:2الموضوع عدد  

2018مشروع ميزانية بلدية أريانة لسنة  



،السادة أعضاء المجلس البلدي التداول في الموضوعالمعروض على 
یخ مع اإلشارة إلى أنھ تم عرضھ على أنظار لجنة الشؤون اإلداریة والمالیة بتار

خ وعلى أنظار المكتب البلدي المنعقد بتاری2017أكتوبر 23و20و 16و 12
.2017نوفمبر 21



املالحظــــاتاملقرتحةاإلعتماداتالبيــــان

23.599.000األولالعنوانموارد

18.499.000األولالعنواننفقات

املنقولةاإلعتماداتإليهاتضاف5.239.000الثاينالعنوانموارد

املنقولةاإلعتماداتإليهاتضاف10.339.000الثاينالعنواننفقات

2018تقریر تحلیلي حول مشروع میزانیة بلدیة أریانة لسنة 



I – االولالعنوان:

موارد العنوان األول-1

احملليةاجلبايةمةمنظو ضمنلالستخالصاالعتياديالنسقتطويربغايةاجلهودتكثيف
.املردوديةوحتسنياإلستخالصاتمتابعةآلياتتوفريخاللمنوذلك

لتجنباجلاريةسنةللاحملققةاملاليةالنتائجإىلابلرجوعدقةبكلاملواردإعتماداتضبط
.التقديراتتضخيم

املداخيلعتباراالبعنياألخذدوناملوايلالتصرفإىلنقلهااملنتظرالفوائضترسيم
.االستثنائيةواملواردالظرفية

اجملمدةبالغاملوتطهرياملواردخمتلفمردودلتحسنيالبلديالقابضمعالتنسيق
.لغرضايفالقانونيةاإلجراءاتكافةاختاذومواصلةامليزانيةعناخلارجةابملصاحل



I – االولالعنوان:

موارد العنوان األول

ر النسبة إبعتباالبيــانالصنف
نسبة التطور2017سنة ميزانية 2018مشروع ميزانية امليزانية

%12.160.00011.110.0009.45%51.52واألنشطةالعقاراتعلىاملعاليماألول

الثاين
زامواستلالبلديالعموميامللكإشغالمداخيل

%1.927.5001.767.0008.80%8.16فيهالعموميةاملرافق

الثالث
قابلمومعاليماإلداريةوالرخصاملوجباتمداخيل
%2.284.0001.733.00031.79%9.67خدماتإسداء

-100.000100.000%0.42األخرىاجلبائيةاإلعتياديةاملداخيلالرابع

%860.000850.0001.17%3.64اإلعتياديةالبلديامللكمداخيلاخلامس

%6.267.5005.940.0005.51%24.82اإلعتياديةاملاليةاملداخيلالسادس

%23.599.00021.000.0009.97%100اجملمــوع

2017التقدیرات بالنسبة لكل األصناف مقارنة بسنة تطور كشف



I – االولالعنوان:

:العنوان األولنفقات -2

وطات املسلطة واحلد من الضغالوجوبيةالنفقات حسب األمهية من خالل إدراج املصاريف ترسيم
:على امليزانية وذلك من خالل 

 وبقية ) دينارا233.000: فوائد القروض(من ذلك خالص مستحقات صندوق القروض هبااإليفاء بتعهدات البلدية امللتزم
).دينارا1.000.000(املؤسسات العمومية كالشركة التونسية للكهرابء والغاز

 ض االختصاصات والنقص يف بع) مع مراعاة ارتفاع كتلة األجور(ضبط بر�مج االنتداابت اجلديدة حسب احلاجيات الفعلية
:حيث مت اقرتاح انتداب 

.2017مهندس مرخص فيها مبيزانية 03عدد •
.2017تقين سامي مرخص فيها مبيزانية 11عدد •
.2017متصرف مرخص فيها مبيزانية 03عدد •
2017ملحق إدارة مرخص فيها مبيزانية 02عدد •
2017مستكتب إدارة مرخص فيها مبيزانية 07عدد •
2017كاتب تصرف مرخص فيها مبيزانية 03عدد •
2018بعنوان سنة ”ب ”سواق صنف 10•



 دينارا931.434بالضرورية لتسديد نفقات الز�دات يف األجور واملنح اخلصوصية واملقدرة اإلعتماداتختصيص.

ة تدعيم التكوين إلطارات وأعوان البلدية ومزيد حتفيزهم من خالل مواصلة برامج الرتقية السنوي

 لتأمني املباين اإلدارية واملنشآت البلديةاعتماداتختصيص.

 دينارا630.000مواصلة صفقات املناولة يف قطاع النظافة.

دينارا220.000مواصلة صفقات املناولة يف قطاع العناية ابملناطق اخلضراء.

مواصلة تعهد وصيانة املشاريع املنجزة للمحافظة عليها.

 كما مت .دينارا475.000مواصلة تدعيم اجلمعيات واملنظمات الشبابية والر�ضية والثقافية واالجتماعية والبيئية

لفائدة أطفال أعوان مصائفدينارا لتنظيم 20.000دينارا لفائدة الشباب و5.000إضافية منها اعتماداتترسيم

.البلدية



نسبـة التطور الفــارق2017ميزانية 2018مشروع ميزانية القسـم

:القسم األول
%9.844.0009.053.500790.5008.73التأجري

:القسم الثاين
%7.087.0007.123.50036.5000.51وسائل املصاحل

:القسم الثالث
%1.335.0001.214.000121.0009.96التدخل العمومي

:القسم الرابع
_---نفقات التصرف الطارئة وغري املوزعة

: القسم اخلامس
24.59-%-233.000309.00076.000فوائد الدين

4.92 %18.499.00017.700.000872.000اجملمـــوع

تقدیرات النفقات مقارنة بالسنة الحالیة حسب األقسامجدول تطور 



II-العنوان الثاين

:موارد العنوان الثاين-1

20171.600.000العنوان األول لسنة فواضلمن  80%

20161.527.000من فواضل العنوان األول لسنة  20%

1.000.000من فواضل العنوان الثاين100%

212.000مساعدات

900.000املدخر من املناب من املال املشرتك
5.239.000اجملمــوع

:املواردهذهإىلوتضاف

)2018ونفقات2018مواردبنيالفارق(2018لسنةاألولالعنوانمناملدخر
5.100.000



:نفقات العنوان الثاين-2

منهادينارا8.682.000مبلغهمبا2018لسنةالتشاركياإلستثماريالرب�مجاعتماداترسيمت

مشاريعدينار1.950.000ومهيكلةمشاريعدينار3.290.000والقربملشاريعدينار3.442.000

ملسداةااخلدماتمنللرفعوذلكخمتلفةوجتهيزاتمعداتمنالبلدياألسطولجتديدمواصلة(ادارية

.)ابلبيئةوالعنايةابلنظافةاملتعلقةمنهاوخاصةابملنطقةللمواطنني

دينارا1.300.000اجلاريةللمشاريعالتكميليةاإلعتماداترصد.

احملليةاجلماعاتومساعدةالقروضصندوقمعاملربمةالقروضأصلخالصرصد.



2018مقترح مشــــروع میزانیـــــة 

البیـــــان
تقدیرات سنة 

2017
)1(

الموارد االمنجزة 
إلى غایة 

31/09/2017

الموارد المتوقعة 
إلى غایة 

31/12/2017

مقترحات سنة 
2018)2(

-) 2(الفــارق    
المالحظــات)   1(

000 000200 100 0002 980 9261 417 0001 900 1المعلوم على العقارات المبنیة

000 00050 000700 077650 000475 650المعلوم على األراضي غیر المبنیة

المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة 
الصناعیةأو التجاریة

8 000 000
8 147 7729 500 000

8 750 000750 000 المقابیض اإلعتیادیة للمعلوم على 
المؤسسات ذات الصبغة الصناعیة أو

التجاریة

000 000500 500المبالغ المتأتیة من صندوق التعاون

000 00050 000100 549100 00081 50المعلوم على النزل

معلوم اإلجازة الموظف على محالت بیع
0000 00010 1995 0003 10المشروبات

000 050 0001 160 00012 235 52312 125 00010 110 11مجموع الصنف األول

لمواردا



000 1-000 00040 58336 0005 41مداخیل أسواق المستلزمة

0000 000800 800مداخیل لزمة معلوم اإلشھار

ع المعلوم على رقم معامالت وكالء البی
500 5002 5007 7807 0003 5ومزودي سوق الجملة

000 00031 000550 384500 000386 519معلوم اإلشغال الوقتي للطریق العام

معلوم أشغال الطریق العام عند إقامة 
000 00020 000120 875120 000117 100حضائر البناء

000 0003 0005 6925 0004 2معلوم عن االشغال تحت الطریق العام

000 000100 000400 931300 000217 300معلوم اإلشھار

000 0005 0005 7775 3مداخیل مختلفة

500 500155 927 5001 022973 000740 767 1مجموع الصنف الثاني



000 00060 000260 986250 000197 200معلوم التعریف باإلمضاء
0000 00080 23970 00052 80معلوم اإلشھاد بمطابقة النسخ لألصل

000 00060 000150 031144 000122 90معلوم تسلیم بطاقات الحالة المدنیة
000 0001 0001 1601معلوم تسلیم الشھائد والحجج األخرى

معلوم رخص إشغال الطریق العام 
000 00040 40لتعاطي بعض المھن

بة معلوم رخص الحفالت المنظمة بمناس
0000 10020 9201 0001 20األفراح العائلیة

0000 20020 2404 0008 20معلوم رخص الحفالت العمومیة

معلوم رخص فتح المقاھي والمحالت 
0الشبیھة بعد السعات القانونیة

0000 000250 230250 000116 250معلوم رخص البناء
معلوم رخص جوالن سیارات األجرة 

000 40-000 00050 96150 00027 90والسیارات المجھزة بعداد 

ود معالیم رخص نصب أالت توزیع الوق
000 0005 1005 3521 1في الطریق العام

0000 0003 0043 0002 3معالیم رخص الدفن
0000 000300 890150 000172 300معالیم اإلیواء بمستودع الحجز



المقابیض اإلعتیادیة للمعلوم 
000 000350 000 0001 730650 000314 650بائي االضافي على سعر التیار الكھر

افي المبالغ المتأتیة من المعلوم اإلض
تماد على سعر التیار الكھربائي بإع

آلیة التعدیل 
0

تأتیة معالیم مقابل رفع الفضالت الم
من نشاط والمحالت التجاریة أو 

الصناعیة أو المھنیة
30 0005 555100 00070 000

0ىمعالیم كراء السیارات لنقل الموت
000 0005 2005 3612 2معالیم أخرى مقابل إسداء خدمات

000 000551 284 6002 576 6591 025 0001 733 1مجموع الصنف الثالث

المساھمة في إنجاز مآوي جماعیة 
0000 000100 500100 00058 100لوسائل النقل

0000 000100 500100 00058 100مجموع الصنف الرابع
0000 000110 753100 00075 110مداخیل ریاض األطفال

مداخیل كراء عقارات معدة لنشاط 
0000 000600 539500 000356 600تجاري

مداخیل كراء قاعات العروض 
000 35-000 00050 32560 00046 85واألفراح

000 00045 000100 862100 00083 55مداخیل األكریة األخرى
8930محاصیل بیع العقارات

000 00010 000860 372760 000563 850مجموع الصنف الخامس



500 500307 207 7016 206 8186 103 0003 900 5المناب من المال المشترك

مداخیل المخالفات لتراتیب حفظ
000 00015 00040 98015 00013 25الصحة 

0000 0005 5مرانیةمداخیل المخالفات للتراتیب الع

إسترجاع مصاریف إصالح 
0الطرقات واألرصفة

إسترجاع مصاریف مقابل أشغال 
0000 0005 8835 0005 5وخدمات أخرى

مبالغ بعنوان مصاریف ادارة 
0یروتصرف واستخالص لفائدة الغ

خطایا التأخیر المنجّرة عن إنجاز
0000 0005 5الصفقات العمومیة

000 0005 0005 37115 14مقابیض مختلفة 

500 500327 267 7016 241 0526 138 0003 940 5مجموع الصنف السادس

%00010 099 0002 599 80123 886 12821 651 00015 500 21مجموع العنوان األول



:  منح التجھیز 

(*)نقل الفواضل

000 212موارد السنة

منح ومساھمات لتمویل
مشاریع مشتركة

منح ومساھمات داخلیة 
أخرى

000 212مجموع الصنف السابع

000 000 1نقل الفواضل

ملة من المبالغ المقامة من الفوائض غیر المستع
000 600 1%80العنوان األول للسنة األخیرة 

ل الفواضل غیر المستعملة من العنوان األو
العملیات للسنة السابقة للسنة األخیرة والمؤمنة ب

%20الخارجة عن المیزانیة 
1 527 000

المناب من مدخر المال 
: المشترك 

(*)نقل الفواضل

000 900موارد السنة

موارد أخرى مختلفة
(*)نقل الفواضل

موارد السنة

000 027 5مجموع الصنف الثـامن



اإلقتـراض
(*)الفواضلنقل 

موارد السنة

0مجموع الصنف التـاسع

ة الموارد المتأتی
اإلعتماداتمن 

المحالة 

نقل الفواضل

موارد السنة

000 239 0005جملة موارد العنوان الثاني

000 838 80128 886 12821 651 00015 500 21مجموع موارد میزانیة البلدیة

.صلةالمشاریع المتواوإعتماداتالفواضلالمنقولة في نھایة السنة ویتم ضبط نقل اإلعتماداتتضاف * 



نفقـــــــــــــــات العنوان األول 

البیـــــان
ة تقدیرات میزانی

2017سنة 
)1(

إعتمـادات سنـة 
المالحظــات)1(-)  2(الفــــارق )2(2018

000 00026 026المنحة المخولة لرؤساء البلدیات

اء منح التمثیل المخولة لكواھي رؤس
500 00015 50019 3البلدیات والمساعدین

500 00041 50045 01.1003جملة الفصل 

000 000749 649 0009 900 8تأجیر األعوان القارین

0000 000150 150تأجیر األعوان غیر القارین

500 000790 844 5009 053 9جملة القسم األول



000 00014 000310 296واآلداءاتاألكریة
0000 00070 70إستھالك الماء

000 00026 000 0001 974إستھالك الكھرباء والغاز
000 20-000 00020 40اإلتصاالت الھاتفیة
000 10-000 000100 110تراسل المعطیات

0000 000100 100أثاث المصالح اإلداریةإقتناء
000 00045 000710 665شراء الوقود لوسائل النقل

فة حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكل
0000 00050 50بخطط وظیفیة

0000 00030 30شراء الوقود لمعدات خصوصیة
0000 00010 10المراسالت اإلداریة

0000 0002 2نفقات البرید األخرى
0000 00015 15إقتناء معدات التصرف اإلداري

000 00010 00080 70تأمین وسائل النقل
000 00010 00030 20تأمین البنایات 

000 10-000 00040 50اإلعتناء بالبناءات



000 00013 00080 67تعھد وصیانة وسائل النقل
0000 00015 15تعھد وصیانة المعدات واألثاث

000 00015 000450 435تعھد وصیانة معدات خصوصیة
0000 00015 15مصاریف تنظیف المقرات اإلداریة

000 0005 00045 40لوازم المكاتب
000 00010 00090 80المطبوعات

000 5-000 0005 10الوثائق المكتوبة
0000 00012 12الصحف والمجالت

000 5-000 00025 30تعلیق ونشر اإلعالنات
000 00030 00080 50شراء اللوازم والمعدات اإلعالمیة
0000 00030 30نفقات الصیانة للمعدات اإلعالمیة

000 0001 0007 6"أدب" إستغالل منظومة 
000 0001 0008 7"إنصاف" إستغالل منظومة 
5005000"  رشاد " استغالل منظومة 
0000 0006 6"مدنیة " إستغالل منظومة 

إستغالل منظومة التصرف في موارد 
5000 5003 3المیزانیة



0000 00010 10مصاریف اإلستقباالت
0000 00010 10مصاریف المھمات

000 20-000 000150 170إكساء العملة وأعوان اإلستقبال
5005000المنحة الیومیة للتنقل

5005000المنحة الكیلومتریة للتنقل
0000 0002 2إرجاع مصاریف نقل األشخاص

0000 00035 35تربصات تكوین
0000 0005 5التكوین المستمر

0000 0005 5نفقات التداوي
0000 0005 5نفقات األدویة والمواد الصیدلیة

0000 00030 30الحفالت العمومیة
0000 00015 15أتعاب وإختبار ومصاریف أخرى

0000 00015 15معالیم التسجیل
000 10-000 00020 30معالیم الجوالن

000 00030 00040 10طبع ونشر الوثائق والمجالت
0000 0005 5مصاریف إعداد األمثلة 

0000 00020 20تعویضات مختلفة
0000 0005 5إتفاقیات مع األطباء 



زیع تجاه الشركة القومیة لتومتخلدات
400 23البترول

1 500 000-40 500

متخلدات تجاه الشركة التونسیة 
200 643للكھرباء والغاز

متخلدات تجاه الشركة القومیة 
200 52إلستغالل وتوزیع المیاه

متخلدات تجاه الدیوان الوطني 
700 82إلتصاالت تونس

بالد متخلدات تجاه المطبعة الرسمیة لل
0التونسیة

متخلدات تجاه الوكالة الوطنیة 
250 357للتصرف في النفایات

دمات متخلدات تجاه الوكالة االبلدیة للخ
600 84البیئیة

متخلدات تجاه مؤسسات عمومیة 
400 4أخرى 

750 292متخلدات تجاه الخواص
500 00089 312 5005 222 02.2015جملة الفصل 



0000 00025 25شراء العقاقیر
0000 00020 20اإلعتناء بالمعدات الصغیرة وتجدیدھا

000 40-000 00010 50كراء المعدات
نفقات إستغالل المصب المراقب ومراكز

000 0009 000150 141التحویل

000 000130 000630 500تنظیف المدینة عن طریق المناولة
0000 000250 250اإلعتناء بالتنویر العمومي

0000 000200 200اإلعتناء بالطرقات واألرصفة
0000 00015 15شراء معدات صغیرة وصیانتھا

000 100-000 000105 205اإلعتناء بحركة المرور وتنظیمھا
0000 00010 10شراء معدات صغیرة 

000 20-000 00010 30اإلعتناء بالنافورات
راء نفقات اإلعتناء بالحدائق والنباتات وش

000 00010 00080 70معدات صغیرة

000 45-000 000220 265عن طریق المناولةاإلعتناء
000 70-000 00050 120صیانة المنشآت والتجھیزات الریاضیة

000 126-000 775 0001 901 02.2021جملة الفصل 



منح الجمعیات والمنظمات ذات الصبغة 
0000 000120 120اإلجتماعیة

000 00020 00080 60المساھمة بعنوان التنفیل

000 00020 000120 100المساھمة بعنوان تعدیل الجرایات

0000 00010 10الجرایة العمریة

000 0001 0002 1مصاریف دفن الفقراء

0000 00020 20حمالت التطھیر والمحافظة على البیئة

0000 00018 18نفقات صیانة المحالت الدینیة

0000 0002 2شراء لوازم

0000 00080 80مصاریف الوقایة الصحیة
000 00014 00015 1منح إستثنائیة

000 00055 000467 03.302412جملة الفصل 



المساھمة لفائدة مركز التكوین ودعم 
0000 00010 10الالمركزیة

000 0006 0008 2جوائز مدرسیة
000 0006 00018 03.30312جملة الفصل 

كر المساھمة لفائدة الودادیة بعنوان خدمة تذا
0000 000350 350األكل لألعوان

0000 000350 03.304350جملة الفصل 

0000 000150 150ثقافیةمنح لفائدة اللجان والجمعیات والفرق ال

000 0005 05تدخالت لفائدة الطفولة
000 00020 020دیة تنظیم مصائف لفائدة أطفال أعوان البل

000 00050 000300 250تدخالت لفائدة الجمعیات الریاضیة
000 00075 000475 03.305400جملة الفصل 

000 15-000 00010 25اديتدخالت أخرى بیئیة في المجال االقتص
000 15-000 00010 03.30625جملة الفصل 

سیة التعاون مع الجامعة الوطنیة للمدن التون
0000 00015 15والمساھمة فیھا

0000 00015 03.31015جملة الفصل 
فوائد القروض المبرمة لدى صندوق 
000 76-000 000233 309القروض ومساعدة الجماعات المحلیة

%0004,51 000799 499 00018 700 17جملة نفقات العنوان األول



مساعدة غیر موظفةالكلفـــةبیـــان المشـــروعالتبویب الدفـعالتعھـد
000 000190 190دراسات المخطط06600-20
000 000150 150)ریاض النصر(تھیئة الدائرة البلدیة06603-06
:أخرىاعالمیةبرامج وتجھیزات 06605-20

000 00050 50اقتناء وتركیز كامیرات مراقبة
000 00050 50قاعة مراقبةاحداث

000 000100 100اعالمیةاقتناء تجھیزات 
000 000100 100)ارجیةالربط مع المصالح الخ(تطویر الشبكة الرقمیة 

اقتناء معدات النظافة والطرقات06606-01
000 000400 ³400م20اقتناء شاحنة ضاغطة 

212 000
000 000250 ³250م7اقتناء شاحنة ضاغطة 

000 000440 ³440م2كنس میكانیكي الةاقتناء 
000 00070 70)المستعمل(المزیج المقطرن رسكلةالةاقتناء 

000 000140 140اقتناء معدات وتجھیزات أخرى06606-02
000 000200 200اقتناء وسائل النقل06608-01

2018التشاركي لسنة لإلستثمارالبلديالبرنامج السنوي 

*نفقـات العنـوان الثانــي  * 



06614-06
000 560 0001 560 1الطرقات 

000 000690 690أرصفة
000 000472 472تنویر

06614-06
000 000450 450)ییجتس+تنویر +تعشیب(مالعب أحیاء 3

000 000270 270مناطق خضراء
000 000 0001 000 1أشغال تھیئة منتزه بئر بلحسن06615-02

06615-03
برج -أریانة : (تجمیل مداخل المدینة

000 000100 100)المنازه-أریانة البكوش

000 000100 100)تمثال(معلم بساحة الشھداء 

06615-04

ة تھیئة ساح:تھیئة المساحات الخضراء
000 000150 150سال أریانة المدینة

000 000100 100نتھیئة حدیقة جودة الحیاة المنزه الثام
000 000350 350تھیئة مسلك صحي بریاض النصر

000 000800 800انجاز قاعة العاب فردیة06616-04
000 000100 100بناء سیاج فاصل بملعب عزیز تاج06616-04

لمشروع اقتصادي مشترك 2قسط 06617-20
000 000300 300)سوق(

000 000100 100صیانة السوق المركزیة06617-21
000 682 0008 682 8المجموع

000 300 0001 084 2وما قبلھا2017تكملة للمشاریع لسنة 
000 300 0001 084 2المجموع



000 000357 357ترجیع أصل الدین950/01 10

00000033910 123 11مجموع نفقات العنوان الثاني



:3الموضوع عدد  
قروض  المصادقة على االتفـاقية المبرمة بين صندوق ال

لمنح المساعدات  ومساعدة الجماعات المحلية  وبلدية أريانة
2018الموظفة وغير الموظفة لسنة  



،السادة أعضاء المجلس البلدي التداول في الموضوعالمعروض على 
15یخ مع اإلشارة إلى أنھ تم عرضھ على أنظار لجنة الشؤون اإلداریة والمالیة بتار

.2017نوفمبر 21وعلى أنظار المكتب البلدي المنعقد بتاریخ 2017نوفمبر 



 واملتعلق بضبط شروط إسناد  القروض ومنح 2014سبتمرب  30املؤرخ يف 2014لسنة 3505طبقا لألمر عدد
.املساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية 

 جبة املتعلق بضبط الشروط الدنيا املستو 2015جويلية 13وطبقا للقرار املشرتك لوزير الداخلية ووزير املالية املؤرخ يف
.لتحويل املساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية إىل اجلماعات احمللية

 املتعلق بضبط طرق احتساب املساعدات2015أوت 03وطبقا للقرار املشرتك لوزير الداخلية ووزير املالية املؤرخ يف
.اإلمجالية غري املوظفة 

 واملتعلق بضبط مقاييس تقييم أداء 2015ديسمرب 29وطبقا للقرار املشرتك لوزير الداخلية ووزير املالية املؤرخ يف
.اجلماعات احمللية 

ة ممثلة يف شخص رئيس وعمال مبقتضيات الدليل العملي لرب�مج التنمية احلضرية واحلوكمة احمللية أبرمت بلدية ار�ن
اتفاقية ضابطة النيابة اخلصوصية  مع الدولة ممثلة يف شخص املدير العام لصندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية

.عدات املوظفةللتعهدات املتبادلة بني الطرفني يف تطبيق إجراءات احلصول على املساعدات غري املوظفة واملسا

املساعدة غري املوظفة تتعهد بلدية ار�نة ابختاذ التدابري الالزمة لتحقيق الشروط الدنيا املستوجبة للحصول على
ية جبملة من الواثئق من بينها نسخة أصلية من اتفاق2018جانفي15واملساعدة املوظفة وذلك مبوافاة الصندوق قبل يوم

فاع اليت تضبط مسؤولية البلدية مع الدولة بعنوان االنت2018منح املساعدات غري املوظفة واملساعدات املوظفة لسنة
ابملساعدة مصحوبة مبضمون من مداولة اجمللس البلدي حول املصادقة على هذه االتفاقية



:4الموضوع عدد  
2018برنامج دعم القدرات لسنة  



،السادة أعضاء المجلس البلدي التداول في الموضوعالمعروض على 
15یخ مع اإلشارة إلى أنھ تم عرضھ على أنظار لجنة الشؤون اإلداریة والمالیة بتار

21وعلى أنظار المكتب البلدي المنعقد بتاریخ 2017دیسمبر7و6ونوفمبر 
.2017نوفمبر 



و اللقباإلسم الموضوع
الجباليخالد 
مدیونيمعز 
االدبنزار 

كمال بن رمضان
المحمدياالسعد

فنیات تسییر اإلجتماعات التشاركیة

بلغیثأم الخیر -
بنبراھیممیساء-
بن عمارةنورشان-
العیونيناجیة -
العرفاويحمیدة -

لدي البلإلستثمارالبرنامج السنوي وآلیات المشاركة 
التشاركي

التكویـــــن 



و اللقباإلسم الموضوع
ودايسمیر --
الرزقيلطیفة -
الحمزاويمراد -
الجمیعينھلة -

النفاذ إلى المعلومة

البوسلیميحنان --
شوشاننسرین -
بن عمارةنورشان-
بنبراھیممیساء-
بلھانيتوفیق -
العرفاويحمیدة -
حسني البجاوي-
احمد العابد-
سامیة بالحاج خلیفة-

اإلستثماریةإدارة المشاریع  



و اللقباإلسم الموضوع
حدشيطارق -
سارة بنور-
عیادسنیة بن -

تقنیات التفاوض

نور الدین الحبیبي--
حدشيطارق -
سارة بنور-
فردوس السید-
الحامديمصطفى -
أماني زاید-
الماجريعصام -
بلخیرةاحمد -
كیفاجيھندة-
النعیميرشید -
المقدميبدر الدین -
احمد العابد-

بناء وقیادة فرق العمل



و اللقباإلسم الموضوع
تریمشلطیفة -
الریاحيصابر -
ودايسمیر - ھندسة التكوین

الجمیعينھلة -
الناصر محمود-
العیاشيلیلى -

إجراء الحوارات الصحفیة ومخاطبة وسائل األعالم



و اللقباإلسم الموضوع
سنیا شعیب-
الماجريعصام -
بلھانيتوفیق -
العیونيناجیة -
الدشراويلطفي -
العیاشيلیلى -
الجباليخالد -
العرفاويحمیدة -
العربي اللبادي-
المدینيلیلیا -
ودايسمیر -

القیادة اإلداریة

العیاشيلیلى --
الناصر محمود-
بلغیثأم الخیر -
الجمیعينھلة -
العتیريأمیرة -

الدشراويلطفي 
العیونيناجیة -

اإلتصالإستراتیجیة 



و اللقباإلسم الموضوع

سنیة بن سالم-
الدبوسيعادل - الحوار اإلجتماعي

بلغیثأم الخیر -

سنیا شعیب- إدارة الوقت



و اللقباإلسم الموضوع
بالليھدى -
الریاحيصابر -
الشیحيعائدة -
المدینيلیلیا -
بوجناحسعاد -
السلطانيبیة-
السالميبثینة-
بوقطفةمبروكة -
ھادیة الغربي-
الحمدونياسمھان-
بلغیثالخیر ام-
كسیكسيایمان-
الجمیعينھلة -
دربزاحالم-

األرشیفوالتصرف في الوثائق 

المدینيلیلیا -
كستوريكریمة -
جبنونمنیرة -
بلغیثأم الخیر -
الناصر محمود-
سنیة شعیب-
ودايسمیر -

تقنیات إعداد وتحریر النصوص القانونیة



و اللقباإلسم الموضوع
الخضراويھشام -
الریاحيصابر - قانون الوظیفة العمومیة

ودايسمیر --
الخضراويھشام - مدونة األخالقیات المھنیة بالوظیفة العمومیة

الریاحيصابر --
ودايسمبر-
منیر شلبي-
نبیل بن عمر-

األمراض المھنیةوحوادث الشغل 



و اللقباإلسم الموضوع
تریمشلطیفة --
العرفاويعائشة -
المریاحرضا -
الحمديسلوى -
ودايسمیر -
العرفاويحمیدة -

اإلجتماعیةالحیطة والتقاعد 

المدینيلیلیا 
بوجناحسعاد –
االدبنزار -
كمال بن رمضان-
المحمدياالسعد-
المدیونيمعز –-
الخمیريمصطفى كمال -
محمد الطاھر بالحاج-
الصكوحيمنیة -
العكمرفقة -

الحالة المدنیة



و اللقباإلسم الموضوع
المدینيلیلیا -
بوجناحسعاد -
جبنونمنیرة -

النزاعات اإلداریة في مجال الوظیفة العمومیة

المدینيلیلیا 
العیاشيلیلى -
حشایشيفاطمة -

الضبط اإلداري

بلغیثأم الخیر 
الناصر محمود- الجماعات المحلیةآداءتقییم 



و اللقباإلسم الموضوع

داوةرایس-

العزريدلیلة -
تطھیر الدیون

العرفاويحمیدة -

بن جالبإبتسام-

الجباليمریم -

بن منصورسناء-

نبیل بن مسعود-

التحلیل المالي

.  هذا الرب�مج إال بعد املوافقة عليه من طرف مركز التكوين ودعم الالمركزيةإعتماداليقع: مالحظة •



اإلسم و اللقبالمواضیع المقترحة 

)المعالیمإحتساباإلجراءات القانونیة وكیفیة (رخص البناء 

الریاحيآمال -
البوسلیميحنان -
الحمزاويمراد -

)تأمثلة التھیئة العمرانیة و التقسیما(التھیئة العمرانیة و التعمیر 
شوشاننسرین -

البوسلیميحنان -

السالمة من الحرائق
الخضراويھشام -

عبد الفتاح علیة-

إجراءات إعداد وتنفیذ میزانیات الجماعات المحلیة

العرفاويحمیدة -

العزريدلیلة -

داوةرایس-

2018مقترحات التكوین لسنة 



الصفقات العمومیة 

نسرین شوشان-

حنان البوسلیمي-

میساء بنبراھیم-

نورشان بن عمارة-

حمیدة العرفاوي-

حسني البجاوي-

دلیلة العزري-

سناء بن منصور-

أحمد العابد-

توفیق الھاني-

ھندة كیفاجي-األمثلة المروریة

عبد الفتاح علیة-التنویر و التحكم في الطاقة

السمعياإلتصالواإلعالم 

لیلى العیاشي-

أم الخیر بلغیث-

الناصر محمود-

نھلة الجمیعي-

أمیرة العتیري-

مروى بن محمود-

التصرف في المساحات الخضراء
فردوس السید-

سامیة بالحاج خلیفة-



تكوین في اإلعالمیة 
سیتم تحدید  األسماء حسب موضوع الدورة التكوینیة

المحلیة والتدبیر الحر للجماعات المحلیةالحوكمةمبادى

العیاشيلیلى -

ودايسمیر -

الماجريعصام -

الھانيتوفیق -

المدینيلیلیا -

الدشراويلطفي -

الجباليخالد -

العیونيناجیة -

سنیة شعیب-

العرفاويحمیدة -

العربي اللبادي-



اإلستخالصتحسین والجبایة المحلیة 

سنیة شعیب-
الحدشيطارق -
السالميعلي -
سارة بالنور-
سامیة القیسي-
التنفورياألسعد -
عیادسنیة بن -
محرز عباس-
حشانةروضة -
سامیة الدالي-
الماجريعصام -
سناء بن منصور-
قایدنادرة بن -
الھماميعاطف -
العمدونيفاطمة -

التصرف في وكاالت الدفوعات
الدجبيھیثم -
الیعقوبيعلي -

التصرف في مستودع الحجز
الیعقوبيعلي -
الكستوريكریمة -
لیلیا مدیني-

التصرف في المستودعات البلدیة 
احمد العابد -
الیعقوبيعلي -

ضبط وتحدید الملك البلدي
لیال مدیني -
الكستوريكریمة -

تراتیب لحفظ الصحة وحمایة المحیط
ھادیة عمر -
زایداماني-



البلدیة االسواقالتصرف في 
سنیة بن عیاد-

سنیة شعیب-

سناء بن منصور-التصرف في النفایات

السالمة المعلوماتیة وحمایة المعطیات الشخصیة

الحمزاويمراد -

بلھانيتوفیق -

عارف غالم-

الجغرفة الرقمیة

بلھانيتوفیق -

شوشاننسرین -

الحمزاويمراد -



المساندة الفنیة

ترتیب 
املساندة الفنيةاألولویة

الرمز 
حسب 
دليل 
املساندة
الفنية

دة الفنيةاملشروع أو النشاط املعين ابملسان
اتريخ
بداية 
التدخل

عدد املنتفعني اجملال
فعةاملصلحة أو الوحدة املنتو صفتهم

1
المساندة في مجال

یةالمقاربة التشارك
A2

وص إعداد وتنفيذ بر�مج عمل خبص
رب�مج لوالبلدي اإلستثمارياملخطط 
ية وفق املنهجلإلستثمارالسنوي 

التشاركية  

احلوكمة

متصرف, بلغيثأم اخلري -1

رئيس مصلحة
مهندس , البوسليميحنان -2

اولمعماري 
لمهندس أو , بنرباهيمميساء-3

و مصلحة شؤون اجمللس
اللجانواملكتب 

إدارة املصاحل الفنية
إدارة املصاحل الفنية

2
المساندة في مجال

یةالمقاربة التشارك
A4

 إطار  تطبيق املقاربة التشاركية يف
وإجراءات التصرف البيئي 

) PGES(ملشروع معني اإلجتماعي
ياء أو يف إطار بر�مج هتذيب األح

هوياجلالشعبية للحد  من التفاوت 

تقين أولالدشراويشكري 2احلوكمة
ذ مصلحة متابعة تنفي

مشاريع املخطط

3
المساندة في مجال

یةوالشفافاإلتصال
B1 احلوكمةمع املواطناإلتصالإعادة خطة

تشارمسمتصرفالعياشيليلى1
مديرة

يسرئمتصرفالرزقيلطيفة2
مصلحة

م املتابعة واإلعالوحدة 
والعالقات اخلارجية 

وتنشيط املدينة
مع مصلحة العالقة 

املواطن



4
المساندة في 

مجال اإلتصال 

والشفافیة

B2
مياملساندة يف جمال اإلتصال الرق

من خالل مواقع الواب(مع املواطن 
)و الشبكات اإلجتماعية

مديرةليلى العياشي متصرف مستشار1احلوكمة

وحدة املتابعة 
واإلعالم والعالقات

اخلارجية وتنشيط
املدينة

5
المساندة في 

مجال اإلتصال 

والشفافیة

B3صرفاملساندة يف تركيز منظومة للت
صلحةلطيفة الرزقي متصرف رئيس م1احلوكمةيف الشكاوي

مصلحة العالقة        
مع املواطن

6
المساندة في 

مجال التنظیم و 

اإلجراءات

C1
حلالية         تشخيص اهليكلة التنظيمية ا

و حتديد احلاجيات و األولو�ت
ديةخبصوص تنظيم املصاحل البل

التصرف

كاهية لطيفة ترميش متصرف مستشار1
مدير 

صابر الر�حي متصرف2
هشام اخلضراوي متصرف3

ةإدارة الشؤون اإلداري

7
المساندة في 

مجال التنظیم و 

اإلجراءات

C2

لة املساندة خبصوص مراجعة اهليك
-التنظيمياهليكل(التنظيمية ابلبلدية 
قرار توظيف –دليل اإلجراءات 

األعوان

التصرف
كاهية لطيفة ترميش متصرف مستشار1

مدير 
صابر الر�حي متصرف2

ةإدارة الشؤون اإلداري

8
المساندة في 

مجال التنظیم و 

اإلجراءات

C3ر�مج املساندة يف حتديد وتنفيذ ب
التصرفلتنمية املوارد البشرية

ة مسري وداي متصرف مستشار كاهي1
مدير

كاهية لطيفة ترميش متصرف مستشار2
مدير 

صابر الر�حي متصرف3

ةإدارة الشؤون اإلداري



9

المساندة في 

مجال التصرف 

في الموارد 

المالیة

D1

دية وبلورة حتليل الوضعية املالية للبل
خطة عمل ومجلة من التوصيات 

لتحسني الوضعية

التصرف

ار محيدة العرفاوي متــــصرف مستش1
كاهية مدير

حة دليلة عزري متصرف رئيس مصل2
رايس داوة متصرف رئيس مصلحة3
مرمي اجلبايل تقنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي4
ديرسنيا شعيب متصرف مستشار م5
ة سارة بنور متصرف مستشار كاهي7

مدير
حةطارق حدشي متصرف رئيس مصل8
سنية بن عياد متصرف مستشار9

ةإدارة الشؤون املالي

ةالشؤون املاليإدارة 
ةإدارة الشؤون املالي
ةإدارة الشؤون املالي

ة الشؤون تنميإدارة 
الشؤون واملوارد 

اإلقتصادية
ة إدارة الشؤون تنمي

الشؤون واملوارد 
اإلقتصادية

ة إدارة الشؤون تنمي
الشؤون واملوارد 

اإلقتصادية
ة إدارة الشؤون تنمي

الشؤون واملوارد 
اإلقتصادية



10
المساندة في 

مجال البرمجة و 

القیادة

F1

دعم القدرات يف جمال الطلبات
لف العمومية من خالل ختطيط ملخت

إعداد كراسات الشروط , املراحل
اإلعالن عن , الفنيةواإلدارية 

املنافسة وفرز العروض 

التصرف

ار محيدة العرفاوي متــــصرف مستش1
كاهية مدير

ار حسين البجاوي متــــصرف مستش2
ئيس صلحة

رايس داوة متصرف رئيس مصلحة3
مرمي اجلبايل تقنـــــــــــــــــــــــــــــــي4
ولحنان البوسليمي مهندس معماري ا5
ميساء بنرباهيم مهندس أول6
نورشان بن عمارة7
صابر كرمي تقنـــــــــــــــــي أول5

ةإدارة الشؤون املالي
ةإدارة الشؤون املالي
ةإدارة الشؤون املالي
ةإدارة الشؤون املالي
يةإدارة املصاحل الفن
يةإدارة املصاحل الفن
يةإدارة املصاحل الفن
يةإدارة املصاحل الفن



11
المساندة في 

مجال البرمجة و 

القیادة

F3

اإلعداد الفين للرب�مج السنوي
ى لإلستثمار من خالل تشخيص مد

حتيني تنفيذ مشاريع السنة الفارطة و 
ط وضبط املشاريع املدرجة ابملخط

للسنة املعنية  

سرئيمعماريمهندساجلبايلخالد1احلوكمة
يةإدارة املصاحل الفنأولتقنـــــــــــــــــيكرميصابر2

12
المساندة في 

مجال البرمجة و 

القیادة

F4
دعم القدرات يف جمال التصرف يف

املشاريع
من خالل املساندة على قيادة و 

له و تسيري املشروع يف مجيع مراح
إعداد إجراءات املتابعة

التصرف

خالد اجلبايل مهندس معماري رئيس1
صابر كرمي تقنـــــــــــــــــي أول2
نورشان بن عمارة مهندس معماري أول3
نسرين شوشان مهندس معماري أول4

يةإدارة املصاحل الفن



:5الموضوع عدد  

تسمية بعض االنهج بالمنطقة البلدية



،السادة أعضاء المجلس البلدي التداول في الموضوعالمعروض على 
میة  لجنة تسمیة األنھج و الساحات العمومع اإلشارة إلى أنھ تم عرضھ على أنظار 

یخ وعلى أنظار المكتب البلدي المنعقد بتار2017أكتوبر 04بتاریخ  یوم األربعاء 
.2017نوفمبر 21



:6الموضوع عدد  
مساعدة  وحول طلب قرض  من طرف صندوق القروض  

فيانة  الجماعات المحلية إلقتناء حاويات لفـائدة بلدية أري
اطار الصفقة المجمعة



مع،الموضوعفيالتداولالبلديالمجلسأعضاءالسادةعلىالمعروض
07یخبتاروالمالیةاالداریةالشؤونلجنةأنظارعلىعرضھتمأنھإلىاإلشارة
.2017دیسمبر



العددنوعیة الحاویات

200لترا770حاویة بالستیكیة سعة 
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