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منتصر السيد برائسة  2017مارس  03الجمعة الساعة التاسعة والنصف صباحا من يوم  على التأم 

بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن  ابر�نة اجتماع اجمللس البلدي رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نة  احملجوب

وذلك بناءا على البالغات الصادرة ابلصحف اليومية وبوسائل اإلعالم  2017 لسنة األوىلدورته العادية يف 
املوجهة لكافة أعضاء  االمسيةاملسموعة واليت وقع تعليقها جبميع املقرات التابعة للبلدية، وكذلك بناءا على الدعوة 

 وهذا نّصها: 2017فیفري  28بتاريخ  888اجمللس البلدي يف اآلجال القانونية حتت عدد 
الذي سيلتئم  2017لسنة  األوىليف دورته العادية اجتماع اجمللس البلدي  ابستدعائكم حلضورأتشرف ،  وبعد         

ابر�نة  منتزه بئر بلحسنبقاعة اجللسات  التاسعة والنصف صباحاعلى الساعة  2017 مارس 03 اجلمعةيوم 
 املدرجة به املواضيع التاليــة : وذلك للنظر يف جدول األعمال
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 : مجلس النیابة الخصوصیةوقد حضر ھذه الجلسة السادة والسیدات أعضاء 
 

 الشؤون االجتماعية واألسرة جلنة جلنة التعاون والعالقات اخلارجية ورئيسة  ةرئيس بية بن ساسي جا وحدو 
 ورئيسة دائرة ر�ض النصر           

 واملالية  اإلداريةرئيس جلنة الشؤون   سليم سريح
 رئيس جلنة االشغال والتهيئة العمرانية   توفيق مساعدية

 رئيسة جلنة الشؤون االقتصادية وجلنة العمل التطوعي ورئيسة دائرة املنازه  نعيمة القاضي
 

 :  السادة وتغیب دون عذر 
  ار�نة العليا البلدية دائرةال جلنة رخص البناء ورئيس  رئيس  موىلعلي الطاهر 

 رئيس جلنة متابعة قرارات اهلدم واإلزالة ورئيس دائرة ار�نة املدينة  شكيب بن عيسى
 املساعد االول ورئيس جلنة الشباب والر�ضة والثقافة وجلنة التبتيت  شوقي بن منصور

  الصحة والنظافة والعناية ابلبيئةرئيس جلنة  الشاذيل بن غرس هللا 

 

 حضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات و
 مديرة الشؤون اإلدارية واملالية   سنية شعيب
 مديرة تنمية املوارد والشؤون القانونية  ليليا مديين

 كاهية مدير التجهيزات األساسية والنظافة  لطفي الدشراوي
 الثقافية واالجتماعية والر�ضيةكاهية مدير الشؤون   ليلى عياشي

 مدير املصاحل الفنية  حممد بن حممود
 كاهية مدير العناية ابلبيئة واحمليط  �جية لعيوين

 كاهية مدير الشؤون املالية  محيدة العرفاوي
 كاهية مدير النظافة والوقاية الصحية  عصام املاجري
 كاهية مدير حفظ الصحة  العريب اللبادي
 رئيسة مصلحة التصرف يف املوارد البشرية  ميشلطيفة كرمي تر 
 رئيس مصلحة الرتاخيص واملعاليم املختلف  الناصر حممود

 رئيسة مصلحة النظافة   سناء بن منصور



 رئيس مصلحة املعاليم القارة حممد الطيب اخلماسي
 متصرف دائرة أر�نة العليا كمال بن رمضان
 متصرف دائرة املنازه  األسعد احملمدي

 متصرف دائرة ر�ض النصر  ر األدبنزا
 متصرف دائرة ار�نة املدينة  معز املديوين
 املصلحة الصحية  منري الشليب

 

 عدد من املواطنني.أعضاء برملان الطفل و ممثلي اجملتمع املدين و  اإلطارات اجلهوية و عدد مناجللسة كما حضر        
 

األساسي للبلد�ت وخاصة كتابة اجللسة طبقا للقانون   سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةوتوىل السيد 
 . شؤون اجمللس واملكتب واللجان رئيسة مصلحةأم اخلري بلغيث مبساعدة السيدة منه و  38الفصل 

 
اجللسة مرحبا بكافة احلاضرين من  رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نة منتصر احملجوبالسيد افتتح  

وأعضاء برملان الطفل البلدية وممثلي اجملتمع املدين  اجلهوية و السادة والسيدات أعضاء النيابة اخلصوصية واإلطارات
 . 2017للمجلس البلدي لسنة  االوىلواملواطنني شاكرا إّ�هم تلبية الدعوة على مواكبة أشغال الدورة العادية 

 . أعمال اجللسة الذي حظي ابملوافقة اجلماعية للتداول يف شأنه مث تطرق إىل التذكري جبدول 

 :  تنقیح مجموع األعوانحول  ـدد: 01عــالموضوع 

 واملالية  اإلداريةسليم سريح رئيس جلنة الشؤون  لسيدالكلمة إىل ا أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية
تبعا لدورية مراجعة جمموع األعوان السنوية وسعيا لفتح خطط جديدة  أشار إىل أنه و الذي توىل تقدمي املوضوع 

لالنتداابت وتعزيز اإلطار البشري ابلبلدية ابإلضافة إىل فتح اآلفاق أمام إطارات وأعوان وعملة البلدية للرتقية وحتفيزهم 
 عطيات التالية :على مزيد البذل والعطاء فاملعروض مقرتح مراجعة جمموع األعوان وفق امل

 

 (بدون تغییر) : اإلطار اإلداري

عدد الخطط  ةــــــالرتب ع/ر
 المرخص فیھا

عدد الخطط 
 المشغولة

عدد الخطط 
 النقص الزیادة الشاغرة

عدد الخطط 
المقـترح 
الترخیص 

 فیھا

 01 - - 01 00 01 مستشار المصالح العمومیة 01

 06 - - 04 02 06 متصرف رئیس 02

 17 - - 05 12 17 مستشار متصرف 03

 35 - - 10 25 35 متصرف 04



 35 - - 17 18 35 ملحق إدارة 05

 36 - - 13 23 36 كاتب تصرف 06

 40 - - 08 32 40 مستكتب إدارة 07

 15 - - 07 08 15 عون إستقبال 08

 185 - - 65 120 185 1المجموع 

 
 : الفنياإلطار 

عدد الخطط  الرتبة ع/ر
 المرخص فیھا

عدد الخطط 
 المشغولة

عدد الخطط 
 النقص الزیادة الشاغرة

عدد الخطط 
المقـترح 
الترخیص 

 فیھا

 02 - - 02 00 02 مھندس معماري عام 01

 01 - - 01 00 01 مھندس عام 02

 02 -  00 02 02 مھندس معماري رئیس 03

 02 -  00 02 02 مھندس معماري أول 04

 01 - 01 00 00 00 (إحداث جدید)أولمعماري  05

 05 - - 03 02 05 س رئیسدمھن 06

 12 - 05 04 03 07 مھندس أول 07

 04 05 - 05 04 09 مھندس أشغال 08

 11 - 05 02 04 06 تقني رئیس 09

 17 - 04 04 09 13 تقني أول 10

 19 - - 14 05 19 تقني 11

 07 - 02 01 04 05 مساعد تقني 12

 10 - - 04 06 10 عون تقني 13

 93 05 17 40 41 81 1وع ــالمجم

 
 
 
 
 
 



 
 : الخاصاإلطار 

 

 الرتبة ع/ر

عدد الخطط 
المرخص 

 فیھا

عدد 
الخطط 
 المشغولة

عدد الخطط 
 لنقصا الزیادة الشاغرة

عدد الخطط 
المقـترح 

 الترخیص فیھا

 01 - - 01 00 01 طبیب بیطري متفقد جھوي 01

 01 - - 00 01 01 طبیب بیطري صحي أول 02

 01 - - 01 00 01 طبیب صحة عمومیة 03

 02 - - 02 00 02 مستشار في الوثائق واألرشیف 04

 02 - - 00 02 02 متصرف في الوثائق واألرشیف 05

 02 - - 02 00 02 فني سام رئیس للصحة العمومیة 06

 02 - - 00 02 02 فني سام أول للصحة العمومیة 07

 04 - - 04 00 04 فني سام للصحة العمومیة 08

 02 - - 02 00 02 محلل إعالمیة 09

 05 - - 02 03 05 واضع برامج 10

 05 - - 04 01 05 تقني مخبر اإلعالمیة 11

 01 - 01 00 00 00  متصرف في الشؤون االجتماعیة 12

 01 - - 01 00 01 مستشار صحفي 13

 01 - - 00 01 01 كاتب صحفي 14

 22 - - 03 19 22 منشطة تطبیق 15

 02 - - 01 01 02 منشطة ریاض األطفال 16

 54 - 01 23 30 53 3المجمـــــوع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ةلسلك العم 



عدد الخطط  الصنف ع/ر
 المرخص فیھا

عدد الخطط 
 المشغولة

عدد الخطط 
 النقص الزیادة الشاغرة

عدد الخطط 
ترح ـقالم

الترخیص 
 فیھا

01 -10- 05 02 03 - - 05 
02 -9- 20 05 15 - - 20 
03 -8- 40 08 32 - - 40 
04 -7- 65 39 26 - - 65 
05 -6- 80 57 23 - - 80 
06 -5- 100 65 • 35 10 - 110 
07 -4- 100 42 • 58 50 - 150 
08 -3- 170 149 21 25 - 195 
09 -2- 100 13 87 00 75 25 
10 -1- 40 05 • 35 - 15 25 

 715 90 85 335 385 720 المجموع
 دون إعتبـــــــار 

 
  (بصدد التصریح بالنتائج). 2016اإلمتحان واإلختبار لسنة 

 09     -1-صنف  -
 03     -3-صنف  -
 02      -4- صنف -
 05    -5- صنف -
  14     05 عملة صنف  2017إنتدابات سنة 

  

 
 :  الخالصــــــة

عدد الخطط  الرتبـــة
 المرخص فیھا

عدد الخطط 
 المشغولة

عدد الخطط 
 المقترح التعدیل الشاغرة

 93 -5 +17 40 41 81 الفني

 54 - +   1 23 30 53 الخاص

 185 - - 65 120 185 اإلداري

 332 5 18 128 191 319 المجموع

 715 90 85 335 385 720  العملــــة

 
 

 2017فيفري  15علما وأنه مت عرض هذا التنقيح على أنظار جلنة الشؤون اإلدارية واملالية بتاريخ 
السادة أعضاء اجمللس املعروض على  ووحظي ابملوافقة  2017فيفري  24وعلى أنظار املكتب البلدي بتاريخ 

 التداول يف املوضوع. البلدي
 



 املداوالت                                    
 

السري العادي أشار إىل أنه يف إطار إعادة تنظيم بر�مج اخلطط اإلدارية لضمان :  سھیل الساسيالسید  
بعنوان سنة  تللعمل البلدي وذلك وفق التغيريات احلاصلة يف جمموع األعوان واملتمثلة يف الرتقيات والنقل واالنتدااب

حتفيزا لإلطارات واألعوان على مزيد البذل والعطاء وتعزيزا وذلك أو من خالل ز�دة خطط جديدة للرتقية  2016
 ابإلضافة إىل التنقيص من عدد خطط مل تعد متواجدة لفائدة أخرى . هذا عرب االنتداابت لإلطار البشري 

 

 مجلس النیابة الخصوصیة   قرار

 مجموع األعوان وذلك وفق المعطیات التالیة :ع على البلدي باإلجما المجلسأعضاء  صادق        

  : اإلطار اإلداري
 

عدد الخطط  ةــــــالرتب ع/ر
 المرخص فیھا

عدد الخطط 
 المشغولة

عدد الخطط 
 النقص الزیادة الشاغرة

عدد الخطط 
المقـترح 
الترخیص 

 فیھا

 01 - - 01 00 01 مستشار المصالح العمومیة 01

 06 - - 04 02 06 متصرف رئیس 02

 17 - - 05 12 17 متصرف مستشار 03

 35 - - 10 25 35 متصرف 04

 35 - - 17 18 35 ملحق إدارة 05

 36 - - 13 23 36 كاتب تصرف 06

 40 - - 08 32 40 مستكتب إدارة 07

 15 - - 07 08 15 عون إستقبال 08

 185 - - 65 120 185 1المجموع 

 
 اإلطار الفني :

 

عدد الخطط  الرتبة ع/ر
 المرخص فیھا

عدد الخطط 
 المشغولة

عدد الخطط 
 النقص الزیادة الشاغرة

عدد الخطط 
المقـترح 
الترخیص 

 فیھا

 02 - - 02 00 02 مھندس معماري عام 01



 01 - - 01 00 01 مھندس عام 02

 02 -  00 02 02 مھندس معماري رئیس 03

 02 -  00 02 02 مھندس معماري أول 04

 01 - 01 00 00 00 (إحداث جدید)معماري اول 05

 05 - - 03 02 05 مھنس رئیس 06

 12 - 05 04 03 07 مھندس أول 07

 04 05 - 05 04 09 مھندس أشغال 08

 11 - 05 02 04 06 تقني رئیس 09

 17 - 04 04 09 13 تقني أول 10

 19 - - 14 05 19 تقني 11

 07 - 02 01 04 05 مساعد تقني 12

 10 - - 04 06 10 عون تقني 13

 93 05 17 40 41 81 1وع ــالمجم

 
 اإلطار الخاص :

 

 الرتبة ع/ر

عدد الخطط 
المرخص 

 فیھا

عدد 
الخطط 
 المشغولة

 عدد الخطط
 لنقصا الزیادة الشاغرة

عدد الخطط 
المقـترح 

 الترخیص فیھا

 01 - - 01 00 01 طبیب بیطري متفقد جھوي 01

 01 - - 00 01 01 طبیب بیطري صحي أول 02

 01 - - 01 00 01 طبیب صحة عمومیة 03

 02 - - 02 00 02 مستشار في الوثائق واألرشیف 04

 02 - - 00 02 02 متصرف في الوثائق واألرشیف 05

 02 - - 02 00 02 فني سام رئیس للصحة العمومیة 06

 02 - - 00 02 02 فني سام أول للصحة العمومیة 07

 04 - - 04 00 04 فني سام للصحة العمومیة 08

 02 - - 02 00 02 محلل إعالمیة 09

 05 - - 02 03 05 واضع برامج 10

 05 - - 04 01 05 تقني مخبر اإلعالمیة 11



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ةلسلك العم 

عدد الخطط  الصنف ع/ر
 المرخص فیھا

عدد الخطط 
 المشغولة

عدد الخطط 
 النقص الزیادة الشاغرة

عدد الخطط 
ترح ـقالم

الترخیص 
 فیھا

01 -10- 05 02 03 - - 05 
02 -9- 20 05 15 - - 20 
03 -8- 40 08 32 - - 40 
04 -7- 65 39 26 - - 65 
05 -6- 80 57 23 - - 80 
06 -5- 100 65 • 35 10 - 110 
07 -4- 100 42 • 58 50 - 150 
08 -3- 170 149 21 25 - 195 
09 -2- 100 13 87 00 75 25 
10 -1- 40 05 • 35 - 15 25 

 715 90 85 335 385 720 المجموع
 

 :  الخالصــــــة
 

عدد الخطط  الرتبـــة
 المرخص فیھا

عدد الخطط 
 المشغولة

عدد الخطط 
 المقترح التعدیل الشاغرة

 93 -5 +17 40 41 81 الفني
 54 - +   1 23 30 53 الخاص
 185 - - 65 120 185 اإلداري
 332 5 18 128 191 319 المجموع
 715 90 85 335 385 720  العملــــة

 

 01 - 01 00 00 00  متصرف في الشؤون االجتماعیة 12

 01 - - 01 00 01 مستشار صحفي 13

 01 - - 00 01 01 كاتب صحفي 14

 22 - - 03 19 22 منشطة تطبیق 15

 02 - - 01 01 02 منشطة ریاض األطفال 16

 54 - 01 23 30 53 3المجمـــــوع 

 

 

 لبلدیة اریانة  رئیس النیابة الخصوصیة

 منتصر المحجوب     
 

 



 الجمھوریة التونسیة        
 وزارة الشؤون المحلیة       
 بلدیة أریانة              

 مصلحة شؤون المجلس والمكتب واللجان
 
 
 

 مستخرج من مداوالت المجلس البلدي عنصر 

 2017األولى لسنة  العاد�ةفي دورته 

 2017 مارس 03 الجمعةالمنعقدة یوم 
 

 2016: التنقیح النهائي �میزانیة التنمیة  02�الموضوع عدد  قـــــیتعل

 
 

السيد منتصر برائسة  2017مارس  03الجمعة الساعة التاسعة والنصف صباحا من يوم  على التأم 

بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن  ابر�نة اجتماع اجمللس البلدي احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نة 

ليومية وبوسائل اإلعالم وذلك بناءا على البالغات الصادرة ابلصحف ا 2017 لسنة األوىلدورته العادية يف 
املسموعة واليت وقع تعليقها جبميع املقرات التابعة للبلدية، وكذلك بناءا على الدعوة االمسية املوجهة لكافة أعضاء 

 وهذا نّصها: 2017فیفري  28بتاريخ  888اجمللس البلدي يف اآلجال القانونية حتت عدد 
 

الذي سيلتئم  2017لسنة  األوىليف دورته العادية اجتماع اجمللس البلدي  ابستدعائكم حلضورأتشرف ،  وبعد         
ابر�نة  منتزه بئر بلحسنبقاعة اجللسات  التاسعة والنصف صباحاعلى الساعة  2017 مارس 03 اجلمعةيوم 

 املدرجة به املواضيع التاليــة : وذلك للنظر يف جدول األعمال
    

 مواضیع للتداول
 

 مجموع األعوان  تنقیح -01
 2016التنقیح النھائي بمیزانیة التنمیة  -02
 2017تحویل اعتماد بمیزانیة التنمیة  -03
 التنظیم الھیكلي لبلدیة اریانة -04
 القتناء معدات نظافة ومساعدة الجماعات المحلیةطلب قرض من طرف صندوق القروض  -05

     لفائدة بلدیة اریانة       
 القتناء معدات نظافة دة الجماعات المحلیةومساعطلب قرض من طرف صندوق القروض  -06

     ( حاویات ) لفائدة بلدیة اریانة      
 سكرة ) –رواد  –في إطار الشراكة بین البلدیات ( اریانة  2017اقتناء معدات النظافة بعنوان سنة  -07
 2017اقتناء وسائل نقل بعنوان سنة  -08
 مراجعة كراس شروط االشھار  -09
 لزمة معالیم رفع السیارات المخالفة لقواعد المرورالموافقة على اقرار مبدأ   -10
 إدخال تحویرات جزئیة لحركة المرور باریانة المدینة -11



 
 

 لالعالممواضیع 
 

 متابعة التصور الجدید لبرنامج رفع الفضالت والقضاء على النقاط السوداء  -01
 2017خطة مقاومة الحشرات لسنة  -02
 تعھد المناطق الخضراء من قبل الخواص تإبرام اتفاقیا -03
 مسائل مختلفة  -04

 
 : مجلس النیابة الخصوصیةوقد حضر ھذه الجلسة السادة والسیدات أعضاء 

 

 الشؤون االجتماعية واألسرة جلنة جلنة التعاون والعالقات اخلارجية ورئيسة  ةرئيس بية بن ساسي جا وحدو 
 ورئيسة دائرة ر�ض النصر           

 واملالية  اإلداريةرئيس جلنة الشؤون   سريحسليم 
 رئيس جلنة االشغال والتهيئة العمرانية   توفيق مساعدية

 رئيسة جلنة الشؤون االقتصادية وجلنة العمل التطوعي ورئيسة دائرة املنازه  نعيمة القاضي
 

 :  السادة وتغیب دون عذر 
  ار�نة العليا البلدية دائرةال جلنة رخص البناء ورئيس  رئيس  علي الطاهر موىل
 رئيس جلنة متابعة قرارات اهلدم واإلزالة ورئيس دائرة ار�نة املدينة  شكيب بن عيسى
 املساعد االول ورئيس جلنة الشباب والر�ضة والثقافة وجلنة التبتيت  شوقي بن منصور

  رئيس جلنة الصحة والنظافة والعناية ابلبيئة الشاذيل بن غرس هللا 

 

 حضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات و
 مديرة الشؤون اإلدارية واملالية   سنية شعيب
 مديرة تنمية املوارد والشؤون القانونية  ليليا مديين

 كاهية مدير التجهيزات األساسية والنظافة  لطفي الدشراوي
 كاهية مدير الشؤون الثقافية واالجتماعية والر�ضية  ليلى عياشي

 مدير املصاحل الفنية  حممود حممد بن
 كاهية مدير العناية ابلبيئة واحمليط  �جية لعيوين

 كاهية مدير الشؤون املالية  محيدة العرفاوي
 كاهية مدير النظافة والوقاية الصحية  عصام املاجري
 كاهية مدير حفظ الصحة  العريب اللبادي

 رية رئيسة مصلحة التصرف يف املوارد البش لطيفة كرمي ترميش



 رئيس مصلحة الرتاخيص واملعاليم املختلف  الناصر حممود
 رئيسة مصلحة النظافة   سناء بن منصور

 رئيس مصلحة املعاليم القارة حممد الطيب اخلماسي
 متصرف دائرة أر�نة العليا كمال بن رمضان
 متصرف دائرة املنازه  األسعد احملمدي

 متصرف دائرة ر�ض النصر  نزار األدب
 متصرف دائرة ار�نة املدينة  ديوينمعز امل

 املصلحة الصحية  منري الشليب
 

أعضاء برملان الطفل وعدد من ممثلي اجملتمع املدين و  اإلطارات اجلهوية و عدد مناجللسة كما حضر         

 املواطنني.
 

األساسي للبلد�ت وخاصة كتابة اجللسة طبقا للقانون   سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةوتوىل السيد 
 . شؤون اجمللس واملكتب واللجان رئيسة مصلحةأم اخلري بلغيث مبساعدة السيدة منه و  38الفصل 

 
اجللسة مرحبا بكافة احلاضرين من  منتصر احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نةالسيد افتتح  

السادة والسيدات أعضاء النيابة اخلصوصية واإلطارات اجلهوية و البلدية وممثلي اجملتمع املدين وأعضاء برملان الطفل 
 . 2017واملواطنني شاكرا إّ�هم تلبية الدعوة على مواكبة أشغال الدورة العادية االوىل للمجلس البلدي لسنة 

 . أعمال اجللسة الذي حظي ابملوافقة اجلماعية للتداول يف شأنه لتذكري جبدول مث تطرق إىل ا

 

 الموضوع عدد 02 : حول التنقیح النھائي بمیزانیة بلدیة أریانة لسنة 2016.
 

 
 

الذي  سهيل الساسي الكاتب العام لبلدية ار�نة لسيدالكلمة إىل ا أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية 
 670.873تعديل ميزانية بلدية أر�نة مبا مبلغه  2016مت خالل سنة  قد توىل تقدمي املوضوع  و أشار إىل أنه

دينارا بقرارات من طرف رئيس البلدية ، ولضرورة تسوية العمليات املالية املشار إليها أعاله وطبقا للقانون األساسي 
  هذه العمليات على مصادقة اجمللس البلدي :مليزانية اجلماعات احمللية فإنه يتعني عرض 

 
 
 



 في باب الموارد : -1
  

                                                                                                                        

           ابب النفقات : -2

ـــــان املوارد الفصـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اإلعتمادات  بيـ
ة املرمسة مبيزاني
2016 

عمبلغ الرتفي اإلعتمادات  
 النهائية

07001-01-02 منح مسندة من صندوق القروض ومساعدة  
 212.055 110.055 102.000 اجلماعات احمللية

08002-02-00 ك)موارد السنة (املناب من مدخر املال املشرت    835.000 15.578 850.578 

09001-02-00 (القروض) موارد السنة   36.000 63.240 99.240 

4+3وع اجلزء ــــــجمم  973.000 188.873 1.161.873 

)5(اجلزء  06737-01-00  335.000 335.000 - هتيئة املالعب 

)5اجلزء (00510-01-01 جناز نفقات على مسامهات مالية خمتلفة إل 
 مشاريع ذات صبغة حملية

- 147.000 147.000 

5وع اجلزء ــــــجمم  - 482.000 482.000 

العام  وعـــــــــــــــــــاجملم  973.000 670.873 1.643.873 

 55.922.883 670.273 55.252.010 جمموع املوارد

 الفصـل

 

 

 البیـــــــــــــــــــان النفقات

إعتمادات الدفع 
المرسمة بمیزانیة    

) ( بعد التعدیل  2016  
الترفیعمبلغ   اإلعتمادات النھائیة 

06610-01  1.189.637 173.295 1.016.342 اإل�رة العمومية 

08901-01-00  909.228 15.578 893.650 نفقات التنمية غري املوزعة 

4+3وع اجلزء ــــــجمم  1.909.992 188.873 2.098.865 

06737-01-00 يةبناء وهتيئة اهلياكل الر�ض   - 335.000 335.000 

510 

تلفة نفقات على مسامهات مالية خم
ية إلجناز مشاريع ذات صبغة حمل

لرتكي)(هتيئة وإعادة تعبيد برج ا  
- 147.000 147.000 

5وع اجلزء ــــــجمم  - 482.000 482.000 



 

على السادة أعضاء اجمللس البلدي التداول يف هذا املوضوع مع العلم انه مت عرضه على أنظار جلنة  فاملعروض   
   .2017فيفري  24،  وعلى أنظار املكتب البلدي بتاريخ 2017فيفري  15الشؤون  اإلدارية واملالية بتاريخ 

 

 الخصوصیة  مجلس النیابة  قرار

 55.252.010من  2016میزانیة التنمیة لسنة الترفیع في  ع علىباإلجما النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي أعضاء  صادق
 وذلك على النحو التالي : 670.873أي بزیادة تقد بــ 55.922.883إلى 

 باب الموارد: -1

 
 
 
 

ـــــان املوارد الفصـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اإلعتمادات  بيـ
ة مبيزانياملرمسة 

2016 

عمبلغ الرتفي اإلعتمادات  
 النهائية

07001-01-02 منح مسندة من صندوق القروض ومساعدة  
 اجلماعات احمللية

102.000 110.055 212.055 

08002-02-00 ك)موارد السنة (املناب من مدخر املال املشرت    835.000 15.578 850.578 

09001-02-00 (القروض) موارد السنة   36.000 63.240 99.240 

4+3وع اجلزء ــــــجمم  973.000 188.873 1.161.873 

)5(اجلزء  06737-01-00  335.000 335.000 - هتيئة املالعب 

)5(اجلزء 00510-01-01 جناز نفقات على مسامهات مالية خمتلفة إل 
 مشاريع ذات صبغة حملية

- 147.000 147.000 

5وع اجلزء ــــــجمم  - 482.000 482.000 

العام  وعـــــــــــــــــــاجملم  973.000 670.873 1.643.873 

 55.922.883 670.873 55.252.010 جمموع املوارد

العام اجملمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  1.909.992 670.873 2.580.865 

 55.922.883 670.873 55.252.010 جمموع ابب النفقات



           باب نفقات : -2
 

 الفصـل

 

 

 البیـــــــــــــــــــان النفقات

إعتمادات الدفع 
المرسمة بمیزانیة    

) ( بعد التعدیل  2016  
 اإلعتمادات النھائیة مبلغ الترفیع

06610-01  1.189.637 173.295 1.016.342 اإل�رة العمومية 

08901-01-00  909.228 15.578 893.650 نفقات التنمية غري املوزعة 

4+3وع اجلزء ــــــجمم  1.909.992 188.873 2.098.865 

06737-01-00 يةبناء وهتيئة اهلياكل الر�ض   - 335.000 335.000 

510 

تلفة نفقات على مسامهات مالية خم
ية إلجناز مشاريع ذات صبغة حمل

لرتكي)(هتيئة وإعادة تعبيد برج ا  
- 147.000 147.000 

5وع اجلزء ــــــجمم  - 482.000 482.000 

العام اجملمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  1.909.992 670.873 2.580.865 

 55.922.883 670.873 55.252.010 جمموع النفقات

 
 

 لبلدیة اریانة  رئیس النیابة الخصوصیة

 منتصر المحجوب     

 
 
 
 
 
 
 
 



 الجمھوریة التونسیة        
 وزارة الشؤون المحلیة       
 بلدیة أریانة              

 مصلحة شؤون المجلس والمكتب واللجان
 
 

 مستخرج من مداوالت المجلس البلدي عنصر 

 2017األولى لسنة  العاد�ةفي دورته 

 2017 مارس 03 الجمعةالمنعقدة یوم 
 

 2017تحو�ل اعتماد �میزانیة التنمیة:  03�الموضوع عدد  قـــــیتعل

 
 

السيد منتصر برائسة  2017مارس  03الجمعة الساعة التاسعة والنصف صباحا من يوم  على التأم 

بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن  ابر�نة اجتماع اجمللس البلدي احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نة 

وذلك بناءا على البالغات الصادرة ابلصحف اليومية وبوسائل اإلعالم  2017 لسنة األوىلدورته العادية يف 
لكافة أعضاء  املسموعة واليت وقع تعليقها جبميع املقرات التابعة للبلدية، وكذلك بناءا على الدعوة االمسية املوجهة

 وهذا نّصها: 2017فیفري  28بتاريخ  888اجمللس البلدي يف اآلجال القانونية حتت عدد 
الذي سيلتئم  2017لسنة  األوىليف دورته العادية اجتماع اجمللس البلدي  ابستدعائكم حلضورأتشرف ،  وبعد         

ابر�نة  منتزه بئر بلحسنبقاعة اجللسات  التاسعة والنصف صباحاعلى الساعة  2017 مارس 03 اجلمعةيوم 
 املدرجة به املواضيع التاليــة : وذلك للنظر يف جدول األعمال

   

 مواضیع للتداول
 

 تنقیح مجموع األعوان  -01
 2016التنقیح النھائي بمیزانیة التنمیة  02
 2017تحویل اعتماد بمیزانیة التنمیة  03
 التنظیم الھیكلي لبلدیة اریانة 04
 القتناء معدات نظافة ومساعدة الجماعات المحلیةطلب قرض من طرف صندوق القروض  05

     لفائدة بلدیة اریانة       
 القتناء معدات نظافة ومساعدة الجماعات المحلیةطلب قرض من طرف صندوق القروض  06

     ( حاویات ) لفائدة بلدیة اریانة      
 سكرة ) –رواد  –في إطار الشراكة بین البلدیات ( اریانة  2017اقتناء معدات النظافة بعنوان سنة  07
 2017اقتناء وسائل نقل بعنوان سنة  08
 مراجعة كراس شروط االشھار  09
 الموافقة على اقرار مبدأ  لزمة معالیم رفع السیارات المخالفة لقواعد المرور 10
 باریانة المدینةإدخال تحویرات جزئیة لحركة المرور  11

 
 



 

 

 لالعالممواضیع 
 
 

 متابعة التصور الجدید لبرنامج رفع الفضالت والقضاء على النقاط السوداء  01
 2017خطة مقاومة الحشرات لسنة  02
 تعھد المناطق الخضراء من قبل الخواص تإبرام اتفاقیا      03
 مسائل مختلفة       04

 
 : مجلس النیابة الخصوصیةوقد حضر ھذه الجلسة السادة والسیدات أعضاء 

 

 الشؤون االجتماعية واألسرة جلنة جلنة التعاون والعالقات اخلارجية ورئيسة  ةرئيس بية بن ساسي جا وحدو 
 ورئيسة دائرة ر�ض النصر           

 واملالية  اإلداريةرئيس جلنة الشؤون   سليم سريح
 رئيس جلنة االشغال والتهيئة العمرانية   توفيق مساعدية

 رئيسة جلنة الشؤون االقتصادية وجلنة العمل التطوعي ورئيسة دائرة املنازه  نعيمة القاضي
 

 :  السادة وتغیب دون عذر 
  ار�نة العليا البلدية دائرةال جلنة رخص البناء ورئيس  رئيس  علي الطاهر موىل
 رئيس جلنة متابعة قرارات اهلدم واإلزالة ورئيس دائرة ار�نة املدينة  شكيب بن عيسى
 املساعد االول ورئيس جلنة الشباب والر�ضة والثقافة وجلنة التبتيت  شوقي بن منصور

  رئيس جلنة الصحة والنظافة والعناية ابلبيئة الشاذيل بن غرس هللا 

 

 حضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات و
 مديرة الشؤون اإلدارية واملالية   شعيب سنية

 مديرة تنمية املوارد والشؤون القانونية  ليليا مديين
 كاهية مدير التجهيزات األساسية والنظافة  لطفي الدشراوي

 كاهية مدير الشؤون الثقافية واالجتماعية والر�ضية  ليلى عياشي
 مدير املصاحل الفنية  حممد بن حممود

 هية مدير العناية ابلبيئة واحمليطكا  �جية لعيوين
 كاهية مدير الشؤون املالية  محيدة العرفاوي
 كاهية مدير النظافة والوقاية الصحية  عصام املاجري
 كاهية مدير حفظ الصحة  العريب اللبادي

 رئيسة مصلحة التصرف يف املوارد البشرية  لطيفة كرمي ترميش



 اليم املختلفرئيس مصلحة الرتاخيص واملع  الناصر حممود
 رئيسة مصلحة النظافة   سناء بن منصور

 رئيس مصلحة املعاليم القارة حممد الطيب اخلماسي
 متصرف دائرة أر�نة العليا كمال بن رمضان
 متصرف دائرة املنازه  األسعد احملمدي

 متصرف دائرة ر�ض النصر  نزار األدب
 متصرف دائرة ار�نة املدينة  معز املديوين

 املصلحة الصحية  يبمنري الشل
 

 أعضاء برملان الطفل وعدد من املواطنني.ممثلي اجملتمع املدين و  اإلطارات اجلهوية و عدد مناجللسة كما حضر        
 

األساسي للبلد�ت وخاصة كتابة اجللسة طبقا للقانون   سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةوتوىل السيد 
 . شؤون اجمللس واملكتب واللجان رئيسة مصلحةأم اخلري بلغيث مبساعدة السيدة منه و  38الفصل 

 
اجللسة مرحبا بكافة احلاضرين من  منتصر احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نةالسيد افتتح  

السادة والسيدات أعضاء النيابة اخلصوصية واإلطارات اجلهوية و البلدية وممثلي اجملتمع املدين وأعضاء برملان الطفل 
 . 2017واملواطنني شاكرا إّ�هم تلبية الدعوة على مواكبة أشغال الدورة العادية االوىل للمجلس البلدي لسنة 

 . أعمال اجللسة الذي حظي ابملوافقة اجلماعية للتداول يف شأنه لتذكري جبدول مث تطرق إىل ا

 
 

 .2017حول تحویل إعتماد داخل میزانیة سنة :  03الموضـوع عدد 
     

الذي سهيل الساسي الكاتب العام لبلدية ار�نة  لسيدالكلمة إىل ا أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية  
دينارا بعنوان هتيئة ساحة املنزه السادس، ومت إدراج   300.000رصد إعتمادات تقدر بـــــــــــــــــــــ  مت قد أشار إىل أنه

 . 2016املشروع ضمن املخطط السنوي اإلستثماري البلدي لسنة 

 300.000اإلعتمادات ال تفي ابحلاجة لذا يتعني إضافة ما مبلغه  أن هذهأن الدراسات األولية بينت  وحيث
 دينارا ليتسىن إجناز املشروع.

 عتمادات متوفرة يف ابب نفقات التنمية غري املوزعة.االأن  وحيث

 وفق اجلدول التايل :  2017إجراء حتويل إعتماد داخل ميزانية سنة  فاملقرتح
 



 
 

ـــــار ــــ  ابلدينــــ

 البيــــــــــــــــــــــــان
اعتمادات األولية 

للدفع مبيزانية 
2017 

 التعديل
 االعتمادات النهائية للدفع

 ابلنقص ابلز�دة

05/06615 
 عمليات التهيئة والتجميل األخرى

542.015 300.000 - 842.015 

08.901 
 نفقات التنمية غري املوزعة

1.469.205 - 300.000 1.169.205 

 2.011.220 300.000 300.000 2.011.220 اجملمـــــــــــــــــــــــــــوع
 

 

على السادة أعضاء اجمللس البلدي التداول يف املوضوع مع  العلم وأنه قد مت عرض املوضوع على العروض و 
  2017فيفري  24تب البلدي بتاريخ وعلى أنظار املك 2017فيفري  15أنظار جلنة الشؤون اإلدارية واملالية بتاريخ 

 
 

 مجلس النیابة الخصوصیة   قرار

 2017لسنة المیزانیة  تحویل اعتماد داخل  ع علىباإلجما النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي أعضاء  صادق  
  وذلك على النحو التالي :

ـــــار ــــ  ابلدينــــ

 البيــــــــــــــــــــــــان
اعتمادات األولية 

للدفع مبيزانية 
2017 

 التعديل
االعتمادات 
 ابلنقص ابلز�دة النهائية للدفع

05/06615 
 عمليات التهيئة والتجميل األخرى

542.015 300.000 - 842.015 

08.901 
 نفقات التنمية غري املوزعة

1.469.205 - 300.000 1.169.205 

 2.011.220 300.000 300.000 2.011.220 اجملمـــــــــــــــــــــــــــوع
 

 

 لبلدیة اریانة  رئیس النیابة الخصوصیة

 المحجوب منتصر     
 

 الجمھوریة التونسیة        



 وزارة الشؤون المحلیة       
 بلدیة أریانة              

 مصلحة شؤون المجلس والمكتب واللجان
 
 

 مستخرج من مداوالت المجلس البلدي عنصر 

 2017األولى لسنة  العاد�ةفي دورته 

 2017 مارس 03 الجمعةالمنعقدة یوم 
 

 التنظیم الهیكلي لبلد�ة ار�انة : 04�الموضوع عدد  قـــــیتعل

 
 

السيد منتصر برائسة  2017مارس  03الجمعة الساعة التاسعة والنصف صباحا من يوم  على التأم 

بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن  ابر�نة اجتماع اجمللس البلدي احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نة 

وذلك بناءا على البالغات الصادرة ابلصحف اليومية وبوسائل اإلعالم  2017 لسنة األوىلدورته العادية يف 
املسموعة واليت وقع تعليقها جبميع املقرات التابعة للبلدية، وكذلك بناءا على الدعوة االمسية املوجهة لكافة أعضاء 

 وهذا نّصها: 2017فیفري  28بتاريخ  888اجمللس البلدي يف اآلجال القانونية حتت عدد 
الذي سيلتئم  2017لسنة  األوىليف دورته العادية اجتماع اجمللس البلدي  ابستدعائكم حلضورأتشرف ،  وبعد         

ابر�نة  منتزه بئر بلحسنبقاعة اجللسات  التاسعة والنصف صباحاعلى الساعة  2017 مارس 03 اجلمعةيوم 
 املدرجة به املواضيع التاليــة : وذلك للنظر يف جدول األعمال

   

 مواضیع للتداول
 

 تنقیح مجموع األعوان  -01
 2016التنقیح النھائي بمیزانیة التنمیة  -02

 2017تحویل اعتماد بمیزانیة التنمیة  -03
 التنظیم الھیكلي لبلدیة اریانة -04
 القتناء معدات نظافة ومساعدة الجماعات المحلیةطلب قرض من طرف صندوق القروض  -05

     لفائدة بلدیة اریانة       
 القتناء معدات نظافة ومساعدة الجماعات المحلیةطلب قرض من طرف صندوق القروض  -06

     ( حاویات ) لفائدة بلدیة اریانة      
 سكرة ) –رواد  –في إطار الشراكة بین البلدیات ( اریانة  2017اقتناء معدات النظافة بعنوان سنة  -07
 2017وان سنة اقتناء وسائل نقل بعن -08
 مراجعة كراس شروط االشھار  -09
 الموافقة على اقرار مبدأ  لزمة معالیم رفع السیارات المخالفة لقواعد المرور -10
 إدخال تحویرات جزئیة لحركة المرور باریانة المدینة -11
 

 

 لالعالممواضیع 



 
 

 متابعة التصور الجدید لبرنامج رفع الفضالت والقضاء على النقاط السوداء  -01
 2017مقاومة الحشرات لسنة خطة  -02
 تعھد المناطق الخضراء من قبل الخواص تإبرام اتفاقیا -03
 مسائل مختلفة  -04

 
 : مجلس النیابة الخصوصیةوقد حضر ھذه الجلسة السادة والسیدات أعضاء 

 

 الشؤون االجتماعية واألسرة جلنة جلنة التعاون والعالقات اخلارجية ورئيسة  ةرئيس بية بن ساسي جا وحدو 
 ورئيسة دائرة ر�ض النصر           

 واملالية  اإلداريةرئيس جلنة الشؤون   سليم سريح
 رئيس جلنة االشغال والتهيئة العمرانية   توفيق مساعدية

 رئيسة جلنة الشؤون االقتصادية وجلنة العمل التطوعي ورئيسة دائرة املنازه  نعيمة القاضي
 

 :  السادة وتغیب دون عذر 
  ار�نة العليا البلدية دائرةال جلنة رخص البناء ورئيس  رئيس  موىلعلي الطاهر 

 رئيس جلنة متابعة قرارات اهلدم واإلزالة ورئيس دائرة ار�نة املدينة  شكيب بن عيسى
 املساعد االول ورئيس جلنة الشباب والر�ضة والثقافة وجلنة التبتيت  شوقي بن منصور

  الصحة والنظافة والعناية ابلبيئةرئيس جلنة  الشاذيل بن غرس هللا 

 

 حضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات و
 مديرة الشؤون اإلدارية واملالية   سنية شعيب
 مديرة تنمية املوارد والشؤون القانونية  ليليا مديين

 كاهية مدير التجهيزات األساسية والنظافة  لطفي الدشراوي
 قافية واالجتماعية والر�ضيةكاهية مدير الشؤون الث  ليلى عياشي

 مدير املصاحل الفنية  حممد بن حممود
 كاهية مدير العناية ابلبيئة واحمليط  �جية لعيوين

 كاهية مدير الشؤون املالية  محيدة العرفاوي
 كاهية مدير النظافة والوقاية الصحية  عصام املاجري
 كاهية مدير حفظ الصحة  العريب اللبادي

 رئيسة مصلحة التصرف يف املوارد البشرية  لطيفة كرمي ترميش
 رئيس مصلحة الرتاخيص واملعاليم املختلف  الناصر حممود

 رئيسة مصلحة النظافة   سناء بن منصور



 رئيس مصلحة املعاليم القارة حممد الطيب اخلماسي
 متصرف دائرة أر�نة العليا كمال بن رمضان
 متصرف دائرة املنازه  األسعد احملمدي

 متصرف دائرة ر�ض النصر  األدبنزار 
 متصرف دائرة ار�نة املدينة  معز املديوين
 املصلحة الصحية  منري الشليب

 

 أعضاء برملان الطفل وعدد من املواطنني.ممثلي اجملتمع املدين و  اإلطارات اجلهوية و عدد مناجللسة كما حضر        
 

األساسي للبلد�ت وخاصة كتابة اجللسة طبقا للقانون   سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةوتوىل السيد 
 . شؤون اجمللس واملكتب واللجان رئيسة مصلحةأم اخلري بلغيث مبساعدة السيدة منه و  38الفصل 

 
اجللسة مرحبا بكافة احلاضرين من  منتصر احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نةالسيد افتتح  

نيابة اخلصوصية واإلطارات اجلهوية و البلدية وممثلي اجملتمع املدين وأعضاء برملان الطفل السادة والسيدات أعضاء ال
 . 2017واملواطنني شاكرا إّ�هم تلبية الدعوة على مواكبة أشغال الدورة العادية االوىل للمجلس البلدي لسنة 

 . أعمال اجللسة الذي حظي ابملوافقة اجلماعية للتداول يف شأنه مث تطرق إىل التذكري جبدول 

 : حول التنظیم الھیكلي لبلدیة اریانة 04الموضوع عدد 
 

الذي  سليم سريح رئيس جلنة الشؤون االدارية واملالية إىل السيدأحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية الكلمة 
تدعيم العمل البلدي وإكسابه اجلدوى والفاعلية املرجوتني ، وسعيا لتاليف بعض النقائص  أشار إىل أنه حرصا على

املتمثلة خاصة يف تداخل املشموالت بني املصاحل وإعادة النظر يف هيكلة اإلدارات ، اقتضت الضرورة إدخال بعض 
لى أنظار اجمللس البلدي خالل وعرض املشروع اجلديد ع 2007التعديالت والتنقيحات على التنظيم اهليكلي لسنة 

 حظي ابملصادقة . و 2016ماي  27واملنعقدة بتاريخ  2016دورته العادية الثانية لسنة 
 دون اجناز ملزيد إجراء بعض التعديالت. هليكلي على أنظار وزاريت اإلشراف، و أرجعمت إحالة مشروع التنظيم ا

 23و 15رية واملالية خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ وعليه مت عرض املوضوع على أنظار جلنة الشؤون اإلدا
، مت ادخال بعض التعديالت  2017فيفري  24وعمال بتوصيات املكتب البلدي املنعقد بتاريخ  2017فيفري 

 على املشروع كالتايل و حسب الرسم البياين املصاحب  :
 

 

 2007/2016/2017جدول مقارنة لتنظیم الھیكلي لسنوات 



 التنظيم اهليكلي املصادق عليه  

 2007سنة 

  مشروع التنظيم اهليكلي

 2016سنة 

  مشروع التنظيم اهليكلي

 2017سنة 

 09 13 4 عدد اإلدارات

 21 29 12 عدد اإلدارات الفرعیة

 54 77 45 عدد المصالح
 

 يشتمل التنظيم اهليكلي لبلدية أر�نة على :                      

 البلدية رائسة -1
 الكتابة العامة -2
 وتنشيط املدينة اإلعالم والعالقات اخلارجية  املتابعة و وحدة -3
 إدارة الشؤون املالية -4
 إدارة الشؤون اإلدارية -5
 إدارة الشؤون القانونية واألمالك -6
 إدارة تنمية املوارد والشؤون اإلقتصادية -7
 إدارة جتميل املدينة والعناية ابملنتزهات -8
 اية احمليطإدارة حفظ الصحة ومح -9

 إدارة النظافة واملعـــدات-10
 إدارة املصاحل الفنية-11   

 : رائسة البلدية وتلحق هبا 
I وحدة املتابعة واإلعالم والعالقات اخلارجية وتنشيط املدينة  : 

 يشرف على هذه الوحدة إطار خبطة وصالحيات وإمتيازات مدير.
 وتظم هذه الوحدة: 

  كاهية مدير:   وامتيازات(يشرف عليها إطار خبطة وصالحيات  والعالقات اخلارجيةخلية املتابعة واإلعالم
تعنـى مبراقبة ومتابعة خمالفات الرتاتيب البلدية ابلتنسيق مع الشرطة البلدية و التفقد الداخلي و متابعة مكتب 

قات اخلارجية والعالقة مع و الشكا�ت وضبط مقابلة املواطنني كما تعىن ابلتعاون والعال الضبط ومتابعة العرائض
الشراكة  واتفاقياتاجملتمع املدين (املنظمات واألحزاب واجلمعيات) والتشريفات والتعاون والعالقات اخلارجية 

 والتوأمة واإلعالم الداخلي ونشر املعلومات.
 مصاحل : 05وتظــــم  •



خمتلف املصاحل والدوائر  : تعىن بـــقبول وتسجيل الربيد الوارد وإحالته علىمصلحة الضبط املركزي )1
البلدية املعنية ومتابعته وضبط وتسجيل الربيد الداخلي والربيد الصادر عن خمتلف اهلياكل البلدية وضمان 

 إرساله ومسك و إستغالل املنظومة اإلعالمية للتصرف يف املراسالت.
الوارد مباشرة أو عن  : تعىن بــقبول املواطنني وتقبل شكا�هتم وعرائضهممصلحة العالقة مع املواطن )2

طريق املوفق اإلداري وغريه ودراستها مع املصاحل املعنية قصد إجياد احللول املالئمة هلا وإجابة املواطنني بشأن 
عرائضهم وإرشاداهتم خبصوص اإلجراءات واملصاحل اإلدارية املتعلقة مبختلف اخلدمات البلدية املسداة هلم 

يم أنشطة اإلستقبال واإلرشاد ابملصاحل والدوائر البلدية ابلتنسيق مع هذه وذلك مبختلف الوسائل املتاحة وتنظ
 األخرية.

: تعىن مبراقبة وتفقد املصاحل اإلدارية والفنية والدوائر البلدية وتقوم  مصلحة التفقد ومراقبة الرتاتيب البلدية) 3
دية كلما دعت احلاجة لذلك وتقرتح إبجراء التحقيقات اإلدارية واألحباث واملهمات اليت �ذن هبا رئيس البل

الوسائل الكفيلة لتاليف اإلخالالت املالحظة خالل األحباث واملهمات، كما تعىن ابلتنسيق مع الشرطة واملصاحل 
البلدية ذات العالقة  كلما دعت احلاجة لذلك وحترير قرارات الغلق والبناء واإلزالة واهلدم ومتابعة تنفيذها 

 لبلدية وبتعليمات من رئيس البلدية.ابلتنسيق مع الشرطة ا
: تعىن بـربط الصلة ابملدن  مصلحة العالقات اخلارجية والتعاون الدويل والتشريفات والعالقة مع اجملتمع املدين)4

املتوأمة واليت تربطها إتفاقيات تعاون مع مدينة أر�نة وابملنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية للمدن والسلطات 
ضبط برامج تعاون مع املدن اليت تربطها عالقات تعاون مع مدينة أر�نة والبحث عن فرص التعاون احمللية و 

والشراكة يف اجملال الثنائي أو متعدد األطراف وجتسيدها ابلتنسيق مع املصاحل احمللية والوطنية والتنسيق مع 
واإلقليمية والدولية املتعلقة ابلتعاون مصلحة اإلعالم فيما خيص التغطية اإلعالمية لألنشطة احمللية والوطنية 

الدويل واخلاصة مبدينة أر�نة وتعىن ابلربيد اخلاص برئيس البلدية مسك رز�مة مواعيد رئيس البلدية وتنظيم 
إستقبال اهليئات الرمسية والدبلوماسية بقصر البلدية وابألماكن اليت يعينها رئيس بلدية أر�نة. والعالقة مع 

م إتفاقيات الشراكة مع املنظمات ومكو�ت اجملتمع املدين وضبط رز�مة عمل على مدار السنة مع وإببرا اجملتمع
 اجلمعيات والتنسيق يف ذلك مع املصاحل البلدية ذات العالقة.

: تعىن مبتابعة خمتلف الصحف واجملالت وترفع تقارير يومية إىل رئيس البلدية وتسهر على  مصلحة اإلعــــــالم)  5
التعريف ابإلجنازات البلدية وإعداد نشر�ت دورية واملشاركة يف املعارض الوطنية واجلهوية واحمللية والتغطية 

 اعي ، موقع الواب ...اإلعالمية بكل الوسائل املتاحة املسموعة ، املرئية ، شبكة التواصل اإلجتم
 

 خلية تنشيط املدينة   : 
يشرف عليها إطار خبطة وصالحيات وإمتيازات كاهية مدير وتعىن ابلدراسات اإلجتماعية والتدخالت يف 

 .اجملال الثقايف والشبايب والر�ضي و اإلجتماعي والطفولة والتصرف يف ر�ض األطفال 
 
 مصاحل :  2وتضم  •



: تعىن ابلتدخل يف امليادين الثقافية والتنشيط الثقايف والشبايب  الثقايف والشبايب والر�ضيمصلحة التنشيط ) 1
داخل املدينة والتصرف يف املنشآت الثقافية وتنمية النشاطات الرتفيهية والتنسيق مع مصلحة العالقة مع اجملتمع 

ع خمتلف اهلياكل املدين إلقرتاح برامج تنشيطية وتثقيفية وابلتنشيط الر�ضي مبختلف الدوائر البلدية والتعاون م
واجلمعيات الر�ضية لتعزيز التدخل يف هذا امليدان وتنظيم روز�مة إستغالل املنشآت الر�ضية الراجعة ابلنظر 

 لبلدية أر�نة. 
تعىن ابلبحوث والدراسات اإلجتماعيىة والتنسيق مع اهلياكل العمومية  مصلحة الطفولة والعمل اإلجتماعي :)2

ة ابلطفولة واإلشراف على ر�ض أطفال البلدية ومساعدة العائالت املعوزة والرعاية املختصة يف ذلك والعناي
 اإلجتماعية للبلديني.

: تتوىل الكتابة العامة السهر حتت سلطة رئيس البلدية على حسن سري اإلدارة يف امليادين  الكتابة العامة 
 مل ويتوىل يف حدود ذلك خاصة : اإلداري واملايل وذلك طبقا للقوانني والرتاتيب اجلاري هبا الع

 تنفيذ قرارات رئيس البلدية. -
إعداد مشروع ميزانية البلدية ومتابعة تنفيذها وإعداد ملفات الصفقات و لزمات البلدية وجداول التحصيل  -

 املتعلقة ابملعاليم البلدية وخمتلف العقود.
 واحلجج املثبتة.إعداد إقرتاحات التعهد ابلنفقة واألذون ابلتزود واألذون ابلدفع  -
 تسيري األعوان والتنسيق بني خمتلف املصاحل البلدية. -
 :اإلدارية واملخطوطات وتلحق هبا  العناية مبختلف السجالت والدفاتر البلدية ومسكها ابلواثئق -

 الدوائر البلدية 
 بـمتابعة ، ويشرف عليها كاهية مدير : تعىن خلية شؤون اجمللس واملكتب واللجان وتنسيق عمل الدوائر

شؤون اجمللس واملكتب واللجان من حيث إعداد امللفات وحترير املذكرات واحملاضر ومتابعة تنفيذها مع املصاحل 
املعنية إىل جانب ذلك إجناز األعمال املادية املتعلقة بضمان حسن سري إجتماعات اجمللس واملكتب واللجان 

 والتنسيق بني مواعيدها وتنسيق عمل الدوائر.
  وتعىن إبعداد ومتابعة وحتيني املخطط  ة الفرعية للنظم املعلوماتية وتكنولوجيا اإلتصالاإلدار :

املديري لإلعالمية وحتيينه وإعداد الدراسات وتنفيذها يف جماالت تكنولوجيا اإلتصال واملعلومات وبرجمة 
شبكات الربط ومحاية تطبيقات وبرجمات لتنظيم العمل البلدي ومتابعة برجمة الشبكات واملوزعات وتطوير 

 واملعلومات والتصدي للخرقات والفريوسات.
كما تعىن مبتابعة إستغالل التطبيقات الوطنية واخلاصة ومتابعة مواقع الواب ورسكلة األعوان 
املستخدمني يف ميادين اإلعالمية وصيانة التجهيزات واملعدات اإلعالمية وصيانة أنظمة التشغيل وجتميع 

 واإلحصائيات .املعطيات 
 
 



 مصاحل : 05وتضم  •
: تعىن إبعداد املخطط املديري لإلعالمية وحتيينه  والبحث يف سبل مصلحة الدراسات والربجمة املعلوماتية)1

تطوير اإلعالمية يف البلدية وإعداد الدراسات وتنفيذها يف جماالت تكنولوجيا اإلتصال واملعلومات وبرجمة 
 مل البلدي.تطبيقات وبرجميات لتنظيم الع

: تعىن بربجمة ومتابعة الشبكات واملوزعات وتطوير شبكات الربط ومحاية  مصلحة الشبكات ومحاية املعلومات)2
 املعلومات وختزينها والتصدي للخروقات والفريوسات...

ان : تعىن مبتابعة إستغالل التطبيقات الوطنية واخلاصة و رسكلة األعو مصلحة إستغالل التطبيقات والرسكلة)3
 واملستخدمني.

 : تعىن بصيانة التجهيزات واملعدات اإلعالمية وصيانة أنظمة التشغيل.مصلحة صيانة التجهيزات واألنظمة)4
   عداد حتاليل البيا�ت املالية و غري املاليةإ: تعىن ابلتصرف يف اإلحصيائيات اجملمعة و مصلحة اإلحصائيات)5
 ).lois statistiquesعتماد القوانني اإلحصائية (إب
 إدارة الشؤون املالية 

 وتضم إدارتني فرعيتني : 
     وتعىن إبعداد وتنفيذ امليزانية وختمها ومتابعة خالص القروض.إدارة فرعية للتصرف املايل : 
 مصاحل : 04وتضم  •
احليطة : تعىن خبالص األجور ومتابعة ملفات التقاعد ومستحقات الصندوق الوطين للتقاعد و مصلحة التأجري) 1

 اإلجتماعية  .
 : تقوم بتنفيذ ميزانية التجهيز وهتتم مبتابعة موارد ومصاريف التنمية.مصلحة حسابيات ميزانية التجهيز) 2
: تقوم بتنفيذ ميزانية التصرف وتتوىل ضبط حسابة األموال احملالة وهي مصلحة حسابيات ميزانية التصرف) 3 

 طبق ما يرصد بفصول امليزانية.مكلفة خبالص ما بذمة البلدية من دفوعات 
: هتتم إبعداد امليزانية مث عرضها على النقاش واملصادقة ومتابعة مصلحة امليزانية ومتابعة التصرف املايل) 4

تنفيذها مع املصاحل األخرى مث ختم امليزانية واملتابعة مع القباضة البلدية ومراقبة املصاريف العمومية مث القيام 
 ي للحالة املالية.بتقرير سنوي تقييم

 تعىن بـالتزود العادي أو عن طريق الصفقات والتصرف يف املخزون واملغازات.إدارة فرعية للتموين : 
 مصاحل :  02وتضم  •
: تقوم ابخلزن وتسجيل كل عمليات الدخول واخلروج يف نطاق التعامل مع املصاحل  مصحلة املغازات) 1

املستعملة لتلك املخزو�ت وإعداد تقارير شهرية وسنوية حول كمية املخزون هذا ابإلضافة إىل عملية اجلرد 
 ملختلف اإلقتناءات.



العادية للتجهيزات واملعدات واملواد : تعىن بكل األعمال املتعلقة ابلشراءات مصلحة  الصفقات والشراءات) 2
واخلدمات اليت تتطلبها خمتلف املصاحل و تعىن ابلقيام بكل األعمال املتعلقة ابلصفقات العمومية ومتابعة ملفاهتا 

 املتعلقة ابإلقتناءات ملختلف املواد والتجهيزات واخلدمات اليت تتطلبها اإلدارات البلدية.
 إدارة الشؤون اإلدارية : 
 إدارتني فرعيتني : وتظم  •
 تعىن ابملسار املهين ملختلف األعوان من اإلنتداابت إىل التقاعد إدارة فرعية للتصرف يف املوارد البشرية :

 والسالمة املهنية. 
 مصاحل :  02وتضم  •
 و التأديب و التقاعد. تعىن مبتابعة املسار املهين للموظفني والعملة الذي يشمل الرتقية:مصلحة األعوان)1
: تعىن  مبتابعة سالمة األعوان خالل ممارستهم ملهامهم ومتابعة رخص املرض العادي  مصلحة السالمة املهنية)2

وطويل األمد ومتابعة حالتهم الصحية ابلتنسيق  مع الطبيب البلدي والقيام ابلفحوص الطبية عند اإلنتداب 
ورة ذلك ومتابعة تالقيح األعوان املعنيني واإلذن إبجراء الفحوصات الطبية لدى اإلخصائيني كلما إقتضت الضر 

 بذلك.
 تعىن ابلتكوين والرسكلة وتطوير الكفاءات وضبط برامج اإلنتداابت  إدارة فرعية لتنمية املوارد البشرية :

 وخمططاته.
 مصاحل :  02وتضم  •
عن طريق :تعىن مبتابعة تكوين األعوان كما حترص على رسكلتهم بصفة مستمرة مصلحة التكوين والرسكلة)1

 تنظيم اإلدارة حللقات تكوين سواء داخل البالد   أو خارجها.
: تعىن بتأهيل اإلدارة وذلك من خالل ضبط خمططات اإلنتداب والتكوين مصلحة اإلنتداابت ودعم القدرات)2

مج السنوي لدعم وتطوير القدرات و الكفاءات كما تعىن أبعداد و مراجعة التنظيم والرسكلة وإعداد الرب�
 اهليكلي للبلدية و جمموع أعوا�ا

 : إدارة الشؤون القانونية واألمالك 
 إدارات فرعية : 02وتضم   •
 تعىن بــمتابعة ملفات القضا� اإلدارية والعدلية لدى احملاكم إدارة فرعية للنزاعات والشؤون القانونية :

نقاابت املالكني وإبداء الرأي ي  بصفة مباشرة أو عن طريق حمامني ومتابعة ملفات إحداث نقاابت العمارات و 
 كل املسائل القانونية.

 مصاحل :  3وتضم  •
: تقوم مبتابعة سري القضا� ومتابعة تنفيذ األحكام ضد املتسوغني حملالت جتارية على ملك   مصلحة النزاعات)1

 البلدية، كما تقوم مبتابعة القضا� اليت يرفعها املتسوغون ضد البلدية احلط من معلوم الكراء.



جراء اخلطأ أو التقصري أو  تقوم مبتابعة النزاعات املدنية اليت تكون فيها البلدية طالبة أو مطلوبة ابألداء من -
اإلضرار ابلغري كما تتوىل حترير الشكا�ت اجلزائية ورفعها إىل وكالة اجلمهورية وذلك يف صورة تعرض أعوان 
البلدية وممتلكاهتا إىل اإلعتداء من قل الغري و ابلقضا� اإلدارية املرفوعة ضد البلدية الرامية إىل الطعن يف 

 رة إبيقاف التنفيذ أو أتجيل التنفيذ أو اإللغاء أو قضا� املسؤولية والتعويض عنها.القرارات الصادرة عن اإلدا
: تسعى إىل تركيز نقاابت املالكني وذلك عن طريق العمليات التحسيسية وإرشاد  مصلحة نقاابت العمارات) 2

سائل العالقة واحلفاظ على املتساكنني  وإعانتهم على أخذ القرارات وإجياد احللول املمكن إعتمادها لإلحاطة ابمل
 السري العادي لإلدارة املشرتكة.

: تعىن مبسك دفاتر احلالة املدنية ومتابعتها وتسليم الواثئق املطلوبة من طرف  مصلحة احلالة املدنية واملقابر) 3
بية ذات العالقة و املواطنني وإستغالل التطبيقة اإلعالمية اخلاصة ابحلالة املدنية وتطبيق النصوص القانونية والرتتي

حسن التصرف يف املقابر الراجعة ابلنظر لبلدية أر�نة وتتوىل للغرض التنسيق مع أقسام احلالة املدنية ابلدوائر 
 البلدية واإلدارات ذات العالقة.

 وتعىن مبسك سجالت األمالك العقارية وغري العقارية منقولة وغري منقولة وحتيينها إدارة فرعية لألمالك :
 وجردها والتصرف يف مستودع احلجز.

 مصاحل :  3وتضم  •
: تعىن ابلتصرف يف األمالك العقارية كما تعمل على تسجيل  مصلحة الشؤون العقارية واألمالك املنقولة)1

وضبط امللفات العقارية وتنزيلها بدفرت العقارات وتباشر إجراءات اإلنتزاع من اجل املصلحة العامة وإبرام عقود 
وتباشر البيع واملعاوضة والشراءات و ابلتصرف يف األمالك املنقولة وتسجيلها وجردها وتنزيلها بدفرت املنقوالت 

 عملية طرحها والتفويت فيها.
: تقوم ابإلشراف على تنظيم احملجوزات واحملافظة عليها ومتابعة اآلجال القانونية لعمليات مصلحة احلجز)2

احلجز وإعداد اجلرد الدوري للمحجوزات اليت بقيت بعد إنقضاء تلك اآلجل، كما تتوىل احملافظة على 
 رف السلط القضائية والسهر على حسن إستخالص معاليم احلجز. اإليداعات املوضوعة ابملستودع من ط

 
: تعىن ابلتصرف يف الواثئق والتوثيق بتنظيم األرشيف البلدي وإدخال الطرق مصلحة التوثيق واألرشيف)3

العلمية والعملية والعصرية حلسن إستغالله واحملافظة عليه والسهر على إحرتام مقتضيات القانون املتعلق 
وتعىن بتوثيق األرشيف واحملافظة على املخطوطات وإعتماد الواثئق احملفوظة كلما دعت احلاجة لذلك  ابألرشيف

مع ضمان توفري املراجع التارخيية والثقافية اليت هتم البلدية، كما تقوم بتزويد األعوان ابملراجع القانونية الالزمة 
 اجلديدة.ضما� حلسن مسارهم العلمي واملهين ومواكبة كل التشاريع 

  :إدارة تنمية املوارد والشؤون اإلقتصادية 
 تضم إدارتني فرعيتني :  •



: وتعىن بــالتصرف يف األسواق البلدية ومآوي السيارات وخمتلف الرتاخيص إدارة فرعية للشؤون اإلقتصادية
 لتعاطي األنشطة ابمللك العمومي للبلدية.

 مصاحل : 2تضم  •
: تعىن مبتابعة ملفات اإلشهار لتعاطي األنشطة ابمللك العمومي ومتابعة  لفة) مصلحة الرتاخيص واملعاليم املخت1

خمتلف الرتاخيص  كما تعىن بتوظيف وإستغالل األداءات مقابل اإلستغالل الوقيت للطريق العام بواسطة 
 العالمات والستائر والعارضات والالفتات.

ألسواق البلدية ومتابعة كافة مراحل التسويغ و : تعىن ابلنظر يف ا مصلحة التصرف يف األمالك البلدية) 2
 اإلستخالصات التابعة هلا ومتابعة خالص معينات الكراء والتنسيق مع املصاحل ذات النظر.

 تعىن ابملعاليم على العقارات املبنية وغري املبنية واملعاليم التجارية وحترص على إدارة فرعية لتنمية املوارد :
 اإلحصاء والتحيني. تطور اإلستخالصات ومتابعة

 مصاحل : 2تضم 
: تعىن مبتابعة اإلستخالصات املثقلة على العقارات املبنية وغري املبنية وإعداد ملفات الطرح  مصلحة املعاليم)1

لعرضها على اللجنة املختصة ابإلضافة إىل إستخالص املعاليم خارج امليزان و تعىن بتوظيف ومتابعة إستخالص 
 ت ذات الصبغة التجارية أو الصناعية أو املهنية.املعلوم على املؤسسا

: تعىن بعمليات اإلحصاء و التحيني لكامل العقارات واحملالت مبختلف أنواعها  )مصلحة اإلحصاء والتحيني2
 وأصنافها.

 :إدارة جتميل املدينة والعناية ابملنتزهات 
 تضم إدارتني فرعيتني : •
 تعىن بـاإلحدااثت اجلديدة للمناطق اخلضراء والغراسات وأشغال العناية  إدارة فرعية لتجميل املدنية :

املخوصصة أو عن طريق العمل املباشر وإعداد الدراسات لتهيئة املناطق اخلضراء والربامج واملخططات وضبط 
ة  ومتابعة ومتابعة برامج الري اآليل واليدوي ومتابعة تنفيذ الربامج الوطنية للتشجري والربامج اإلستثنائي

 اإلتفاقيات مع اجلمعيات واهلياكل يف إطار جتميل املدينة.
 مصاحل :  3وتضم  •
: تعىن ابإلحدااثت اجلديدة للمناطق اخلضراء والغراسات التصفيفية مصلحة البستنة واملناطق اخلضراء)1

 وأبشغال العناية املخوصصة أو عن طريق العمل املباشر.
: تعىن إبعداد الدراسات لتهيئة املناطق اخلضراء  املناطق اخلضراءمصلحة دراسات هتيئة وبرجمة ) 2

 واإلستشارات وملفات طلب العروض  ومتابعة اإلتفاقيات مع اجلمعيات واهلياكل يف إطار جتميل املدينة.
 تعىن مبتابعة أشغال التهيئة والتصرف يف املنتزهات وإحداث وتسيري  إدارة فرعية للمنتزهات واملنابت :

 ملنابت البلدية و إنتاج املشاتل الالزمة للحدائق العمومية.كافة ا
 مصاحل :  2وتضم  •



: تعىن مبتابعة أشغال التهيئة والتصرف يف املنتزهات سواء عن طريق املباشرة أو يف إطار مصلحة املنتزهات) 1
 اللزمة.

املشاتل الالزمة للحدائق وحتسني إنتاج  ومتابعة: تعىن إبحداث وتسيري كافة أشغال املنابت مصلحة املنابت)2
 العمومية.  

  : إدارة حفظ الصحة ومحاية احمليط 
 وتضم إدارتني فرعيتني : •
 إدارة فرعية حلفظ الصحة  : 

 مصاحل :  2وتضم 
: تعين إبخضاع احملالت التجارية للمراقبة  مصلحة مراقبة املؤسسات ومراقبة املواد الغذائية والتفقد الصحي)1

نظافة وسالمة املنتوجات املعروضة وأخذ اإلجراءات ومراقبة ام ابلتحاليل ملختلف املواد الغذائية الدورية والقي
كراسات الشروط العامة لصلوحية احملالت وكراسات الشروط اخلاصة واملتابعة تطبيق  متابعة  والضرورية يف ذلك 

الدقيقة عند حاالت التسمم والقيام ببحث وابئي للتعريف ابجلراثيم املسببة يف ذلك واألكالت املتعفنة ومراقبة 
والداخلي على العناية ابحمليط اخلارجي  والتحسيسلتجمعات السكنية ونقاابت العمارات. الوضع الصحي ل

 للمحالت وتفادي تسرب املواد الكيمائية للمحيط واألضرار اليت قد تلحق بصحة املواطنني.
: تعىن ابلتثقيف الصحي  لكافة األطراف املتدخلة يف اجملال البيئي  مصلحة التثقيف الصحي والسالمة املهنية)2

الغذائية من حيث سالمة أبدا�م وطريقة والصحي الذي له صلة مباشرة حبياة املواطن و لكافة متداويل املواد 
اخلزن والتحضري للمواد األولية و حتسيس العملة البلديني على سالمتهم وصحتهم أثناء مباشرة العمل و القيام 

 حبمالت حتسيسية يف مجيع جماالت التثقيف الصحي وتشريك اجملتمع املدين وكافة املؤسسات ذات الصلة .
 

  وتعىن ابحلّد من عوامل التلوث املختلفة ومكافحة احلشرات الطائرة والزاحفة  : احمليطإدارة فرعية حلماية
والقوارض والقطط والكالب الضارة ابلصحة العامة واإلشراف على مشاريع الوقاية الصحية مثل بر�مج 

تلوث البيئة واحلد اإلستقصاء واإلستكشاف وبر�مج املكافحة والوقاية احلشرية ابملدينة ومتابعة ورصد مصادر 
 من آاثرها السلبية والقيام بعمليات املكافحة ملختلف احلشرات واحليوا�ت الضارة ابلصحة العامة.

 مصاحل :  2وتضم  •
: تعىن ابملشاركة يف احملافظة على البيئة وخصائصها ومواردها الطبيعية  مصلحة محاية البيئة ومقاومة التلوث)1

ختلفة (هوائي، مائي، الضجيج...) والرقابة البيئية على املنشآت الصناعية ورصد مصادر التلوث البيئي امل
وإقرتاح احللول املناسبة للتحكم يف مصادر التلوث يف املدينة واملشاركة مع اللجان املشرتكة يف جمال التلوث 

 والتحكم البيئي.



أتمني واملبيدات ومواصفات أنواع : تعىن مبتابعة املكافحة الذاتية وحتديد كميات و  مصلحة الوقاية الصحية)2
تحديد لختبارات اإلقوارض وإجراء المواد املكافحة من أجهزة وأدوات ومبيدات للحشرات و من حتياجات اإل

 كفاءة مواد املكافحة ميدانيا وصيانة أجهزة ومعدات املكافحة الذاتية.
 الفصل العاشر : 

 تضم إدارتني فرعيتني : إدارة املعدات و النظافة : 
 :  دارة فرعية للتصرف يف النفا�تإ

 مصاحل :  2وتضم 
: تعىن إبعداد الدراسات حول حتسني طرق التصرف يف النفا�ت وتعىن إبعداد مصلحة التصرف يف النفا�ت)1

 وتنفيذ برامج التأهيل واإلعالم والتحسيس والتنظيم.
املعدات املخصصة لرفع الفضالت وتعىن تعىن إبستغالل ومراقبة  : مصلحة النظافة و إستغالل املعدات)2

 مبتابعة عملية رفع الفضالت سواء عن طريق العمل املباشر أو عن طريق اخلوصصة.
 اإلدارة الفرعية للمعدات والورشات  : 
 مصاحل : 2تضم  •
: تعىن ابملراقبة ومتابعة املعدات والتصرف ابلتخطيط والربجمة و اإلقتناءات وتوزيع  مصلحة املعدات والربجمة)1

املعدات والتنسيق بني املصاحل وتعىن ابلتصرف يف أسطول البلدية من املعدات وجتديده و تعىن بتوزيع خمتلف 
و تعىن إبعداد خمططات وسائل النقل ابلتنسيق مع خمتلف اإلدارات واملصاحل البلدية وفق برامج عمل مدروسة 

اإلقتناءات ومراقبة األسطول و تعىن ابلتصرف يف ملفات وسائل النقل (البطاقات الرمادية و ملف أتمني وسائل 
 النقل و املعاينات الفنية و األداءات و املعاليم).

دات : تعىن ابلورشات وصيانة املعدات والتزود واإلصالحات اخلارجية وصيانة املع مصلحة الورشات)2
ابلورشات التابعة هلا أو اإلصالحات اخلارجية ومتابعة التزود ابحملروقات والزيوت وتعىن ابلتصرف يف خمتلف 

 الورشات التابعة للمستودع البلدي وصيانة املعدات سواء مباشرة أو عن طريق الوكالء.
 إدارة املصاحل الفنية  : 
 إدارات فرعية : 3وتنقسم إىل  •
 والدراسات : إدارة الفرعية للتعمري 
 مصاحل 4وتضم   •
: تعىن بدرس امللفات املتعلقة مبطالب رخص البناء ورخص التقاسيم تطبيقا  مصلحة رخص البناء والتقاسيم)1

 ملقتضيات أمثلة التهيئة العمرانية كما تتوىل تسليم شهائد إنتهاء األشغال لعمليات رخص البناء والتقاسيم.    
تعين إبعداد املراجع البيانية للبناءات املزمع إجنازها من طرف البلدية ومتابعة )مصلحة الدراسات املعمارية: 2

 إجناز الدراسات مع خمتلف املكاتب املتعاقدة مع البلدية مع األخذ بعني اإلعتبار الصيغة اجلمالية للمنطقة.  



و مراجعتها ابلتنسيق مع  : تعىن مبتابعة إجناز أمثلة التهيئة العمرانية مصلحة التهيئة التخطيط العمراين)3
اإلدارات اجلهوية وكذلك تسهر على تطبيق هذه األمثلة على الواقع و خاصة من �حية التجهيزات األساسية و 

 البنية التحتية كما تقوم برصد كل املعطيات اخلاصة مبجاالت التوسع العمراين.   
ملتداعية للسقوط وإعادة هتيئتها أو هدمها طبقا : تعىن برتميم البناءات ا مصلحة البناءات املتداعية للسقوط)4

 للرتاتيب اجلاري هبا .
 اإلدارة الفرعية للتجهيزات األساسية  : 

 مصاحل : 3* وتضم 
: وتعىن ابإلعداد لإلجنازات اجلديدة من طرقات وأرصفة وقنوات تصريف  مصلحة الطرقات وتسمية األ�ج)1

مياه األمطار مع خمتلف املقاولني املتعاقدين مع البلدية ومتابعة هذه األشغال كما هتتم بتسمية األ�ج وترقيمها 
 وتركيز وصيانة عالمات املرور.

ديدة وتعهد ابلتنوير العمومي مع خمتلف املقاولني : تعىن مبتابعة إجناز املشاريع اجل مصلحة التنوير العمومي)2
املتعاقدين مع البلدية كما تعىن بصيانة شبكات  التنوير العمومي بكامل املنطقة البلدية  كما تعىن مبتابعة بر�مج 

 التحكم يف الطاقة.
: تعىن إبقامة معامل الزينة مبناسبة األعياد الدينية و األعياد الوطنية و التظاهرات واإلحتفاالت  مصلحة الزينة) 3

 والز�رات الرمسية بكامل املنطقة البلدية.
 اإلدارة الفرعية للمشاريع : 
 مصاحل   03وتضم  •
ة البلدية (بناء، دهن، تنوير : تعىن بتعهد وصيانة البناءات اإلداري مصلحة تعهد البناءات والتجهيزات الر�ضية)1

عمومي ، جتهيزات...) وذلك ابإلعتماد على فريق الصيانة متعدد اإلختصاصات أو ابلتنسيق مع املصاحل ذات النظر 
حسب متطلبات األشغال كما تعىن مبتابعة وصيانة خمتلف التجهيزات الر�ضية املتواجدة ابملنطقة البلدية (مالعب ، 

 اء...)قاعة مغطاة، مالعب أحي
: تعىن مبتابعة اإلجنازات اجلديدة من بناءات إدارية وإقتصادية ومنشآت  مصلحة األشغال اجلديدة للبناءات)2

ثقافية ور�ضية مع خمتلف املقاولني املتعاقدين مع البلدية عن طريق اإلعالن عن طلب العروض أو اإلستشارات 
 أو اإلتفاق املباشر.

: هتتم هذه مبتابعة تنفيذ املخطط اإلستثماري البلدي طبقا ملا ميليه  ملخططمصلحة متابعة تنفيذ مشاريع ا)3
دليل متويل املشاريع اإلستثمارية للجماعات احمللية مع صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية وذلك 

ملفات حتويل إبعداد ملفات طلب املوافقة املبدئية والنهائية لتمويل خمتلف املشاريع املدرجة ابملخطط وإعداد 
اإلعتمادات ابلتنسيق مع خمتلف املصاحل املعنية (الفنية  واملالية ...) كما تساهم يف إعداد املخططات 

 اإلستثمارية اخلماسية للبلدية.
 واملعروض على السادة اعضاء النيابة اخلصوصية املصادقة على مشروع مراجعة التنظيم اهليكلي للبلدية.



                                               

 المداوالت
 

: أكدت على ضرورة تعديل الرسم البياين املصاحب للمذكرة بربط اإلدارة  السيدة بية بن ساسي جاوحدو     
 الفرعية للنظم املعلوماتية وتكنولوجيا االتصال مباشرة ابلكتابة العام للبلدية .

 
 

 مجلس النیابة الخصوصیة   قرار

 مشروع تعدیل مشروع التنظیم الھیكلي وذلك كما یلي ع علىباإلجما النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي أعضاء  صادق  

 رائسة البلدية -01
 الكتابة العامة -02
 وحدة املتابعة و اإلعالم والعالقات اخلارجية وتنشيط املدينة  - 03
 إدارة الشؤون املالية 04
 إدارة الشؤون اإلدارية 05
 الشؤون القانونية واألمالك إدارة 06
 إدارة تنمية املوارد والشؤون اإلقتصادية 07
 إدارة جتميل املدينة والعناية ابملنتزهات 08
 إدارة حفظ الصحة ومحاية احمليط 09
 إدارة النظافة واملعـــدات-10

 إدارة املصاحل الفنية-11   
 

 : رائسة البلدية وتلحق هبا 
 

I  اخلارجية وتنشيط املدينةوحدة املتابعة واإلعالم والعالقات  : 
 يشرف على هذه الوحدة إطار خبطة وصالحيات وإمتيازات مدير.

 
 
 



 وتظم هذه الوحدة: 
 يشرف عليها إطار خبطة وصالحيات وإمتيازات كاهية مدير: تعنـى  خلية املتابعة واإلعالم والعالقات اخلارجية)

مبراقبة ومتابعة خمالفات الرتاتيب البلدية ابلتنسيق مع الشرطة البلدية و التفقد الداخلي و متابعة مكتب الضبط ومتابعة 
والعالقة مع اجملتمع املدين و الشكا�ت وضبط مقابلة املواطنني كما تعىن ابلتعاون والعالقات اخلارجية  العرائض

(املنظمات واألحزاب واجلمعيات) والتشريفات والتعاون والعالقات اخلارجية وإتفاقيات الشراكة والتوأمة واإلعالم 
 الداخلي ونشر املعلومات.

 مصاحل : 05وتظــــم  •
صاحل والدوائر البلدية : تعىن بـــقبول وتسجيل الربيد الوارد وإحالته على خمتلف املمصلحة الضبط املركزي -1

املعنية ومتابعته وضبط وتسجيل الربيد الداخلي والربيد الصادر عن خمتلف اهلياكل البلدية وضمان إرساله ومسك و 
 إستغالل املنظومة اإلعالمية للتصرف يف املراسالت.

اشرة أو عن طريق : تعىن بــقبول املواطنني وتقبل شكا�هتم وعرائضهم الوارد مبمصلحة العالقة مع املواطن -2
املوفق اإلداري وغريه ودراستها مع املصاحل املعنية قصد إجياد احللول املالئمة هلا وإجابة املواطنني بشأن عرائضهم 
وإرشاداهتم خبصوص اإلجراءات واملصاحل اإلدارية املتعلقة مبختلف اخلدمات البلدية املسداة هلم وذلك مبختلف 

 إلستقبال واإلرشاد ابملصاحل والدوائر البلدية ابلتنسيق مع هذه األخرية.الوسائل املتاحة وتنظيم أنشطة ا
: تعىن مبراقبة وتفقد املصاحل اإلدارية والفنية والدوائر البلدية وتقوم إبجراء  مصلحة التفقد ومراقبة الرتاتيب البلدية) 3

عت احلاجة لذلك وتقرتح الوسائل الكفيلة التحقيقات اإلدارية واألحباث واملهمات اليت �ذن هبا رئيس البلدية كلما د
لتاليف اإلخالالت املالحظة خالل األحباث واملهمات، كما تعىن ابلتنسيق مع الشرطة واملصاحل البلدية ذات العالقة   
كلما دعت احلاجة لذلك وحترير قرارات الغلق والبناء واإلزالة واهلدم ومتابعة تنفيذها ابلتنسيق مع الشرطة البلدية 

 عليمات من رئيس البلدية.وبت
: تعىن بـربط الصلة ابملدن املتوأمة  مصلحة العالقات اخلارجية والتعاون الدويل والتشريفات والعالقة مع اجملتمع املدين)4

واليت تربطها إتفاقيات تعاون مع مدينة أر�نة وابملنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية للمدن والسلطات احمللية وضبط 
تعاون مع املدن اليت تربطها عالقات تعاون مع مدينة أر�نة والبحث عن فرص التعاون والشراكة يف اجملال الثنائي برامج 

أو متعدد األطراف وجتسيدها ابلتنسيق مع املصاحل احمللية والوطنية والتنسيق مع مصلحة اإلعالم فيما خيص التغطية 
والدولية املتعلقة ابلتعاون الدويل واخلاصة مبدينة أر�نة وتعىن ابلربيد اخلاص  اإلعالمية لألنشطة احمللية والوطنية واإلقليمية

برئيس البلدية مسك رز�مة مواعيد رئيس البلدية وتنظيم إستقبال اهليئات الرمسية والدبلوماسية بقصر البلدية وابألماكن 
الشراكة مع املنظمات ومكو�ت اجملتمع املدين  وإببرام إتفاقيات اليت يعينها رئيس بلدية أر�نة. والعالقة مع اجملتمع

 وضبط رز�مة عمل على مدار السنة مع اجلمعيات والتنسيق يف ذلك مع املصاحل البلدية ذات العالقة.
: تعىن مبتابعة خمتلف الصحف واجملالت وترفع تقارير يومية إىل رئيس البلدية وتسهر على  مصلحة اإلعــــــالم)  5

التعريف ابإلجنازات البلدية وإعداد نشر�ت دورية واملشاركة يف املعارض الوطنية واجلهوية واحمللية والتغطية اإلعالمية 
 اعي ، موقع الواب ...بكل الوسائل املتاحة املسموعة ، املرئية ، شبكة التواصل اإلجتم



 
 خلية تنشيط املدينة   : 

يشرف عليها إطار خبطة وصالحيات وإمتيازات كاهية مدير وتعىن ابلدراسات اإلجتماعية والتدخالت يف اجملال 
 .الثقايف والشبايب والر�ضي و اإلجتماعي والطفولة والتصرف يف ر�ض األطفال 

 مصاحل :  2وتضم  •
: تعىن ابلتدخل يف امليادين الثقافية والتنشيط الثقايف والشبايب داخل  والشبايب والر�ضي مصلحة التنشيط الثقايف) 1

املدينة والتصرف يف املنشآت الثقافية وتنمية النشاطات الرتفيهية والتنسيق مع مصلحة العالقة مع اجملتمع املدين إلقرتاح 
البلدية والتعاون مع خمتلف اهلياكل واجلمعيات الر�ضية برامج تنشيطية وتثقيفية وابلتنشيط الر�ضي مبختلف الدوائر 

 لتعزيز التدخل يف هذا امليدان وتنظيم روز�مة إستغالل املنشآت الر�ضية الراجعة ابلنظر لبلدية أر�نة. 
تصة تعىن ابلبحوث والدراسات اإلجتماعيىة والتنسيق مع اهلياكل العمومية املخ مصلحة الطفولة والعمل اإلجتماعي :)2

 يف ذلك والعناية ابلطفولة واإلشراف على ر�ض أطفال البلدية ومساعدة العائالت املعوزة والرعاية اإلجتماعية للبلديني.
: تتوىل الكتابة العامة السهر حتت سلطة رئيس البلدية على حسن سري اإلدارة يف امليادين اإلداري  الكتابة العامة 

 واملايل وذلك طبقا للقوانني والرتاتيب اجلاري هبا العمل ويتوىل يف حدود ذلك خاصة : 
 تنفيذ قرارات رئيس البلدية. 
الصفقات و لزمات البلدية وجداول التحصيل املتعلقة  إعداد مشروع ميزانية البلدية ومتابعة تنفيذها وإعداد ملفات 

 ابملعاليم البلدية وخمتلف العقود.
 إعداد إقرتاحات التعهد ابلنفقة واألذون ابلتزود واألذون ابلدفع واحلجج املثبتة. 
 تسيري األعوان والتنسيق بني خمتلف املصاحل البلدية. 
 اإلدارية واملخطوطات وتلحق هبا  ابلواثئقالعناية مبختلف السجالت والدفاتر البلدية ومسكها  

 الدوائر البلدية 
 ويشرف عليها كاهية مدير : تعىن بـمتابعة شؤون خلية شؤون اجمللس واملكتب واللجان وتنسيق عمل الدوائر ،

إىل  اجمللس واملكتب واللجان من حيث إعداد امللفات وحترير املذكرات واحملاضر ومتابعة تنفيذها مع املصاحل املعنية
جانب ذلك إجناز األعمال املادية املتعلقة بضمان حسن سري إجتماعات اجمللس واملكتب واللجان والتنسيق بني 

 مواعيدها وتنسيق عمل الدوائر.
 وتعىن إبعداد ومتابعة وحتيني املخطط املديري  اإلدارة الفرعية للنظم املعلوماتية وتكنولوجيا اإلتصال :

لإلعالمية وحتيينه وإعداد الدراسات وتنفيذها يف جماالت تكنولوجيا اإلتصال واملعلومات وبرجمة تطبيقات وبرجمات 
لتنظيم العمل البلدي ومتابعة برجمة الشبكات واملوزعات وتطوير شبكات الربط ومحاية واملعلومات والتصدي للخرقات 

 والفريوسات.
كما تعىن مبتابعة إستغالل التطبيقات الوطنية واخلاصة ومتابعة مواقع الواب ورسكلة األعوان املستخدمني يف 

 ميادين اإلعالمية وصيانة التجهيزات واملعدات اإلعالمية وصيانة أنظمة التشغيل وجتميع املعطيات واإلحصائيات .



 
 مصاحل : 05وتضم  •
: تعىن إبعداد املخطط املديري لإلعالمية وحتيينه  والبحث يف سبل تطوير ة املعلوماتيةمصلحة الدراسات والربجم)1

اإلعالمية يف البلدية وإعداد الدراسات وتنفيذها يف جماالت تكنولوجيا اإلتصال واملعلومات وبرجمة تطبيقات وبرجميات 
 لتنظيم العمل البلدي.

: تعىن بربجمة ومتابعة الشبكات واملوزعات وتطوير شبكات الربط ومحاية  مصلحة الشبكات ومحاية املعلومات)2
 املعلومات وختزينها والتصدي للخروقات والفريوسات...

: تعىن مبتابعة إستغالل التطبيقات الوطنية واخلاصة و رسكلة األعوان مصلحة إستغالل التطبيقات والرسكلة)3
 واملستخدمني.

 : تعىن بصيانة التجهيزات واملعدات اإلعالمية وصيانة أنظمة التشغيل.نظمةمصلحة صيانة التجهيزات واأل)4
عتماد إب   عداد حتاليل البيا�ت املالية و غري املاليةإ: تعىن ابلتصرف يف اإلحصيائيات اجملمعة و مصلحة اإلحصائيات)5

 ).lois statistiquesالقوانني اإلحصائية (
 إدارة الشؤون املالية 

 وتضم إدارتني فرعيتني : 
     وتعىن إبعداد وتنفيذ امليزانية وختمها ومتابعة خالص القروض.إدارة فرعية للتصرف املايل : 
 مصاحل : 04وتضم  •
: تعىن خبالص األجور ومتابعة ملفات التقاعد ومستحقات الصندوق الوطين للتقاعد واحليطة مصلحة التأجري) 1

 اإلجتماعية  .
 : تقوم بتنفيذ ميزانية التجهيز وهتتم مبتابعة موارد ومصاريف التنمية.حسابيات ميزانية التجهيزمصلحة ) 2
: تقوم بتنفيذ ميزانية التصرف وتتوىل ضبط حسابة األموال احملالة وهي مكلفة مصلحة حسابيات ميزانية التصرف) 3 

 خبالص ما بذمة البلدية من دفوعات طبق ما يرصد بفصول امليزانية.
: هتتم إبعداد امليزانية مث عرضها على النقاش واملصادقة ومتابعة تنفيذها مع مصلحة امليزانية ومتابعة التصرف املايل) 4

املصاحل األخرى مث ختم امليزانية واملتابعة مع القباضة البلدية ومراقبة املصاريف العمومية مث القيام بتقرير سنوي تقييمي 
 للحالة املالية.

  تعىن بـالتزود العادي أو عن طريق الصفقات والتصرف يف املخزون واملغازات.للتموينإدارة فرعية : 
 مصاحل :  02وتضم  •
: تقوم ابخلزن وتسجيل كل عمليات الدخول واخلروج يف نطاق التعامل مع املصاحل املستعملة  مصحلة املغازات) 1

 لتلك املخزو�ت وإعداد تقارير شهرية وسنوية حول كمية املخزون هذا ابإلضافة إىل عملية اجلرد ملختلف اإلقتناءات.
العادية للتجهيزات واملعدات واملواد : تعىن بكل األعمال املتعلقة ابلشراءات مصلحة  الصفقات والشراءات) 2

واخلدمات اليت تتطلبها خمتلف املصاحل و تعىن ابلقيام بكل األعمال املتعلقة ابلصفقات العمومية ومتابعة ملفاهتا املتعلقة 



 ابإلقتناءات ملختلف املواد والتجهيزات واخلدمات اليت تتطلبها اإلدارات البلدية.
 إدارة الشؤون اإلدارية : 
 وتظم إدارتني فرعيتني :  •
 تعىن ابملسار املهين ملختلف األعوان من اإلنتداابت إىل التقاعد إدارة فرعية للتصرف يف املوارد البشرية :

 والسالمة املهنية. 
 مصاحل :  02وتضم  •
 د.و التأديب و التقاع تعىن مبتابعة املسار املهين للموظفني والعملة الذي يشمل الرتقية:مصلحة األعوان)1
: تعىن  مبتابعة سالمة األعوان خالل ممارستهم ملهامهم ومتابعة رخص املرض العادي وطويل  مصلحة السالمة املهنية)2

األمد ومتابعة حالتهم الصحية ابلتنسيق  مع الطبيب البلدي والقيام ابلفحوص الطبية عند اإلنتداب واإلذن إبجراء 
 ح األعوان املعنيني بذلك.الفحوصات الطبية لدى اإلخصائيني كلما إقتضت الضرورة ذلك ومتابعة تالقي

 تعىن ابلتكوين والرسكلة وتطوير الكفاءات وضبط برامج اإلنتداابت  إدارة فرعية لتنمية املوارد البشرية :
 وخمططاته.

 مصاحل :  02وتضم  •
:تعىن مبتابعة تكوين األعوان كما حترص على رسكلتهم بصفة مستمرة عن طريق تنظيم مصلحة التكوين والرسكلة)1

 حللقات تكوين سواء داخل البالد   أو خارجها. اإلدارة
: تعىن بتأهيل اإلدارة وذلك من خالل ضبط خمططات اإلنتداب والتكوين مصلحة اإلنتداابت ودعم القدرات)2

مج السنوي لدعم وتطوير القدرات و الكفاءات كما تعىن أبعداد و مراجعة التنظيم اهليكلي والرسكلة وإعداد الرب�
 وع أعوا�اللبلدية و جمم

 : إدارة الشؤون القانونية واألمالك 
 إدارات فرعية : 02وتضم   •
 تعىن بــمتابعة ملفات القضا� اإلدارية والعدلية لدى احملاكم بصفة إدارة فرعية للنزاعات والشؤون القانونية :

وإبداء الرأي ي كل املسائل مباشرة أو عن طريق حمامني ومتابعة ملفات إحداث نقاابت العمارات ونقاابت املالكني 
 القانونية.

 مصاحل :  3وتضم  •
: تقوم مبتابعة سري القضا� ومتابعة تنفيذ األحكام ضد املتسوغني حملالت جتارية على ملك   مصلحة النزاعات)1

 البلدية، كما تقوم مبتابعة القضا� اليت يرفعها املتسوغون ضد البلدية احلط من معلوم الكراء.
عة النزاعات املدنية اليت تكون فيها البلدية طالبة أو مطلوبة ابألداء من جراء اخلطأ أو التقصري أو اإلضرار تقوم مبتاب -

ابلغري كما تتوىل حترير الشكا�ت اجلزائية ورفعها إىل وكالة اجلمهورية وذلك يف صورة تعرض أعوان البلدية وممتلكاهتا إىل 
ية املرفوعة ضد البلدية الرامية إىل الطعن يف القرارات الصادرة عن اإلدارة اإلعتداء من قل الغري و ابلقضا� اإلدار 

 إبيقاف التنفيذ أو أتجيل التنفيذ أو اإللغاء أو قضا� املسؤولية والتعويض عنها.



: تسعى إىل تركيز نقاابت املالكني وذلك عن طريق العمليات التحسيسية وإرشاد  مصلحة نقاابت العمارات) 2
وإعانتهم على أخذ القرارات وإجياد احللول املمكن إعتمادها لإلحاطة ابملسائل العالقة واحلفاظ على السري   املتساكنني

 العادي لإلدارة املشرتكة.
: تعىن مبسك دفاتر احلالة املدنية ومتابعتها وتسليم الواثئق املطلوبة من طرف املواطنني  مصلحة احلالة املدنية واملقابر) 3

بيقة اإلعالمية اخلاصة ابحلالة املدنية وتطبيق النصوص القانونية والرتتيبية ذات العالقة و حسن التصرف وإستغالل التط
يف املقابر الراجعة ابلنظر لبلدية أر�نة وتتوىل للغرض التنسيق مع أقسام احلالة املدنية ابلدوائر البلدية واإلدارات ذات 

 العالقة.
 سجالت األمالك العقارية وغري العقارية منقولة وغري منقولة وحتيينها وجردها : وتعىن مبسك إدارة فرعية لألمالك

 والتصرف يف مستودع احلجز.
 مصاحل :  3وتضم  •
: تعىن ابلتصرف يف األمالك العقارية كما تعمل على تسجيل وضبط  مصلحة الشؤون العقارية واألمالك املنقولة)1

امللفات العقارية وتنزيلها بدفرت العقارات وتباشر إجراءات اإلنتزاع من اجل املصلحة العامة وإبرام عقود البيع واملعاوضة 
وتباشر عملية طرحها والتفويت والشراءات و ابلتصرف يف األمالك املنقولة وتسجيلها وجردها وتنزيلها بدفرت املنقوالت 

 فيها.
: تقوم ابإلشراف على تنظيم احملجوزات واحملافظة عليها ومتابعة اآلجال القانونية لعمليات احلجز مصلحة احلجز)2

وإعداد اجلرد الدوري للمحجوزات اليت بقيت بعد إنقضاء تلك اآلجل، كما تتوىل احملافظة على اإليداعات املوضوعة 
 رف السلط القضائية والسهر على حسن إستخالص معاليم احلجز. ابملستودع من ط

 
: تعىن ابلتصرف يف الواثئق والتوثيق بتنظيم األرشيف البلدي وإدخال الطرق العلمية مصلحة التوثيق واألرشيف)3

وتعىن بتوثيق  والعملية والعصرية حلسن إستغالله واحملافظة عليه والسهر على إحرتام مقتضيات القانون املتعلق ابألرشيف
األرشيف واحملافظة على املخطوطات وإعتماد الواثئق احملفوظة كلما دعت احلاجة لذلك مع ضمان توفري املراجع 
التارخيية والثقافية اليت هتم البلدية، كما تقوم بتزويد األعوان ابملراجع القانونية الالزمة ضما� حلسن مسارهم العلمي 

 اجلديدة.واملهين ومواكبة كل التشاريع 
  :إدارة تنمية املوارد والشؤون اإلقتصادية 
 تضم إدارتني فرعيتني :  •

: وتعىن بــالتصرف يف األسواق البلدية ومآوي السيارات وخمتلف الرتاخيص لتعاطي إدارة فرعية للشؤون اإلقتصادية
 األنشطة ابمللك العمومي للبلدية.

 مصاحل : 2تضم  •
: تعىن مبتابعة ملفات اإلشهار لتعاطي األنشطة ابمللك العمومي ومتابعة خمتلف  املختلفة) مصلحة الرتاخيص واملعاليم 1

الرتاخيص  كما تعىن بتوظيف وإستغالل األداءات مقابل اإلستغالل الوقيت للطريق العام بواسطة العالمات والستائر 



 والعارضات والالفتات.
يف األسواق البلدية ومتابعة كافة مراحل التسويغ و  : تعىن ابلنظر مصلحة التصرف يف األمالك البلدية) 2

 اإلستخالصات التابعة هلا ومتابعة خالص معينات الكراء والتنسيق مع املصاحل ذات النظر.
 تعىن ابملعاليم على العقارات املبنية وغري املبنية واملعاليم التجارية وحترص على تطور إدارة فرعية لتنمية املوارد :

 تابعة اإلحصاء والتحيني.اإلستخالصات وم
 مصاحل : 2تضم 

: تعىن مبتابعة اإلستخالصات املثقلة على العقارات املبنية وغري املبنية وإعداد ملفات الطرح لعرضها  مصلحة املعاليم)1
على اللجنة املختصة ابإلضافة إىل إستخالص املعاليم خارج امليزان و تعىن بتوظيف ومتابعة إستخالص املعلوم على 

 ؤسسات ذات الصبغة التجارية أو الصناعية أو املهنية.امل
: تعىن بعمليات اإلحصاء و التحيني لكامل العقارات واحملالت مبختلف أنواعها  مصلحة اإلحصاء والتحيني)2

 وأصنافها.
 :إدارة جتميل املدينة والعناية ابملنتزهات 
 تضم إدارتني فرعيتني : •
 تعىن بـاإلحدااثت اجلديدة للمناطق اخلضراء والغراسات وأشغال العناية  إدارة فرعية لتجميل املدنية :

املخوصصة أو عن طريق العمل املباشر وإعداد الدراسات لتهيئة املناطق اخلضراء والربامج واملخططات وضبط ومتابعة 
ة  ومتابعة اإلتفاقيات مع اجلمعيات برامج الري اآليل واليدوي ومتابعة تنفيذ الربامج الوطنية للتشجري والربامج اإلستثنائي

 واهلياكل يف إطار جتميل املدينة.
 مصاحل :  3وتضم  •
: تعىن ابإلحدااثت اجلديدة للمناطق اخلضراء والغراسات التصفيفية وأبشغال مصلحة البستنة واملناطق اخلضراء)1

 العناية املخوصصة أو عن طريق العمل املباشر.
: تعىن إبعداد الدراسات لتهيئة املناطق اخلضراء واإلستشارات  املناطق اخلضراءمصلحة دراسات هتيئة وبرجمة ) 2

 وملفات طلب العروض  ومتابعة اإلتفاقيات مع اجلمعيات واهلياكل يف إطار جتميل املدينة.
 تعىن مبتابعة أشغال التهيئة والتصرف يف املنتزهات وإحداث وتسيري كافة إدارة فرعية للمنتزهات واملنابت :

 املنابت البلدية و إنتاج املشاتل الالزمة للحدائق العمومية.
 مصاحل :  2وتضم  •
 : تعىن مبتابعة أشغال التهيئة والتصرف يف املنتزهات سواء عن طريق املباشرة أو يف إطار اللزمة.مصلحة املنتزهات) 1
 املشاتل الالزمة للحدائق العمومية.  وحتسني إنتاج  ومتابعة: تعىن إبحداث وتسيري كافة أشغال املنابت مصلحة املنابت)2
  : إدارة حفظ الصحة ومحاية احمليط 

 
 وتضم إدارتني فرعيتني : •



 إدارة فرعية حلفظ الصحة  : 
 مصاحل :  2وتضم 

: تعين إبخضاع احملالت التجارية للمراقبة الدورية  مصلحة مراقبة املؤسسات ومراقبة املواد الغذائية والتفقد الصحي)1
نظافة وسالمة املنتوجات املعروضة وأخذ اإلجراءات الضرورية يف ذلك ومراقبة والقيام ابلتحاليل ملختلف املواد الغذائية 

حاالت  كراسات الشروط العامة لصلوحية احملالت وكراسات الشروط اخلاصة واملتابعة الدقيقة عندتطبيق  متابعة  و
لتجمعات الوضع الصحي لالتسمم والقيام ببحث وابئي للتعريف ابجلراثيم املسببة يف ذلك واألكالت املتعفنة ومراقبة 

على العناية ابحمليط اخلارجي والداخلي للمحالت وتفادي تسرب املواد  والتحسيسالسكنية ونقاابت العمارات. 
 املواطنني.الكيمائية للمحيط واألضرار اليت قد تلحق بصحة 

: تعىن ابلتثقيف الصحي  لكافة األطراف املتدخلة يف اجملال البيئي  مصلحة التثقيف الصحي والسالمة املهنية)2
والصحي الذي له صلة مباشرة حبياة املواطن و لكافة متداويل املواد الغذائية من حيث سالمة أبدا�م وطريقة اخلزن 

و القيام حبمالت والتحضري للمواد األولية و حتسيس العملة البلديني على سالمتهم وصحتهم أثناء مباشرة العمل 
 حتسيسية يف مجيع جماالت التثقيف الصحي وتشريك اجملتمع املدين وكافة املؤسسات ذات الصلة .

 
 وتعىن ابحلّد من عوامل التلوث املختلفة ومكافحة احلشرات الطائرة والزاحفة  : إدارة فرعية حلماية احمليط

على مشاريع الوقاية الصحية مثل بر�مج اإلستقصاء والقوارض والقطط والكالب الضارة ابلصحة العامة واإلشراف 
واإلستكشاف وبر�مج املكافحة والوقاية احلشرية ابملدينة ومتابعة ورصد مصادر تلوث البيئة واحلد من آاثرها السلبية 

 والقيام بعمليات املكافحة ملختلف احلشرات واحليوا�ت الضارة ابلصحة العامة.
 مصاحل :  2وتضم  •
: تعىن ابملشاركة يف احملافظة على البيئة وخصائصها ومواردها الطبيعية ورصد  ية البيئة ومقاومة التلوثمصلحة محا)1

مصادر التلوث البيئي املختلفة (هوائي، مائي، الضجيج...) والرقابة البيئية على املنشآت الصناعية وإقرتاح احللول 
 مع اللجان املشرتكة يف جمال التلوث والتحكم البيئي. املناسبة للتحكم يف مصادر التلوث يف املدينة واملشاركة

أتمني واملبيدات ومواصفات : تعىن مبتابعة املكافحة الذاتية وحتديد كميات وأنواع  مصلحة الوقاية الصحية)2
تحديد كفاءة لختبارات اإلقوارض وإجراء المواد املكافحة من أجهزة وأدوات ومبيدات للحشرات و من حتياجات اإل

 املكافحة ميدانيا وصيانة أجهزة ومعدات املكافحة الذاتية.مواد 
 الفصل العاشر : 

 تضم إدارتني فرعيتني : إدارة املعدات و النظافة : 
 :  إدارة فرعية للتصرف يف النفا�ت

 مصاحل :  2وتضم 
إبعداد وتنفيذ  : تعىن إبعداد الدراسات حول حتسني طرق التصرف يف النفا�ت وتعىنمصلحة التصرف يف النفا�ت)1

 برامج التأهيل واإلعالم والتحسيس والتنظيم.



تعىن إبستغالل ومراقبة املعدات املخصصة لرفع الفضالت وتعىن مبتابعة عملية  : مصلحة النظافة و إستغالل املعدات)2
 رفع الفضالت سواء عن طريق العمل املباشر أو عن طريق اخلوصصة.

 اإلدارة الفرعية للمعدات والورشات  : 
 مصاحل : 2تضم  •
: تعىن ابملراقبة ومتابعة املعدات والتصرف ابلتخطيط والربجمة و اإلقتناءات وتوزيع املعدات  مصلحة املعدات والربجمة)1

والتنسيق بني املصاحل وتعىن ابلتصرف يف أسطول البلدية من املعدات وجتديده و تعىن بتوزيع خمتلف وسائل النقل 
و تعىن إبعداد خمططات اإلقتناءات ومراقبة ابلتنسيق مع خمتلف اإلدارات واملصاحل البلدية وفق برامج عمل مدروسة 

األسطول و تعىن ابلتصرف يف ملفات وسائل النقل (البطاقات الرمادية و ملف أتمني وسائل النقل و املعاينات الفنية و 
 األداءات و املعاليم).

دات ابلورشات : تعىن ابلورشات وصيانة املعدات والتزود واإلصالحات اخلارجية وصيانة املع مصلحة الورشات)2
التابعة هلا أو اإلصالحات اخلارجية ومتابعة التزود ابحملروقات والزيوت وتعىن ابلتصرف يف خمتلف الورشات التابعة 

 للمستودع البلدي وصيانة املعدات سواء مباشرة أو عن طريق الوكالء.
 إدارة املصاحل الفنية  : 
 إدارات فرعية : 3وتنقسم إىل  •
 والدراسات : إدارة الفرعية للتعمري 
 مصاحل 4وتضم   •
: تعىن بدرس امللفات املتعلقة مبطالب رخص البناء ورخص التقاسيم تطبيقا ملقتضيات  مصلحة رخص البناء والتقاسيم)1

 أمثلة التهيئة العمرانية كما تتوىل تسليم شهائد إنتهاء األشغال لعمليات رخص البناء والتقاسيم.    
: تعين إبعداد املراجع البيانية للبناءات املزمع إجنازها من طرف البلدية ومتابعة إجناز مصلحة الدراسات املعمارية)2

 الدراسات مع خمتلف املكاتب املتعاقدة مع البلدية مع األخذ بعني اإلعتبار الصيغة اجلمالية للمنطقة.  
ية و مراجعتها ابلتنسيق مع اإلدارات : تعىن مبتابعة إجناز أمثلة التهيئة العمران مصلحة التهيئة التخطيط العمراين)3

اجلهوية وكذلك تسهر على تطبيق هذه األمثلة على الواقع و خاصة من �حية التجهيزات األساسية و البنية التحتية كما 
 تقوم برصد كل املعطيات اخلاصة مبجاالت التوسع العمراين.   

املتداعية للسقوط وإعادة هتيئتها أو هدمها طبقا للرتاتيب  : تعىن برتميم البناءات مصلحة البناءات املتداعية للسقوط)4
 اجلاري هبا .
 اإلدارة الفرعية للتجهيزات األساسية  : 

 مصاحل : 3* وتضم 
: وتعىن ابإلعداد لإلجنازات اجلديدة من طرقات وأرصفة وقنوات تصريف مياه  مصلحة الطرقات وتسمية األ�ج)1

األمطار مع خمتلف املقاولني املتعاقدين مع البلدية ومتابعة هذه األشغال كما هتتم بتسمية األ�ج وترقيمها وتركيز وصيانة 
 عالمات املرور.



ديدة وتعهد ابلتنوير العمومي مع خمتلف املقاولني املتعاقدين : تعىن مبتابعة إجناز املشاريع اجل مصلحة التنوير العمومي)2
 مع البلدية كما تعىن بصيانة شبكات  التنوير العمومي بكامل املنطقة البلدية  كما تعىن مبتابعة بر�مج التحكم يف الطاقة.

ية و التظاهرات واإلحتفاالت : تعىن إبقامة معامل الزينة مبناسبة األعياد الدينية و األعياد الوطن مصلحة الزينة) 3
 والز�رات الرمسية بكامل املنطقة البلدية.

 اإلدارة الفرعية للمشاريع : 
 مصاحل   03وتضم  •
: تعىن بتعهد وصيانة البناءات اإلدارية البلدية (بناء، دهن، تنوير عموم   مصلحة تعهد البناءات والتجهيزات الر�ضية)1

جتهيزات...) وذلك ابإلعتماد على فريق الصيانة متعدد اإلختصاصات أو ابلتنسيق مع املصاحل ذات النظر حسب متطلب 
لبلدية (مالعب ، قاعة مغطاة، مال األشغال كما تعىن مبتابعة وصيانة خمتلف التجهيزات الر�ضية املتواجدة ابملنطقة ا

 أحياء...)
: تعىن مبتابعة اإلجنازات اجلديدة من بناءات إدارية وإقتصادية ومنشآت ثقافية  مصلحة األشغال اجلديدة للبناءات)2

ور�ضية مع خمتلف املقاولني املتعاقدين مع البلدية عن طريق اإلعالن عن طلب العروض أو اإلستشارات أو اإلتفاق 
 ملباشر.ا

: هتتم هذه مبتابعة تنفيذ املخطط اإلستثماري البلدي طبقا ملا ميليه دليل متويل  مصلحة متابعة تنفيذ مشاريع املخطط)3
املشاريع اإلستثمارية للجماعات احمللية مع صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية وذلك إبعداد ملفات طلب 

تلف املشاريع املدرجة ابملخطط وإعداد ملفات حتويل اإلعتمادات ابلتنسيق مع املوافقة املبدئية والنهائية لتمويل خم
 خمتلف املصاحل املعنية (الفنية  واملالية ...) كما تساهم يف إعداد املخططات اإلستثمارية اخلماسية للبلدية.
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 الجمھوریة التونسیة        
 وزارة الشؤون المحلیة       
 بلدیة أریانة              

 مصلحة شؤون المجلس والمكتب واللجان
 
 

 مستخرج من مداوالت المجلس البلدي عنصر 

 2017األولى لسنة  العاد�ةفي دورته 

 2017 مارس 03 الجمعةالمنعقدة یوم 
 

: طلب قرض من طرف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیة  05�الموضوع عدد  قـــــیتعل
 إلقتناء معدات نظافة لفائدة بلد�ة ار�انة 

 
 

السيد منتصر برائسة  2017مارس  03الجمعة الساعة التاسعة والنصف صباحا من يوم  على التأم 

بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن  ابر�نة اجتماع اجمللس البلدي احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نة 

وذلك بناءا على البالغات الصادرة ابلصحف اليومية وبوسائل اإلعالم  2017 لسنة األوىلدورته العادية يف 
لكافة أعضاء  املسموعة واليت وقع تعليقها جبميع املقرات التابعة للبلدية، وكذلك بناءا على الدعوة االمسية املوجهة

 وهذا نّصها: 2017فیفري  28بتاريخ  888اجمللس البلدي يف اآلجال القانونية حتت عدد 
الذي سيلتئم  2017لسنة  األوىليف دورته العادية اجتماع اجمللس البلدي  ابستدعائكم حلضورأتشرف ،  وبعد         

ابر�نة  منتزه بئر بلحسنبقاعة اجللسات  التاسعة والنصف صباحاعلى الساعة  2017 مارس 03 اجلمعةيوم 
 املدرجة به املواضيع التاليــة : وذلك للنظر يف جدول األعمال

   

 مواضیع للتداول
 

 تنقیح مجموع األعوان  -01
 2016التنقیح النھائي بمیزانیة التنمیة  -02
 2017تحویل اعتماد بمیزانیة التنمیة  -03
 التنظیم الھیكلي لبلدیة اریانة -04
 القتناء معدات نظافة ومساعدة الجماعات المحلیةطلب قرض من طرف صندوق القروض  -05

     لفائدة بلدیة اریانة       
 القتناء معدات نظافة ومساعدة الجماعات المحلیةطلب قرض من طرف صندوق القروض  -06

     ( حاویات ) لفائدة بلدیة اریانة      
 سكرة ) –رواد  –في إطار الشراكة بین البلدیات ( اریانة  2017اقتناء معدات النظافة بعنوان سنة  -07
 2017اقتناء وسائل نقل بعنوان سنة  -08
 مراجعة كراس شروط االشھار  -09
 الموافقة على اقرار مبدأ  لزمة معالیم رفع السیارات المخالفة لقواعد المرور -10
 باریانة المدینةإدخال تحویرات جزئیة لحركة المرور  -11
 



 

 لالعالممواضیع 
 

 متابعة التصور الجدید لبرنامج رفع الفضالت والقضاء على النقاط السوداء  -01
 2017خطة مقاومة الحشرات لسنة  -02
 تعھد المناطق الخضراء من قبل الخواص تإبرام اتفاقیا -03
 مسائل مختلفة  -04

 
 : الخصوصیةمجلس النیابة وقد حضر ھذه الجلسة السادة والسیدات أعضاء 

 

 الشؤون االجتماعية واألسرة جلنة جلنة التعاون والعالقات اخلارجية ورئيسة  ةرئيس بية بن ساسي جا وحدو 
 ورئيسة دائرة ر�ض النصر           

 واملالية  اإلداريةرئيس جلنة الشؤون   سليم سريح
 رئيس جلنة االشغال والتهيئة العمرانية   توفيق مساعدية

 رئيسة جلنة الشؤون االقتصادية وجلنة العمل التطوعي ورئيسة دائرة املنازه  القاضينعيمة 
 

 :  السادة وتغیب دون عذر 
  ار�نة العليا البلدية دائرةال جلنة رخص البناء ورئيس  رئيس  علي الطاهر موىل
 رئيس جلنة متابعة قرارات اهلدم واإلزالة ورئيس دائرة ار�نة املدينة  شكيب بن عيسى
 املساعد االول ورئيس جلنة الشباب والر�ضة والثقافة وجلنة التبتيت  شوقي بن منصور

  رئيس جلنة الصحة والنظافة والعناية ابلبيئة الشاذيل بن غرس هللا 

 

 حضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات و
 مديرة الشؤون اإلدارية واملالية   شعيب سنية

 مديرة تنمية املوارد والشؤون القانونية  ليليا مديين
 كاهية مدير التجهيزات األساسية والنظافة  لطفي الدشراوي

 كاهية مدير الشؤون الثقافية واالجتماعية والر�ضية  ليلى عياشي
 مدير املصاحل الفنية  حممد بن حممود

 كاهية مدير العناية ابلبيئة واحمليط  �جية لعيوين
 كاهية مدير الشؤون املالية  محيدة العرفاوي
 كاهية مدير النظافة والوقاية الصحية  عصام املاجري
 كاهية مدير حفظ الصحة  العريب اللبادي

 رئيسة مصلحة التصرف يف املوارد البشرية  لطيفة كرمي ترميش
 واملعاليم املختلفرئيس مصلحة الرتاخيص   الناصر حممود



 رئيسة مصلحة النظافة   سناء بن منصور
 رئيس مصلحة املعاليم القارة حممد الطيب اخلماسي

 متصرف دائرة أر�نة العليا كمال بن رمضان
 متصرف دائرة املنازه  األسعد احملمدي

 متصرف دائرة ر�ض النصر  نزار األدب
 متصرف دائرة ار�نة املدينة  معز املديوين

 املصلحة الصحية  الشليب منري
 

 أعضاء برملان الطفل وعدد من املواطنني.ممثلي اجملتمع املدين و  اإلطارات اجلهوية و عدد مناجللسة كما حضر        
 

األساسي للبلد�ت وخاصة كتابة اجللسة طبقا للقانون   سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةوتوىل السيد 
 . شؤون اجمللس واملكتب واللجان رئيسة مصلحةأم اخلري بلغيث مبساعدة السيدة منه و  38الفصل 

 
اجللسة مرحبا بكافة احلاضرين من  منتصر احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نةالسيد افتتح  

السادة والسيدات أعضاء النيابة اخلصوصية واإلطارات اجلهوية و البلدية وممثلي اجملتمع املدين وأعضاء برملان الطفل 
 . 2017واملواطنني شاكرا إّ�هم تلبية الدعوة على مواكبة أشغال الدورة العادية االوىل للمجلس البلدي لسنة 

 . أعمال اجللسة الذي حظي ابملوافقة اجلماعية للتداول يف شأنه مث تطرق إىل التذكري جبدول 

 
 : حول طلب قرض من طرف الصندوق القروض ومساعدة الجماعات   05الموضوع عدد 

 المحلیة إلقتناء معدات نظافة لفائدة بلدیة اریانة                         
 

 أفادالذي  السيد سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةأحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية الكلمة إىل  
 ابقتناءواملتعلق  2017جانفي  27بتاريخ  378صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية عدد تبعا ملكتوب  أنه

يف  % 100وىل الصندوق متويلها بنسبة معدات نظافة وطرقات لفائدة البلد�ت ضمن الصفقة اجملمعة اليت سيت
 .احمللية إبجراء الصفقة حلساب البلدية   ة اجلماعاتوتكليف صندوق القروض ومساعد شكل قرض

 

 ونظرا حلاجة بلدية أر�نة األكيدة إىل املعدات التالية قصد تدعيم وجتديد أسطوهلا :
 3م 16شاحنة ضاغطة سعة  01عدد  -
 3م 7شاحنة ضاغطة سعة  02عدد  -
 TRAXآالت شحن  01عدد  -
 )Poclainآلة حفر كبرية احلجم ( -

 



 
واملعروض على السادة أعضاء اجمللس البلــدي التداول يف املوضوع مع العلم أنه مت عرضه على جلنة النظافة  

 ،   2017فيفري  24املكتب البلدي بتاريخ  أنظار، وعلى  2017فيفري  16والصحة والعناية ابلبيئة بتاريخ 
 

 

 مجلس النیابة الخصوصیة   قرار

النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي باإلجماع على طلب قرض من طرف صندوق القروض ومساعدة أعضاء  صادق  
 ذلك القتناء معدات النظافة التالیة :تكلیفھ بإجراء الصفقة لفائدة البلدیة ومجمعة والصفقة ال ضمنالجماعات المحلیة 

 3م 16شاحنة ضاغطة سعة  01عدد  -
 3م 7شاحنة ضاغطة سعة  02عدد  -
 TRAXآالت شحن  01عدد  -
 )Poclainآلة حفر كبیرة الحجم ( -

 

 
 

 لبلدیة اریانة  رئیس النیابة الخصوصیة

 منتصر المحجوب     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 الجمھوریة التونسیة        

 وزارة الشؤون المحلیة       



 بلدیة أریانة              
 مصلحة شؤون المجلس والمكتب واللجان

 
 

 مستخرج من مداوالت المجلس البلدي عنصر 

 2017األولى لسنة  العاد�ةفي دورته 

 2017 مارس 03 الجمعةالمنعقدة یوم 
 

: طلب قرض من طرف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلیة  06�الموضوع عدد  قـــــیتعل
 إلقتناء معدات نظافة ( حاو�ات ) لفائدة بلد�ة ار�انة 

 
 

السيد منتصر برائسة  2017مارس  03الجمعة الساعة التاسعة والنصف صباحا من يوم  على التأم 

منتزه بئر بلحسن  ابر�نة اجتماع اجمللس البلدي بقاعة االجتماعات احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نة 

وذلك بناءا على البالغات الصادرة ابلصحف اليومية وبوسائل اإلعالم  2017 لسنة األوىلدورته العادية يف 
املسموعة واليت وقع تعليقها جبميع املقرات التابعة للبلدية، وكذلك بناءا على الدعوة االمسية املوجهة لكافة أعضاء 

 وهذا نّصها: 2017فیفري  28بتاريخ  888اجمللس البلدي يف اآلجال القانونية حتت عدد 
الذي سيلتئم  2017لسنة  األوىليف دورته العادية اجتماع اجمللس البلدي  ابستدعائكم حلضورأتشرف ،  وبعد         
ابر�نة  منتزه بئر بلحسنبقاعة اجللسات  التاسعة والنصف صباحاعلى الساعة  2017 مارس 03 اجلمعةيوم 

 املدرجة به املواضيع التاليــة : وذلك للنظر يف جدول األعمال
   

 مواضیع للتداول
 

 تنقیح مجموع األعوان  -01
 2016التنقیح النھائي بمیزانیة التنمیة  -02
 2017تحویل اعتماد بمیزانیة التنمیة  -03
 التنظیم الھیكلي لبلدیة اریانة -04
 القتناء معدات نظافة ومساعدة الجماعات المحلیةطلب قرض من طرف صندوق القروض  -05

     لفائدة بلدیة اریانة       
 القتناء معدات نظافة ومساعدة الجماعات المحلیةطلب قرض من طرف صندوق القروض  -06

     ( حاویات ) لفائدة بلدیة اریانة      
 سكرة ) –رواد  –في إطار الشراكة بین البلدیات ( اریانة  2017اقتناء معدات النظافة بعنوان سنة  -07
 2017اقتناء وسائل نقل بعنوان سنة  -08
 مراجعة كراس شروط االشھار  -09
 الموافقة على اقرار مبدأ  لزمة معالیم رفع السیارات المخالفة لقواعد المرور -10
 إدخال تحویرات جزئیة لحركة المرور باریانة المدینة -11

 
 



 لالعالممواضیع 
 
 

 متابعة التصور الجدید لبرنامج رفع الفضالت والقضاء على النقاط السوداء  -01
 2017لسنة خطة مقاومة الحشرات  -02
 تعھد المناطق الخضراء من قبل الخواص تإبرام اتفاقیا -03
 مسائل مختلفة  -04

 
 : مجلس النیابة الخصوصیةوقد حضر ھذه الجلسة السادة والسیدات أعضاء 

 

 الشؤون االجتماعية واألسرة جلنة جلنة التعاون والعالقات اخلارجية ورئيسة  ةرئيس بية بن ساسي جا وحدو 
 ورئيسة دائرة ر�ض النصر           

 واملالية  اإلداريةرئيس جلنة الشؤون   سليم سريح
 رئيس جلنة االشغال والتهيئة العمرانية   توفيق مساعدية

 رئيسة جلنة الشؤون االقتصادية وجلنة العمل التطوعي ورئيسة دائرة املنازه  نعيمة القاضي
 

 :  السادة وتغیب دون عذر 
  ار�نة العليا البلدية دائرةال جلنة رخص البناء ورئيس  رئيس  موىلعلي الطاهر 

 رئيس جلنة متابعة قرارات اهلدم واإلزالة ورئيس دائرة ار�نة املدينة  شكيب بن عيسى
 املساعد االول ورئيس جلنة الشباب والر�ضة والثقافة وجلنة التبتيت  شوقي بن منصور

  الصحة والنظافة والعناية ابلبيئةرئيس جلنة  الشاذيل بن غرس هللا 

 

 حضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات و
 مديرة الشؤون اإلدارية واملالية   سنية شعيب
 مديرة تنمية املوارد والشؤون القانونية  ليليا مديين

 كاهية مدير التجهيزات األساسية والنظافة  لطفي الدشراوي
 الثقافية واالجتماعية والر�ضيةكاهية مدير الشؤون   ليلى عياشي

 مدير املصاحل الفنية  حممد بن حممود
 كاهية مدير العناية ابلبيئة واحمليط  �جية لعيوين

 كاهية مدير الشؤون املالية  محيدة العرفاوي
 كاهية مدير النظافة والوقاية الصحية  عصام املاجري
 كاهية مدير حفظ الصحة  العريب اللبادي

 رئيسة مصلحة التصرف يف املوارد البشرية  ترميشلطيفة كرمي 
 رئيس مصلحة الرتاخيص واملعاليم املختلف  الناصر حممود



 رئيسة مصلحة النظافة   سناء بن منصور
 رئيس مصلحة املعاليم القارة حممد الطيب اخلماسي

 متصرف دائرة أر�نة العليا كمال بن رمضان
 متصرف دائرة املنازه  األسعد احملمدي

 متصرف دائرة ر�ض النصر  نزار األدب
 متصرف دائرة ار�نة املدينة  معز املديوين
 املصلحة الصحية  منري الشليب

 

 أعضاء برملان الطفل وعدد من املواطنني.ممثلي اجملتمع املدين و  اإلطارات اجلهوية و عدد مناجللسة كما حضر        
 

األساسي للبلد�ت وخاصة كتابة اجللسة طبقا للقانون   للبلديةسهيل الساسي الكاتب العام وتوىل السيد 
 . شؤون اجمللس واملكتب واللجان رئيسة مصلحةأم اخلري بلغيث مبساعدة السيدة منه و  38الفصل 

 
اجللسة مرحبا بكافة احلاضرين من  منتصر احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نةالسيد افتتح  

عضاء النيابة اخلصوصية واإلطارات اجلهوية و البلدية وممثلي اجملتمع املدين وأعضاء برملان الطفل السادة والسيدات أ
 . 2017واملواطنني شاكرا إّ�هم تلبية الدعوة على مواكبة أشغال الدورة العادية االوىل للمجلس البلدي لسنة 

 

 . أعمال اجللسة الذي حظي ابملوافقة اجلماعية للتداول يف شأنه مث تطرق إىل التذكري جبدول 

 
 : حول طلب قرض من طرف الصندوق القروض ومساعدة الجماعات  06الموضوع عدد 

 المحلیة إلقتناء معدات نظافة  (حاویات ) لفائدة بلدیة اریانة
 

أنه أفاد الذي  الكاتب العام للبلديةسهيل الساسي أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية الكلمة إىل السيد 
واملتعلق إبقتناء  2017 فيفري 09بتاريخ  77تبعا ملكتوب صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية عدد 

يف  % 100معدات نظافة وطرقات لفائدة البلد�ت ضمن الصفقة اجملمعة اليت سيتوىل الصندوق متويلها بنسبة 
 وتكليف صندوق القروض ومساعدة اجلماعات  احمللية إبجراء الصفقة حلساب البلدية   شكل قرض

 ونظرا حلاجة بلدية أر�نة األكيدة إىل املعدات التالية :
 200  لرتا 770حاوية بالستيكية سعة 
 500  لرتا 120حاوية بالستيكية سعة 

 
 



على السادة أعضاء اجمللس البلــدي التداول يف املوضوع مع العلم أنه مت عرضه على جلنة النظافة واملعروض 
 . 2017فيفري  24، وعلى انظار املكتب البلدي بتاريخ  2017فيفري  16والصحة والعناية ابلبيئة بتاريخ 

 
 

 مجلس النیابة الخصوصیة   قرار

النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي باإلجماع على طلب قرض من طرف صندوق القروض ومساعدة أعضاء  صادق  
(حاویات) لفائدة البلدیة وذلك القتناء معدات النظافةوتكلیفھ بإجراء الصفقة مجمعة الصفقة ال ضمنالجماعات المحلیة 

 التالیة :

 200  لرتا 770حاوية بالستيكية سعة 
 500  لرتا 120حاوية بالستيكية سعة 

 

 
 

 لبلدیة اریانة  رئیس النیابة الخصوصیة

 منتصر المحجوب     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الجمھوریة التونسیة        



 وزارة الشؤون المحلیة       
 بلدیة أریانة              

 مصلحة شؤون المجلس والمكتب واللجان
 
 

 مستخرج من مداوالت المجلس البلدي عنصر 

 2017األولى لسنة  العاد�ةفي دورته 

 2017 مارس 03 الجمعةالمنعقدة یوم 
 

في إطار الشراكة بین البلد�ات  2017اقتناء معدات النظافة �عنوان سنة :  07�الموضوع عدد  قـــــیتعل
 سكرة ) –رواد  –( ار�انة 

 
 

السيد منتصر برائسة  2017مارس  03الجمعة الساعة التاسعة والنصف صباحا من يوم  على التأم 

بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن  ابر�نة اجتماع اجمللس البلدي احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نة 

وذلك بناءا على البالغات الصادرة ابلصحف اليومية وبوسائل اإلعالم  2017 لسنة األوىلدورته العادية يف 
التابعة للبلدية، وكذلك بناءا على الدعوة االمسية املوجهة لكافة أعضاء  املسموعة واليت وقع تعليقها جبميع املقرات

 وهذا نّصها: 2017فیفري  28بتاريخ  888اجمللس البلدي يف اآلجال القانونية حتت عدد 
الذي سيلتئم  2017لسنة  األوىليف دورته العادية اجتماع اجمللس البلدي  ابستدعائكم حلضورأتشرف ،  وبعد         

ابر�نة  منتزه بئر بلحسنبقاعة اجللسات  التاسعة والنصف صباحاعلى الساعة  2017 مارس 03 اجلمعةيوم 
 املدرجة به املواضيع التاليــة : وذلك للنظر يف جدول األعمال

   

 مواضیع للتداول
 

 تنقیح مجموع األعوان  -01
 2016التنقیح النھائي بمیزانیة التنمیة  -02
 2017اعتماد بمیزانیة التنمیة  تحویل -03
 التنظیم الھیكلي لبلدیة اریانة -04
 القتناء معدات نظافة ومساعدة الجماعات المحلیةطلب قرض من طرف صندوق القروض  -05

     لفائدة بلدیة اریانة       
 القتناء معدات نظافة ومساعدة الجماعات المحلیةطلب قرض من طرف صندوق القروض  -06

     ( حاویات ) لفائدة بلدیة اریانة      
 سكرة ) –رواد  –في إطار الشراكة بین البلدیات ( اریانة  2017اقتناء معدات النظافة بعنوان سنة  -07
 2017اقتناء وسائل نقل بعنوان سنة  -08
 مراجعة كراس شروط االشھار  -09
 المرور الموافقة على اقرار مبدأ  لزمة معالیم رفع السیارات المخالفة لقواعد -10
 إدخال تحویرات جزئیة لحركة المرور باریانة المدینة -11

 
 



 

 

 

 لالعالممواضیع 
 
 
 
 
 

 متابعة التصور الجدید لبرنامج رفع الفضالت والقضاء على النقاط السوداء  -01
 2017خطة مقاومة الحشرات لسنة  -02
 تعھد المناطق الخضراء من قبل الخواص تإبرام اتفاقیا -03
 مسائل مختلفة  -04

 
 : مجلس النیابة الخصوصیةوقد حضر ھذه الجلسة السادة والسیدات أعضاء 

 

 الشؤون االجتماعية واألسرة جلنة جلنة التعاون والعالقات اخلارجية ورئيسة  ةرئيس بية بن ساسي جا وحدو 
 ورئيسة دائرة ر�ض النصر           

 واملالية  اإلداريةرئيس جلنة الشؤون   سليم سريح
 رئيس جلنة االشغال والتهيئة العمرانية   ديةتوفيق مساع
 رئيسة جلنة الشؤون االقتصادية وجلنة العمل التطوعي ورئيسة دائرة املنازه  نعيمة القاضي

 

 :  السادة وتغیب دون عذر 
  ار�نة العليا البلدية دائرةال جلنة رخص البناء ورئيس  رئيس  علي الطاهر موىل
 رئيس جلنة متابعة قرارات اهلدم واإلزالة ورئيس دائرة ار�نة املدينة  شكيب بن عيسى
 املساعد االول ورئيس جلنة الشباب والر�ضة والثقافة وجلنة التبتيت  شوقي بن منصور

  رئيس جلنة الصحة والنظافة والعناية ابلبيئة الشاذيل بن غرس هللا 

 

 حضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات و
 مديرة الشؤون اإلدارية واملالية   شعيب سنية

 مديرة تنمية املوارد والشؤون القانونية  ليليا مديين
 كاهية مدير التجهيزات األساسية والنظافة  لطفي الدشراوي

 كاهية مدير الشؤون الثقافية واالجتماعية والر�ضية  ليلى عياشي
 مدير املصاحل الفنية  حممد بن حممود

 هية مدير العناية ابلبيئة واحمليطكا  �جية لعيوين
 كاهية مدير الشؤون املالية  محيدة العرفاوي
 كاهية مدير النظافة والوقاية الصحية  عصام املاجري
 كاهية مدير حفظ الصحة  العريب اللبادي



 رئيسة مصلحة التصرف يف املوارد البشرية  لطيفة كرمي ترميش
 اليم املختلفرئيس مصلحة الرتاخيص واملع  الناصر حممود

 رئيسة مصلحة النظافة   سناء بن منصور
 رئيس مصلحة املعاليم القارة حممد الطيب اخلماسي

 متصرف دائرة أر�نة العليا كمال بن رمضان
 متصرف دائرة املنازه  األسعد احملمدي

 متصرف دائرة ر�ض النصر  نزار األدب
 متصرف دائرة ار�نة املدينة  معز املديوين

 املصلحة الصحية  يبمنري الشل
 

 أعضاء برملان الطفل وعدد من املواطنني.ممثلي اجملتمع املدين و  اإلطارات اجلهوية و عدد مناجللسة كما حضر        
 

األساسي للبلد�ت وخاصة كتابة اجللسة طبقا للقانون   سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةوتوىل السيد 
 . شؤون اجمللس واملكتب واللجان رئيسة مصلحةأم اخلري بلغيث مبساعدة السيدة منه و  38الفصل 

 
اجللسة مرحبا بكافة احلاضرين من  منتصر احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نةالسيد افتتح  

السادة والسيدات أعضاء النيابة اخلصوصية واإلطارات اجلهوية و البلدية وممثلي اجملتمع املدين وأعضاء برملان الطفل 
 . 2017واملواطنني شاكرا إّ�هم تلبية الدعوة على مواكبة أشغال الدورة العادية االوىل للمجلس البلدي لسنة 

 . أعمال اجللسة الذي حظي ابملوافقة اجلماعية للتداول يف شأنه لتذكري جبدول مث تطرق إىل ا

 
في إطار  2017حول اقتناء معدات النظافة بعنوان سنة :  07الموضوع عدد 

 سكرة ). –رواد  -بین البلدیات ( اریانة   الشراكة

سيد سهيل الساسي الكاتب العام لبلدية ال إىل أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نة الكلمة 
سكرة )  وصيانة البنية  –رواد  –أنه يف إطار دعم الشراكة والتعاون بني البلد�ت ( ار�نة  أشارالذي  ار�نة 

املزيج املقطرن الذي يقع  مبادةمن �حية وحتسني مردودية العمل من �حية أخرى وذلك من خالل االنتفاع األساسية 
املزالة وإعادة استعماهلا من جديد وذلك على  املوادبرسكلة  تسمحيتم اقتناء معدة  أن ، مبناسبة اجناز األشغالإزالته 

 النحو التايل : 
 
 
 



 أ.د الكلفة التقديرية بيان املعدات ع/ر
 70.000 معّدة لصيانة الطرقات إبستعمال ماّدة املزيج املقطرن املرسكل 01

التداول يف املوضوع مع العلم أنه مت عرض املوضوع على أنظار جلنة اجمللس البلدي على السادة أعضاء  و املعروض 
 . 2017فيفري  24تب البلدي بتاريخ و على أنظار املك 2017فيفري  23الشؤون اإلدارية واملالية بتاريخ 

 

 

 مجلس النیابة الخصوصیة   قرار

رواد وسكرة والنیابة الخصوصیة للمجلس البلدي باإلجماع في إطار الشراكة بین البلدیات اریانة أعضاء  صادق  
 على اقتناء معدة لصیانة الطرقات باستعمال مادة المزیج المقطرن المرسكل وفق ما یلي :

 

 أ.د الكلفة التقديرية بيان املعدات ع/ر
 70.000 املقطرن املرسكلمعّدة لصيانة الطرقات إبستعمال ماّدة املزيج  01

 

 
 لبلدیة اریانة  رئیس النیابة الخصوصیة

 منتصر المحجوب     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الجمھوریة التونسیة        



 وزارة الشؤون المحلیة       
 بلدیة أریانة              

 مصلحة شؤون المجلس والمكتب واللجان
 
 

 مستخرج من مداوالت المجلس البلدي عنصر 

 2017األولى لسنة  العاد�ةفي دورته 

 2017 مارس 03 الجمعةالمنعقدة یوم 
 

 2017: اقتناء وسائل نقل �عنوان سنة  08�الموضوع عدد  قـــــیتعل
 
 

السيد منتصر برائسة  2017مارس  03الجمعة الساعة التاسعة والنصف صباحا من يوم  على التأم 

بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن  ابر�نة اجتماع اجمللس البلدي احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نة 

وذلك بناءا على البالغات الصادرة ابلصحف اليومية وبوسائل اإلعالم  2017 لسنة األوىلدورته العادية يف 
التابعة للبلدية، وكذلك بناءا على الدعوة االمسية املوجهة لكافة أعضاء  املسموعة واليت وقع تعليقها جبميع املقرات

 وهذا نّصها: 2017فیفري  28بتاريخ  888اجمللس البلدي يف اآلجال القانونية حتت عدد 
الذي سيلتئم  2017لسنة  األوىليف دورته العادية اجتماع اجمللس البلدي  ابستدعائكم حلضورأتشرف ،  وبعد         

ابر�نة  منتزه بئر بلحسنبقاعة اجللسات  التاسعة والنصف صباحاعلى الساعة  2017 مارس 03 اجلمعةيوم 
 املدرجة به املواضيع التاليــة : وذلك للنظر يف جدول األعمال

   

 مواضیع للتداول
 

 تنقیح مجموع األعوان  -01
 2016التنقیح النھائي بمیزانیة التنمیة  -02
 2017اعتماد بمیزانیة التنمیة  تحویل -03
 التنظیم الھیكلي لبلدیة اریانة -04
 القتناء معدات نظافة ومساعدة الجماعات المحلیةطلب قرض من طرف صندوق القروض  -05

     لفائدة بلدیة اریانة       
 القتناء معدات نظافة ومساعدة الجماعات المحلیةطلب قرض من طرف صندوق القروض  -06

     ( حاویات ) لفائدة بلدیة اریانة      
 سكرة ) –رواد  –في إطار الشراكة بین البلدیات ( اریانة  2017اقتناء معدات النظافة بعنوان سنة  -07
 2017اقتناء وسائل نقل بعنوان سنة  -08
 مراجعة كراس شروط االشھار  -09
 المرور الموافقة على اقرار مبدأ  لزمة معالیم رفع السیارات المخالفة لقواعد -10
 إدخال تحویرات جزئیة لحركة المرور باریانة المدینة -11

 
 

 

 



 

 لالعالممواضیع 
 
 
 
 
 

 متابعة التصور الجدید لبرنامج رفع الفضالت والقضاء على النقاط السوداء  -01
 2017خطة مقاومة الحشرات لسنة  -02
 تعھد المناطق الخضراء من قبل الخواص تإبرام اتفاقیا -03
 مسائل مختلفة  -04

 
 : مجلس النیابة الخصوصیةوقد حضر ھذه الجلسة السادة والسیدات أعضاء 

 

 الشؤون االجتماعية واألسرة جلنة جلنة التعاون والعالقات اخلارجية ورئيسة  ةرئيس بية بن ساسي جا وحدو 
 ورئيسة دائرة ر�ض النصر           

 واملالية  اإلداريةرئيس جلنة الشؤون   سليم سريح
 رئيس جلنة االشغال والتهيئة العمرانية   مساعديةتوفيق 

 رئيسة جلنة الشؤون االقتصادية وجلنة العمل التطوعي ورئيسة دائرة املنازه  نعيمة القاضي
 

 :  السادة وتغیب دون عذر 
  ار�نة العليا البلدية دائرةال جلنة رخص البناء ورئيس  رئيس  علي الطاهر موىل
 رئيس جلنة متابعة قرارات اهلدم واإلزالة ورئيس دائرة ار�نة املدينة  شكيب بن عيسى
 املساعد االول ورئيس جلنة الشباب والر�ضة والثقافة وجلنة التبتيت  شوقي بن منصور

  رئيس جلنة الصحة والنظافة والعناية ابلبيئة الشاذيل بن غرس هللا 

 

 حضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات و
 مديرة الشؤون اإلدارية واملالية   شعيب سنية

 مديرة تنمية املوارد والشؤون القانونية  ليليا مديين
 كاهية مدير التجهيزات األساسية والنظافة  لطفي الدشراوي

 كاهية مدير الشؤون الثقافية واالجتماعية والر�ضية  ليلى عياشي
 مدير املصاحل الفنية  حممد بن حممود

 هية مدير العناية ابلبيئة واحمليطكا  �جية لعيوين
 كاهية مدير الشؤون املالية  محيدة العرفاوي
 كاهية مدير النظافة والوقاية الصحية  عصام املاجري
 كاهية مدير حفظ الصحة  العريب اللبادي

 رئيسة مصلحة التصرف يف املوارد البشرية  لطيفة كرمي ترميش



 اليم املختلفرئيس مصلحة الرتاخيص واملع  الناصر حممود
 رئيسة مصلحة النظافة   سناء بن منصور

 رئيس مصلحة املعاليم القارة حممد الطيب اخلماسي
 متصرف دائرة أر�نة العليا كمال بن رمضان
 متصرف دائرة املنازه  األسعد احملمدي

 متصرف دائرة ر�ض النصر  نزار األدب
 متصرف دائرة ار�نة املدينة  معز املديوين

 املصلحة الصحية  يبمنري الشل
 

 أعضاء برملان الطفل وعدد من املواطنني.ممثلي اجملتمع املدين و  اإلطارات اجلهوية و عدد مناجللسة كما حضر        
 

األساسي للبلد�ت وخاصة كتابة اجللسة طبقا للقانون   سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةوتوىل السيد 
 . شؤون اجمللس واملكتب واللجان رئيسة مصلحةأم اخلري بلغيث مبساعدة السيدة منه و  38الفصل 

 
اجللسة مرحبا بكافة احلاضرين من  منتصر احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نةالسيد افتتح  

السادة والسيدات أعضاء النيابة اخلصوصية واإلطارات اجلهوية و البلدية وممثلي اجملتمع املدين وأعضاء برملان الطفل 
 . 2017واملواطنني شاكرا إّ�هم تلبية الدعوة على مواكبة أشغال الدورة العادية االوىل للمجلس البلدي لسنة 

 . أعمال اجللسة الذي حظي ابملوافقة اجلماعية للتداول يف شأنه لتذكري جبدول مث تطرق إىل ا

 . 2017حول إقتناء وسائل نقل بعنوان سنة :  08الموضوع عدد 

 

أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نة الكلمة إىل السيد سهيل الساسي الكاتب العام للبلدية 
 240.000مبيزانية التنمية تقدر بــــــ مت رصد اعتمادات 2017يف إطار تنفيذ ميزانية البلدية بعنوان سنة  أشار أنه

 تعويض جانب منه . بعنوان جتديد االسطول البلدي بوسائل نقل و (أ.د) 
مت عرض املوضوع أثناء التداول يف املوضوع مع العلم أنه اجمللس البلدي على السادة أعضاء  و املعروض

على جلنة و  2017االستثماري لسنة للرب�مج امليزانية التشاركية  كما مت عرضه يف إطار  2017لسنة مناقشة امليزانية 
ما  وتتمثل يف 2017فيفري  24وعلى املكتب البلدي بتاريخ  2017فيفري  23الشؤون االدارية واملالية بتاريخ 

 :  يلي
 

 
 دد املقرتحالع نوع املعدات ع/ر



 03 شاحنة خفيفة ذات أربعة أبواب 01
 03 سيارات مصلحة 02
 01 سيارة نقل املوتى 03

 240.000 (أ.د) التقديرات اجلملية
  

 
 
 
 

 لبلدیة اریانة  النیابة الخصوصیةرئیس 

 منتصر المحجوب     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الجمھوریة التونسیة        
 وزارة الشؤون المحلیة       
 بلدیة أریانة              

 مصلحة شؤون المجلس والمكتب واللجان

 

 مجلس النیابة الخصوصیة   قرار
وذلك على  2017النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي باإلجماع على اقتناء وسائل نقل بعنوان سنة أعضاء  صادق  

  النحو التالي  :
 العدد  نوع املعدات ع/ر
 03 شاحنة خفيفة ذات أربعة أبواب 01
 03 سيارات مصلحة 02
 01 سيارة نقل املوتى 03

 240.000 (أ.د) التقديرات اجلملية
 



 
 

 مستخرج من مداوالت المجلس البلدي عنصر 

 2017األولى لسنة  العاد�ةفي دورته 

 2017 مارس 03 الجمعةالمنعقدة یوم 
 

 : مراجعة �راس شروط االشهار 09�الموضوع عدد  قـــــیتعل
 
 

السيد منتصر برائسة  2017مارس  03الجمعة الساعة التاسعة والنصف صباحا من يوم  على التأم 

بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن  ابر�نة اجتماع اجمللس البلدي احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نة 

وذلك بناءا على البالغات الصادرة ابلصحف اليومية وبوسائل اإلعالم  2017 لسنة األوىلدورته العادية يف 
لكافة أعضاء  املسموعة واليت وقع تعليقها جبميع املقرات التابعة للبلدية، وكذلك بناءا على الدعوة االمسية املوجهة

 وهذا نّصها: 2017فیفري  28بتاريخ  888اجمللس البلدي يف اآلجال القانونية حتت عدد 
الذي سيلتئم  2017لسنة  األوىليف دورته العادية اجتماع اجمللس البلدي  ابستدعائكم حلضورأتشرف ،  وبعد         

ابر�نة  منتزه بئر بلحسنبقاعة اجللسات  التاسعة والنصف صباحاعلى الساعة  2017 مارس 03 اجلمعةيوم 
 املدرجة به املواضيع التاليــة : وذلك للنظر يف جدول األعمال

   

 مواضیع للتداول
 

 تنقیح مجموع األعوان  -01
 2016التنقیح النھائي بمیزانیة التنمیة  -02
 2017تحویل اعتماد بمیزانیة التنمیة  -03
 التنظیم الھیكلي لبلدیة اریانة -04
 القتناء معدات نظافة ومساعدة الجماعات المحلیةطلب قرض من طرف صندوق القروض  -05

     لفائدة بلدیة اریانة       
 القتناء معدات نظافة ومساعدة الجماعات المحلیةطلب قرض من طرف صندوق القروض  -06

     ( حاویات ) لفائدة بلدیة اریانة      
 سكرة ) –رواد  –في إطار الشراكة بین البلدیات ( اریانة  2017اقتناء معدات النظافة بعنوان سنة  -07
 2017اقتناء وسائل نقل بعنوان سنة  -08
 مراجعة كراس شروط االشھار  -09
 الموافقة على اقرار مبدأ  لزمة معالیم رفع السیارات المخالفة لقواعد المرور -10
 باریانة المدینةإدخال تحویرات جزئیة لحركة المرور  -11

 
 

 

 

 

 لالعالممواضیع 
 
 



 
 
 

 متابعة التصور الجدید لبرنامج رفع الفضالت والقضاء على النقاط السوداء  -01
 2017خطة مقاومة الحشرات لسنة  -02
 تعھد المناطق الخضراء من قبل الخواص تإبرام اتفاقیا -03
 مسائل مختلفة  -04

 
 : مجلس النیابة الخصوصیةوقد حضر ھذه الجلسة السادة والسیدات أعضاء 

 

 الشؤون االجتماعية واألسرة جلنة جلنة التعاون والعالقات اخلارجية ورئيسة  ةرئيس بية بن ساسي جا وحدو 
 ورئيسة دائرة ر�ض النصر           

 واملالية  اإلداريةرئيس جلنة الشؤون   سليم سريح
  رئيس جلنة االشغال والتهيئة العمرانية  توفيق مساعدية

 رئيسة جلنة الشؤون االقتصادية وجلنة العمل التطوعي ورئيسة دائرة املنازه  نعيمة القاضي
 

 :  السادة وتغیب دون عذر 
  ار�نة العليا البلدية دائرةال جلنة رخص البناء ورئيس  رئيس  علي الطاهر موىل
 رئيس جلنة متابعة قرارات اهلدم واإلزالة ورئيس دائرة ار�نة املدينة  شكيب بن عيسى
 املساعد االول ورئيس جلنة الشباب والر�ضة والثقافة وجلنة التبتيت  شوقي بن منصور

  رئيس جلنة الصحة والنظافة والعناية ابلبيئة الشاذيل بن غرس هللا 

 

 حضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات و
 مديرة الشؤون اإلدارية واملالية   شعيب سنية

 مديرة تنمية املوارد والشؤون القانونية  ليليا مديين
 كاهية مدير التجهيزات األساسية والنظافة  لطفي الدشراوي

 كاهية مدير الشؤون الثقافية واالجتماعية والر�ضية  ليلى عياشي
 مدير املصاحل الفنية  حممد بن حممود

 هية مدير العناية ابلبيئة واحمليطكا  �جية لعيوين
 كاهية مدير الشؤون املالية  محيدة العرفاوي
 كاهية مدير النظافة والوقاية الصحية  عصام املاجري
 كاهية مدير حفظ الصحة  العريب اللبادي

 رئيسة مصلحة التصرف يف املوارد البشرية  لطيفة كرمي ترميش
 واملعاليم املختلفرئيس مصلحة الرتاخيص   الناصر حممود

 رئيسة مصلحة النظافة   سناء بن منصور



 رئيس مصلحة املعاليم القارة حممد الطيب اخلماسي
 متصرف دائرة أر�نة العليا كمال بن رمضان
 متصرف دائرة املنازه  األسعد احملمدي

 متصرف دائرة ر�ض النصر  نزار األدب
 متصرف دائرة ار�نة املدينة  معز املديوين

 املصلحة الصحية  الشليب منري
 

 أعضاء برملان الطفل وعدد من املواطنني.ممثلي اجملتمع املدين و  اإلطارات اجلهوية و عدد مناجللسة كما حضر        
 

األساسي للبلد�ت وخاصة كتابة اجللسة طبقا للقانون   سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةوتوىل السيد 
 . شؤون اجمللس واملكتب واللجان رئيسة مصلحةأم اخلري بلغيث مبساعدة السيدة منه و  38الفصل 

 
اجللسة مرحبا بكافة احلاضرين من  منتصر احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نةالسيد افتتح  

السادة والسيدات أعضاء النيابة اخلصوصية واإلطارات اجلهوية و البلدية وممثلي اجملتمع املدين وأعضاء برملان الطفل 
 . 2017واملواطنني شاكرا إّ�هم تلبية الدعوة على مواكبة أشغال الدورة العادية االوىل للمجلس البلدي لسنة 

 . أعمال اجللسة الذي حظي ابملوافقة اجلماعية للتداول يف شأنه لتذكري جبدول مث تطرق إىل ا

 
 حول  تنقیح كراس شروط اإلشھار :  09الموضوع عدد 

 
 

سهيل الساسي الكاتب العام للبلدية  أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نة الكلمة إىل السيد 
ولفائدة الشركات اشهارية طرقات ابملنطقة البلدية لغاية أجزاء من امللك العمومي للستلزام الذي أفاد أنه جرت العادة اب

 االشهارية 
مل يكن مثمرا ابعتبار وجود بعض اإلشكاليات يف فصول كراس  2016وحيث أنه مت إجراء طلب عروض سنة 

عرض املوضوع على جلنة التبتيت شروط االشهار واملتعلقة بضبط شروط املشاركة وتقييم وحتديد وإسناد الصفقة وقد مت 
 مراجعة كراس الشروط و إدخالواقرتحت ،  2016أكتوبر  26و  19بتاريخ القانونية الشؤون والشؤون االقتصادية و 

واستئناسا ابألمر  الصفقة طلوبة وطرق الفرز ومنهجية إسناداملشاركة والواثئق امل يف شروطوالتعديالت  بعض التنقيحات
 املنظم للصفقات العمومية والقانون املنظم لإلشهار ابمللك العمومي للطرقات 

واملعروض على السادة أعضاء اجمللس البلدي التداول يف املوضوع واملصادقة على كراس الشروط امللحقة هبذه 
 24رضه على أنظار املكتب البلدي بتاريخ مع العلم أنه مت ععن طلب العروض املتعلقة به  اإلعالنحىت يتسىن املذكرة 



مراعاة اجلانب املادي  وإعادة حتديد املناطق املعنية ابالشهار مع الذي وافق على التعديالت املشار إليها  2017فيفري 
 .يف إطار جلنة الشؤون االقتصادية للبلدية واجلانب اجلمايل والعمراين وحركة املرتجلني ابألرصفة والطرقات 

 
 

 

 مجلس النیابة الخصوصیة   قرار

مراجعة كراس شروط االشھار مع إعادة تحدید النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي باإلجماع على أعضاء  صادق  
 .المناطق المعنیة باالشھار من طرف لجنة الشؤون االقتصادیة

 

 

 
 لبلدیة اریانة  رئیس النیابة الخصوصیة

 منتصر المحجوب     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الجمھوریة التونسیة        
 وزارة الشؤون المحلیة       
 بلدیة أریانة              

 مصلحة شؤون المجلس والمكتب واللجان



 
 

 مستخرج من مداوالت المجلس البلدي عنصر 

 2017األولى لسنة  العاد�ةفي دورته 

 2017 مارس 03 الجمعةالمنعقدة یوم 
 

 : الموافقة على إقرارا مبدأ لزمة معالیم رفع السیارات المخالفة لقواعد المرور 10�الموضوع عدد  قـــــیتعل
 
 

السيد منتصر برائسة  2017مارس  03الجمعة الساعة التاسعة والنصف صباحا من يوم  على التأم 

بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن  ابر�نة اجتماع اجمللس البلدي احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نة 

وذلك بناءا على البالغات الصادرة ابلصحف اليومية وبوسائل اإلعالم  2017 لسنة األوىلدورته العادية يف 
لكافة أعضاء  املسموعة واليت وقع تعليقها جبميع املقرات التابعة للبلدية، وكذلك بناءا على الدعوة االمسية املوجهة

 وهذا نّصها: 2017فیفري  28بتاريخ  888اجمللس البلدي يف اآلجال القانونية حتت عدد 
الذي سيلتئم  2017لسنة  األوىليف دورته العادية اجتماع اجمللس البلدي  ابستدعائكم حلضورأتشرف ،  وبعد         

ابر�نة  منتزه بئر بلحسنبقاعة اجللسات  التاسعة والنصف صباحاعلى الساعة  2017 مارس 03 اجلمعةيوم 
 املدرجة به املواضيع التاليــة : وذلك للنظر يف جدول األعمال

   

 مواضیع للتداول
 

 تنقیح مجموع األعوان  -01
 2016التنقیح النھائي بمیزانیة التنمیة  -02
 2017تحویل اعتماد بمیزانیة التنمیة  -03
 التنظیم الھیكلي لبلدیة اریانة -04
 القتناء معدات نظافة ومساعدة الجماعات المحلیةطلب قرض من طرف صندوق القروض  -05

     لفائدة بلدیة اریانة       
 القتناء معدات نظافة ومساعدة الجماعات المحلیةطلب قرض من طرف صندوق القروض  -06

     ( حاویات ) لفائدة بلدیة اریانة      
 سكرة ) –رواد  –في إطار الشراكة بین البلدیات ( اریانة  2017اقتناء معدات النظافة بعنوان سنة  -07
 2017اقتناء وسائل نقل بعنوان سنة  -08
 مراجعة كراس شروط االشھار  -09
 الموافقة على اقرار مبدأ  لزمة معالیم رفع السیارات المخالفة لقواعد المرور -10
 باریانة المدینةإدخال تحویرات جزئیة لحركة المرور  -11

 
 

 

 

 

 لالعالممواضیع 
 
 



 
 
 

 متابعة التصور الجدید لبرنامج رفع الفضالت والقضاء على النقاط السوداء  -01
 2017خطة مقاومة الحشرات لسنة  -02
 تعھد المناطق الخضراء من قبل الخواص تإبرام اتفاقیا -03
 مسائل مختلفة  -04

 
 : مجلس النیابة الخصوصیةوقد حضر ھذه الجلسة السادة والسیدات أعضاء 

 

 الشؤون االجتماعية واألسرة جلنة جلنة التعاون والعالقات اخلارجية ورئيسة  ةرئيس بية بن ساسي جا وحدو 
 ورئيسة دائرة ر�ض النصر           

 واملالية  اإلداريةرئيس جلنة الشؤون   سليم سريح
 رئيس جلنة االشغال والتهيئة العمرانية   توفيق مساعدية

 رئيسة جلنة الشؤون االقتصادية وجلنة العمل التطوعي ورئيسة دائرة املنازه  نعيمة القاضي
 

 :  السادة وتغیب دون عذر 
  ار�نة العليا البلدية دائرةال جلنة رخص البناء ورئيس  رئيس  علي الطاهر موىل
 رئيس جلنة متابعة قرارات اهلدم واإلزالة ورئيس دائرة ار�نة املدينة  شكيب بن عيسى
 املساعد االول ورئيس جلنة الشباب والر�ضة والثقافة وجلنة التبتيت  شوقي بن منصور

  رئيس جلنة الصحة والنظافة والعناية ابلبيئة الشاذيل بن غرس هللا 

 

 حضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات و
 مديرة الشؤون اإلدارية واملالية   شعيب سنية

 مديرة تنمية املوارد والشؤون القانونية  ليليا مديين
 كاهية مدير التجهيزات األساسية والنظافة  لطفي الدشراوي

 كاهية مدير الشؤون الثقافية واالجتماعية والر�ضية  ليلى عياشي
 مدير املصاحل الفنية  حممد بن حممود

 هية مدير العناية ابلبيئة واحمليطكا  �جية لعيوين
 كاهية مدير الشؤون املالية  محيدة العرفاوي
 كاهية مدير النظافة والوقاية الصحية  عصام املاجري
 كاهية مدير حفظ الصحة  العريب اللبادي

 رئيسة مصلحة التصرف يف املوارد البشرية  لطيفة كرمي ترميش
 واملعاليم املختلفرئيس مصلحة الرتاخيص   الناصر حممود

 رئيسة مصلحة النظافة   سناء بن منصور



 رئيس مصلحة املعاليم القارة حممد الطيب اخلماسي
 متصرف دائرة أر�نة العليا كمال بن رمضان
 متصرف دائرة املنازه  األسعد احملمدي

 متصرف دائرة ر�ض النصر  نزار األدب
 متصرف دائرة ار�نة املدينة  معز املديوين

 املصلحة الصحية  الشليب منري
 

 أعضاء برملان الطفل وعدد من املواطنني.ممثلي اجملتمع املدين و  اإلطارات اجلهوية و عدد مناجللسة كما حضر        
 

األساسي للبلد�ت وخاصة كتابة اجللسة طبقا للقانون   سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةوتوىل السيد 
 . شؤون اجمللس واملكتب واللجان رئيسة مصلحةأم اخلري بلغيث مبساعدة السيدة منه و  38الفصل 

 
اجللسة مرحبا بكافة احلاضرين من  منتصر احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نةالسيد افتتح  

السادة والسيدات أعضاء النيابة اخلصوصية واإلطارات اجلهوية و البلدية وممثلي اجملتمع املدين وأعضاء برملان الطفل 
 . 2017واملواطنني شاكرا إّ�هم تلبية الدعوة على مواكبة أشغال الدورة العادية االوىل للمجلس البلدي لسنة 

 . أعمال اجللسة الذي حظي ابملوافقة اجلماعية للتداول يف شأنه مث تطرق إىل التذكري جبدول 

 

 الموافقة على اقرار مبدأ  لزمة معالیم رفع السیارات المخالفة : حول 10الموضــوع عدد 

 لقواعد المرور
 

الذي أشار  العام للبلديةسهيل الساسي الكاتب إىل السيد الكلمة أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية  
العديد من املواطنني مبالحظاهتم  مالتشاركية واجللسات حسب املناطق تقدالتمهيدية و إىل أنه يف إطار اجللسات 
 .العشوائي للسيارات على األرصفة أو املناطق احملجر فيها الوقوف والتوقف والربوضاملتعلقة ابالكتظاظ املروري 

واملتعلقة إبحالة التصرف  2017ي هاء االتفاقية املربمة مع الوكالة البلدية بتونس يف موىف ماواعتبارا لقرب انت         
 واعد املرور .املآوي ورفع السيارات املخالفة لقا يف هل
 
 
 

 .املرور  حركة  لضرورة وجود هذا املرفق لتنظيمنظرا بديلة  مما يقتضي إجياد حلول



املكتب  أنظارالتداول يف املوضوع مع العلم أنه مت عرضه على  السادة أعضاء اجمللس البلدي واملعروض على
الذي وافق من حيث املبدأ ودعا جلنة الشؤون االقتصادية إىل إعداد كراس  2017فيفري  24البلدي املنعقد بتاريخ 

واقع املانعة للوقوف املد يحتدلبلدية و و اإلعالن عن طلب عروض الستلزام معاليم رفع السيارات واملأوي ا الشروط 
 . والتوقف 
 

 

 مجلس النیابة الخصوصیة   قرار

السیارات إقرار مبدأ إجراء لزمة معالیم رفع النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي باإلجماع على أعضاء  صادق  
االقتصادیة إلى إعداد كراس الشروط المخالفة لمجلة الطرقات والتراتیب المروریة واستغالل المآوي ودعوة لجنة الشؤون 

 في الغرض .

 

 

 لبلدیة اریانة  رئیس النیابة الخصوصیة

 منتصر المحجوب     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجمھوریة التونسیة        
 وزارة الشؤون المحلیة       
 بلدیة أریانة              



 مصلحة شؤون المجلس والمكتب واللجان
 
 

 مستخرج من مداوالت المجلس البلدي عنصر 

 2017األولى لسنة  العاد�ةفي دورته 

 2017 مارس 03 الجمعةالمنعقدة یوم 
 

 إدخال تحو�رات جزئیة لحر�ة المرور �ار�انة المدینة :  11�الموضوع عدد  قـــــیتعل
 
 

السيد منتصر برائسة  2017مارس  03الجمعة الساعة التاسعة والنصف صباحا من يوم  على التأم 

بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن  ابر�نة اجتماع اجمللس البلدي احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نة 

وذلك بناءا على البالغات الصادرة ابلصحف اليومية وبوسائل اإلعالم  2017 لسنة األوىلدورته العادية يف 
التابعة للبلدية، وكذلك بناءا على الدعوة االمسية املوجهة لكافة أعضاء  املسموعة واليت وقع تعليقها جبميع املقرات

 وهذا نّصها: 2017فیفري  28بتاريخ  888اجمللس البلدي يف اآلجال القانونية حتت عدد 
الذي سيلتئم  2017لسنة  األوىليف دورته العادية اجتماع اجمللس البلدي  ابستدعائكم حلضورأتشرف ،  وبعد         

ابر�نة  منتزه بئر بلحسنبقاعة اجللسات  التاسعة والنصف صباحاعلى الساعة  2017 مارس 03 اجلمعةيوم 
 املدرجة به املواضيع التاليــة : وذلك للنظر يف جدول األعمال

   

 مواضیع للتداول
 

 تنقیح مجموع األعوان  -01
 2016التنقیح النھائي بمیزانیة التنمیة  -02
 2017اعتماد بمیزانیة التنمیة  تحویل -03
 التنظیم الھیكلي لبلدیة اریانة -04
 القتناء معدات نظافة ومساعدة الجماعات المحلیةطلب قرض من طرف صندوق القروض  -05

     لفائدة بلدیة اریانة       
 القتناء معدات نظافة ومساعدة الجماعات المحلیةطلب قرض من طرف صندوق القروض  -06

     ئدة بلدیة اریانة ( حاویات ) لفا     
 سكرة ) –رواد  –في إطار الشراكة بین البلدیات ( اریانة  2017اقتناء معدات النظافة بعنوان سنة  -07
 2017اقتناء وسائل نقل بعنوان سنة  -08
 مراجعة كراس شروط االشھار  -09
 الموافقة على اقرار مبدأ  لزمة معالیم رفع السیارات المخالفة لقواعد المرور -10
 تحویرات جزئیة لحركة المرور باریانة المدینةإدخال  -11

 
 

 

 

 

 لالعالممواضیع 



 
 
 
 
 

 متابعة التصور الجدید لبرنامج رفع الفضالت والقضاء على النقاط السوداء  -01
 2017خطة مقاومة الحشرات لسنة  -02
 تعھد المناطق الخضراء من قبل الخواص تإبرام اتفاقیا -03
 مسائل مختلفة  -04

 
 : مجلس النیابة الخصوصیةوقد حضر ھذه الجلسة السادة والسیدات أعضاء 

 

 الشؤون االجتماعية واألسرة جلنة جلنة التعاون والعالقات اخلارجية ورئيسة  ةرئيس بية بن ساسي جا وحدو 
 ورئيسة دائرة ر�ض النصر           

 واملالية  اإلداريةرئيس جلنة الشؤون   سليم سريح
 رئيس جلنة االشغال والتهيئة العمرانية   مساعديةتوفيق 

 رئيسة جلنة الشؤون االقتصادية وجلنة العمل التطوعي ورئيسة دائرة املنازه  نعيمة القاضي
 

 :  السادة وتغیب دون عذر 
  ار�نة العليا البلدية دائرةال جلنة رخص البناء ورئيس  رئيس  علي الطاهر موىل
 رئيس جلنة متابعة قرارات اهلدم واإلزالة ورئيس دائرة ار�نة املدينة  شكيب بن عيسى
 املساعد االول ورئيس جلنة الشباب والر�ضة والثقافة وجلنة التبتيت  شوقي بن منصور

  رئيس جلنة الصحة والنظافة والعناية ابلبيئة الشاذيل بن غرس هللا 

 

 حضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات و
 مديرة الشؤون اإلدارية واملالية   شعيب سنية

 مديرة تنمية املوارد والشؤون القانونية  ليليا مديين
 كاهية مدير التجهيزات األساسية والنظافة  لطفي الدشراوي

 كاهية مدير الشؤون الثقافية واالجتماعية والر�ضية  ليلى عياشي
 مدير املصاحل الفنية  حممد بن حممود

 كاهية مدير العناية ابلبيئة واحمليط  �جية لعيوين
 كاهية مدير الشؤون املالية  محيدة العرفاوي
 كاهية مدير النظافة والوقاية الصحية  عصام املاجري
 كاهية مدير حفظ الصحة  العريب اللبادي

 رئيسة مصلحة التصرف يف املوارد البشرية  لطيفة كرمي ترميش
 واملعاليم املختلفرئيس مصلحة الرتاخيص   الناصر حممود



 رئيسة مصلحة النظافة   سناء بن منصور
 رئيس مصلحة املعاليم القارة حممد الطيب اخلماسي

 متصرف دائرة أر�نة العليا كمال بن رمضان
 متصرف دائرة املنازه  األسعد احملمدي

 متصرف دائرة ر�ض النصر  نزار األدب
 متصرف دائرة ار�نة املدينة  معز املديوين

 املصلحة الصحية  الشليب منري
 

 أعضاء برملان الطفل وعدد من املواطنني.ممثلي اجملتمع املدين و  اإلطارات اجلهوية و عدد مناجللسة كما حضر        
 

األساسي للبلد�ت وخاصة كتابة اجللسة طبقا للقانون   سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةوتوىل السيد 
 . شؤون اجمللس واملكتب واللجان رئيسة مصلحةأم اخلري بلغيث مبساعدة السيدة منه و  38الفصل 

 
اجللسة مرحبا بكافة احلاضرين من  منتصر احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نةالسيد افتتح  

وأعضاء برملان الطفل السادة والسيدات أعضاء النيابة اخلصوصية واإلطارات اجلهوية و البلدية وممثلي اجملتمع املدين 
 . 2017واملواطنني شاكرا إّ�هم تلبية الدعوة على مواكبة أشغال الدورة العادية االوىل للمجلس البلدي لسنة 

 . أعمال اجللسة الذي حظي ابملوافقة اجلماعية للتداول يف شأنه مث تطرق إىل التذكري جبدول 

 

 المرور باریانة المدینة: حول إدخال تحویرات جزئیة لحركة  11الموضوع عدد 

 

أنه بناء على  كدأالذي أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية الكلمة إىل السيد سهيل الساسي الكاتب العام  
املروري ابملنطقة البلدية ابت يطرح إشكاال ويف انتظار صدور  و اإلدارات اجلهوية فإن الوضعمالحظات املواطنني 

املخطط املروري اجلديد للمنطقة البلدية إرأتت البلدية إجراء بعض التحويرات اجلزئية على النظام املروري سواء مبنع 
 . األخرى  الوقوف والتوقف أو بتغيري حركة اجلوالن يف اجتاه واحد أو يف اجتاهني أو العكس يف بعض األجزاء

 
يف هذا  2017فيفري  14وقد اجتمعت جلنة املرور وتسمية اال�ج والساحات العمومية املنعقدة بتاريخ  

 األساس وبعد الدراسة لبعض املقرتحات ارأتت برجمة اجناز خمفظات سرعة أمام بعض املؤسسات الرتبوية التالية: 

 



 .2ر�ض النصر االبتدائيةاملدرسة  -
 .جانفي أر�نة 18اإلعدادية املدرسة   -
 .أر�نة االبتدائية طريق بنزرت علي بلهواناملدرسة  -
 .أر�نة االبتدائية شارع عبد الرمحان اخلبثايناملدرسة   -

 .مع عرض امللف على اللجنة اجلهوية للسالمة املرورية للمصادقة النهائية 
تنظيم حركة املرور أبر�نة املدينة جزئيا  مبنع"  الوقوف والتوقف " يف أول �ج االكليل أمام مقر إقليم األمن الوطين  مع

    .أبر�نة

واملعروض على السادة أعضاء اجمللس البلدي التداول يف املوضوع مع العلم أنه مت عرضه على أنظار املكتب 
 . 2017فيفري   24البلدي بتاريخ 

 
 مداوالتال

 
التنصيص على متكني اإلدارات اجلهوية الواقعة بنهج ضرورة : أشارت ب السيدة بية بن ساسي جاوحدو 

 االكليل من أماكن خاصة للوقوف .
  
 

 

 مجلس النیابة الخصوصیة قرار

 جزئیةإرجاء النظر في موضوع إدخال تحویرات النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي باإلجماع على أعضاء  أٌقر  
                        دراستھ والتعمق من طرف اللجنة المختصة                                                                                         لمزید  لحركة المرور وذلك 

 

 لبلدیة اریانة  رئیس النیابة الخصوصیة

 منتصر المحجوب     

 
 
 
 

 

 الجمھوریة التونسیة         
 وزارة الشؤون المحلیة  والبیئة   



 بلدیة أریانة              
 مصلحة شؤون المجلس والمكتب واللجان

 
 

 محضر جلسة 

 2017لسنة   األولىاجتماع المجلس البلدي في دورتھ العادیة 

 2017 مارس 03المنعقد یوم الجمعة 

 
 

السيد منتصر برائسة  2017مارس  03الجمعة الساعة التاسعة والنصف صباحا من يوم  على التأم 

بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن  ابر�نة اجتماع اجمللس البلدي احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نة 

ليومية وبوسائل اإلعالم وذلك بناءا على البالغات الصادرة ابلصحف ا 2017 لسنة األوىلدورته العادية يف 
املسموعة واليت وقع تعليقها جبميع املقرات التابعة للبلدية، وكذلك بناءا على الدعوة االمسية املوجهة لكافة أعضاء 

 وهذا نّصها: 2017فیفري  28بتاريخ  888اجمللس البلدي يف اآلجال القانونية حتت عدد 
الذي سيلتئم  2017لسنة  األوىليف دورته العادية اجتماع اجمللس البلدي  ابستدعائكم حلضورأتشرف ،  وبعد         

ابر�نة  منتزه بئر بلحسنبقاعة اجللسات  التاسعة والنصف صباحاعلى الساعة  2017 مارس 03 اجلمعةيوم 
 املدرجة به املواضيع التاليــة : وذلك للنظر يف جدول األعمال

   

 مواضیع للتداول
 

 مجموع األعوان  تنقیح 05
 2016التنقیح النھائي بمیزانیة التنمیة  06
 2017تحویل اعتماد بمیزانیة التنمیة  07
 التنظیم الھیكلي لبلدیة اریانة 08
 القتناء معدات نظافة ومساعدة الجماعات المحلیةطلب قرض من طرف صندوق القروض  09

     لفائدة بلدیة اریانة       
 القتناء معدات نظافة دة الجماعات المحلیةومساعطلب قرض من طرف صندوق القروض  10

     ( حاویات ) لفائدة بلدیة اریانة      
 سكرة ) –رواد  –في إطار الشراكة بین البلدیات ( اریانة  2017اقتناء معدات النظافة بعنوان سنة  11
 2017اقتناء وسائل نقل بعنوان سنة  12
 مراجعة كراس شروط االشھار  13
 لزمة معالیم رفع السیارات المخالفة لقواعد المرورالموافقة على اقرار مبدأ   14
 إدخال تحویرات جزئیة لحركة المرور باریانة المدینة 15
 

 

 لالعالممواضیع 
 

 متابعة التصور الجدید لبرنامج رفع الفضالت والقضاء على النقاط السوداء 16



 2017خطة مقاومة الحشرات لسنة 17
 تعھد المناطق الخضراء من قبل الخواص تإبرام اتفاقیا18
 مسائل مختلفة 19

 
 : مجلس النیابة الخصوصیةوقد حضر ھذه الجلسة السادة والسیدات أعضاء 

 

 الشؤون االجتماعية واألسرة جلنة جلنة التعاون والعالقات اخلارجية ورئيسة  ةرئيس بية بن ساسي جا وحدو 
 ورئيسة دائرة ر�ض النصر           

 واملالية  اإلداريةرئيس جلنة الشؤون   سريحسليم 
 رئيس جلنة االشغال والتهيئة العمرانية   توفيق مساعدية

 رئيسة جلنة الشؤون االقتصادية وجلنة العمل التطوعي ورئيسة دائرة املنازه  نعيمة القاضي
 

 :  السادة وتغیب دون عذر 
  ار�نة العليا البلدية دائرةال جلنة رخص البناء ورئيس  رئيس  علي الطاهر موىل
 رئيس جلنة متابعة قرارات اهلدم واإلزالة ورئيس دائرة ار�نة املدينة  شكيب بن عيسى
 املساعد االول ورئيس جلنة الشباب والر�ضة والثقافة وجلنة التبتيت  شوقي بن منصور

  رئيس جلنة الصحة والنظافة والعناية ابلبيئة الشاذيل بن غرس هللا 

 

 حضر عن اإلدارة البلدیة السادة والسیدات و
 مديرة الشؤون اإلدارية واملالية   سنية شعيب
 مديرة تنمية املوارد والشؤون القانونية  ليليا مديين

 كاهية مدير التجهيزات األساسية والنظافة  لطفي الدشراوي
 كاهية مدير الشؤون الثقافية واالجتماعية والر�ضية  ليلى عياشي

 مدير املصاحل الفنية  حممود حممد بن
 كاهية مدير العناية ابلبيئة واحمليط  �جية لعيوين

 كاهية مدير الشؤون املالية  محيدة العرفاوي
 كاهية مدير النظافة والوقاية الصحية  عصام املاجري
 كاهية مدير حفظ الصحة  العريب اللبادي

 رية رئيسة مصلحة التصرف يف املوارد البش لطيفة كرمي ترميش
 رئيس مصلحة الرتاخيص واملعاليم املختلف  الناصر حممود

 رئيسة مصلحة النظافة   سناء بن منصور
 رئيس مصلحة املعاليم القارة حممد الطيب اخلماسي



 متصرف دائرة أر�نة العليا كمال بن رمضان
 متصرف دائرة املنازه  األسعد احملمدي

 متصرف دائرة ر�ض النصر  نزار األدب
 متصرف دائرة ار�نة املدينة  املديوينمعز 

 املصلحة الصحية  منري الشليب
 

 أعضاء برملان الطفل وعدد من املواطنني.ممثلي اجملتمع املدين و  اإلطارات اجلهوية و عدد مناجللسة كما حضر        
 

لد�ت وخاصة األساسي للبكتابة اجللسة طبقا للقانون   سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةوتوىل السيد 
 . شؤون اجمللس واملكتب واللجان رئيسة مصلحةأم اخلري بلغيث مبساعدة السيدة منه و  38الفصل 

 
اجللسة مرحبا بكافة احلاضرين من  منتصر احملجوب رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نةالسيد افتتح  

السادة والسيدات أعضاء النيابة اخلصوصية واإلطارات اجلهوية و البلدية وممثلي اجملتمع املدين وأعضاء برملان الطفل 
 . 2017واملواطنني شاكرا إّ�هم تلبية الدعوة على مواكبة أشغال الدورة العادية االوىل للمجلس البلدي لسنة 

 . أعمال اجللسة الذي حظي ابملوافقة اجلماعية للتداول يف شأنه مث تطرق إىل التذكري جبدول 

 حول تنقیح مجموع األعوان :  ـدد: 01عــالموضوع 

 سليم سريح رئيس جلنة الشؤون اإلدارية واملالية  لسيدالكلمة إىل ا أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية
تبعا لدورية مراجعة جمموع األعوان السنوية وسعيا لفتح خطط جديدة  الذي توىل تقدمي املوضوع  و أشار إىل أنه

لالنتداابت وتعزيز اإلطار البشري ابلبلدية ابإلضافة إىل فتح اآلفاق أمام إطارات وأعوان وعملة البلدية للرتقية وحتفيزهم 
 مراجعة جمموع األعوان وفق املعطيات التالية :على مزيد البذل والعطاء فاملعروض مقرتح 

 

 (بدون تغییر) : اإلطار اإلداري

عدد الخطط  ةــــــالرتب ع/ر
 المرخص فیھا

عدد الخطط 
 المشغولة

عدد الخطط 
 النقص الزیادة الشاغرة

عدد الخطط 
المقـترح 
الترخیص 

 فیھا

 01 - - 01 00 01 مستشار المصالح العمومیة 01

 06 - - 04 02 06 متصرف رئیس 02

 17 - - 05 12 17 متصرف مستشار 03

 35 - - 10 25 35 متصرف 04

 35 - - 17 18 35 ملحق إدارة 05



 36 - - 13 23 36 كاتب تصرف 06

 40 - - 08 32 40 مستكتب إدارة 07

 15 - - 07 08 15 عون إستقبال 08

 185 - - 65 120 185 1المجموع 

 
 : الفنياإلطار 

عدد الخطط  الرتبة ع/ر
 المرخص فیھا

عدد الخطط 
 المشغولة

عدد الخطط 
 النقص الزیادة الشاغرة

عدد الخطط 
المقـترح 
الترخیص 

 فیھا

 02 - - 02 00 02 مھندس معماري عام 01

 01 - - 01 00 01 مھندس عام 02

 02 -  00 02 02 مھندس معماري رئیس 03

 02 -  00 02 02 مھندس معماري أول 04

 01 - 01 00 00 00 (إحداث جدید)معماري أول 05

 05 - - 03 02 05 مھندس رئیس 06

 12 - 05 04 03 07 مھندس أول 07

 04 05 - 05 04 09 مھندس أشغال 08

 11 - 05 02 04 06 تقني رئیس 09

 17 - 04 04 09 13 تقني أول 10

 19 - - 14 05 19 تقني 11

 07 - 02 01 04 05 مساعد تقني 12

 10 - - 04 06 10 عون تقني 13

 93 05 17 40 41 81 1وع ــالمجم

 
 
 
 
 
 
 

 : الخاصاإلطار 



 

 الرتبة ع/ر

عدد الخطط 
المرخص 

 فیھا

عدد 
الخطط 
 المشغولة

عدد الخطط 
 لنقصا الزیادة الشاغرة

عدد الخطط 
المقـترح 

 الترخیص فیھا

 01 - - 01 00 01 طبیب بیطري متفقد جھوي 01

 01 - - 00 01 01 بیطري صحي أول طبیب 02

 01 - - 01 00 01 طبیب صحة عمومیة 03

 02 - - 02 00 02 مستشار في الوثائق واألرشیف 04

 02 - - 00 02 02 متصرف في الوثائق واألرشیف 05

 02 - - 02 00 02 فني سام رئیس للصحة العمومیة 06

 02 - - 00 02 02 فني سام أول للصحة العمومیة 07

 04 - - 04 00 04 فني سام للصحة العمومیة 08

 02 - - 02 00 02 محلل إعالمیة 09

 05 - - 02 03 05 واضع برامج 10

 05 - - 04 01 05 تقني مخبر اإلعالمیة 11

 01 - 01 00 00 00  متصرف في الشؤون االجتماعیة 12

 01 - - 01 00 01 مستشار صحفي 13

 01 - - 00 01 01 كاتب صحفي 14

 22 - - 03 19 22 منشطة تطبیق 15

 02 - - 01 01 02 منشطة ریاض األطفال 16

 54 - 01 23 30 53 3المجمـــــوع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ةلسلك العم 

عدد الخطط  الصنف ع/ر
 المرخص فیھا

عدد الخطط 
 المشغولة

عدد الخطط 
عدد الخطط  النقص الزیادة الشاغرة

ترح ـقالم



الترخیص 
 فیھا

01 -10- 05 02 03 - - 05 
02 -9- 20 05 15 - - 20 
03 -8- 40 08 32 - - 40 
04 -7- 65 39 26 - - 65 
05 -6- 80 57 23 - - 80 
06 -5- 100 65 • 35 10 - 110 
07 -4- 100 42 • 58 50 - 150 
08 -3- 170 149 21 25 - 195 
09 -2- 100 13 87 00 75 25 
10 -1- 40 05 • 35 - 15 25 

 715 90 85 335 385 720 المجموع
 دون إعتبـــــــار 

 
  (بصدد التصریح بالنتائج). 2016اإلمتحان واإلختبار لسنة 

 09     -1-صنف  -
 03     -3-صنف  -
 02      -4- صنف -
 05    -5- صنف -
  14     05 عملة صنف  2017إنتدابات سنة 

  

 
 :  الخالصــــــة

عدد الخطط  الرتبـــة
 المرخص فیھا

عدد الخطط 
 المشغولة

عدد الخطط 
 المقترح التعدیل الشاغرة

 93 -5 +17 40 41 81 الفني

 54 - +   1 23 30 53 الخاص

 185 - - 65 120 185 اإلداري

 332 5 18 128 191 319 المجموع

 715 90 85 335 385 720  العملــــة

 
 

 2017فيفري  15وأنه مت عرض هذا التنقيح على أنظار جلنة الشؤون اإلدارية واملالية بتاريخ  علما
السادة أعضاء اجمللس املعروض على  ووحظي ابملوافقة  2017فيفري  24وعلى أنظار املكتب البلدي بتاريخ 

 التداول يف املوضوع. البلدي
 

 املداوالت                                    
 



أشار إىل أنه يف إطار إعادة تنظيم بر�مج اخلطط اإلدارية لضمان السري العادي :  سھیل الساسيالسید  
بعنوان سنة  تللعمل البلدي وذلك وفق التغيريات احلاصلة يف جمموع األعوان واملتمثلة يف الرتقيات والنقل واالنتدااب

أو من خالل ز�دة خطط جديدة للرتقية وذلك حتفيزا لإلطارات واألعوان على مزيد البذل والعطاء وتعزيزا  2016
 لإلطار البشري عرب االنتداابت  هذا ابإلضافة إىل التنقيص من عدد خطط مل تعد متواجدة لفائدة أخرى .

 

 مجلس النیابة الخصوصیة   قرار

 ع على مجموع األعوان وذلك وفق المعطیات التالیة :البلدي باإلجما المجلسأعضاء  صادق        

  : اإلطار اإلداري
 

عدد الخطط  ةــــــالرتب ع/ر
 المرخص فیھا

عدد الخطط 
 المشغولة

عدد الخطط 
 النقص الزیادة الشاغرة

عدد الخطط 
المقـترح 
الترخیص 

 فیھا

 01 - - 01 00 01 مستشار المصالح العمومیة 01

 06 - - 04 02 06 متصرف رئیس 02

 17 - - 05 12 17 متصرف مستشار 03

 35 - - 10 25 35 متصرف 04

 35 - - 17 18 35 ملحق إدارة 05

 36 - - 13 23 36 كاتب تصرف 06

 40 - - 08 32 40 مستكتب إدارة 07

 15 - - 07 08 15 عون إستقبال 08

 185 - - 65 120 185 1المجموع 

 
 : اإلطار الفني

 

عدد الخطط  الرتبة ع/ر
 المرخص فیھا

عدد الخطط 
 المشغولة

عدد الخطط 
 النقص الزیادة الشاغرة

عدد الخطط 
المقـترح 
الترخیص 

 فیھا

 02 - - 02 00 02 مھندس معماري عام 01

 01 - - 01 00 01 مھندس عام 02

 02 -  00 02 02 مھندس معماري رئیس 03

 02 -  00 02 02 مھندس معماري أول 04



 01 - 01 00 00 00 (إحداث جدید)معماري اول 05

 05 - - 03 02 05 مھنس رئیس 06

 12 - 05 04 03 07 مھندس أول 07

 04 05 - 05 04 09 مھندس أشغال 08

 11 - 05 02 04 06 تقني رئیس 09

 17 - 04 04 09 13 تقني أول 10

 19 - - 14 05 19 تقني 11

 07 - 02 01 04 05 مساعد تقني 12

 10 - - 04 06 10 عون تقني 13

 93 05 17 40 41 81 1وع ــالمجم

 
 اإلطار الخاص :

 

 الرتبة ع/ر

عدد الخطط 
المرخص 

 فیھا

عدد 
الخطط 
 المشغولة

عدد الخطط 
 لنقصا الزیادة الشاغرة

عدد الخطط 
المقـترح 

 الترخیص فیھا

 01 - - 01 00 01 طبیب بیطري متفقد جھوي 01

 01 - - 00 01 01 بیطري صحي أول طبیب 02

 01 - - 01 00 01 طبیب صحة عمومیة 03

 02 - - 02 00 02 مستشار في الوثائق واألرشیف 04

 02 - - 00 02 02 متصرف في الوثائق واألرشیف 05

 02 - - 02 00 02 فني سام رئیس للصحة العمومیة 06

 02 - - 00 02 02 فني سام أول للصحة العمومیة 07

 04 - - 04 00 04 فني سام للصحة العمومیة 08

 02 - - 02 00 02 محلل إعالمیة 09

 05 - - 02 03 05 واضع برامج 10

 05 - - 04 01 05 تقني مخبر اإلعالمیة 11

 01 - 01 00 00 00  متصرف في الشؤون االجتماعیة 12

 01 - - 01 00 01 مستشار صحفي 13

 01 - - 00 01 01 كاتب صحفي 14



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ةلسلك العم 

عدد الخطط  الصنف ع/ر
 المرخص فیھا

عدد الخطط 
 المشغولة

عدد الخطط 
 النقص الزیادة الشاغرة

عدد الخطط 
ترح ـقالم

الترخیص 
 فیھا

01 -10- 05 02 03 - - 05 
02 -9- 20 05 15 - - 20 
03 -8- 40 08 32 - - 40 
04 -7- 65 39 26 - - 65 
05 -6- 80 57 23 - - 80 
06 -5- 100 65 • 35 10 - 110 
07 -4- 100 42 • 58 50 - 150 
08 -3- 170 149 21 25 - 195 
09 -2- 100 13 87 00 75 25 
10 -1- 40 05 • 35 - 15 25 

 715 90 85 335 385 720 المجموع
 

 :  الخالصــــــة
 

عدد الخطط  الرتبـــة
 المرخص فیھا

عدد الخطط 
 المشغولة

عدد الخطط 
 المقترح التعدیل الشاغرة

 93 -5 +17 40 41 81 الفني
 54 - +   1 23 30 53 الخاص
 185 - - 65 120 185 اإلداري
 332 5 18 128 191 319 المجموع
 715 90 85 335 385 720  العملــــة

 

 22 - - 03 19 22 منشطة تطبیق 15

 02 - - 01 01 02 منشطة ریاض األطفال 16

 54 - 01 23 30 53 3المجمـــــوع 

 

 الموضوع عدد 02 : حول التنقیح النھائي بمیزانیة بلدیة أریانة لسنة 2016.
 

الذي توىل تقدمي  سهيل الساسي الكاتب العام لبلدية ار�نة لسيدالكلمة إىل ا أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية
دينارا بقرارات  670.873تعديل ميزانية بلدية أر�نة مبا مبلغه  2016مت خالل سنة  قد املوضوع  و أشار إىل أنه



من طرف رئيس البلدية ، ولضرورة تسوية العمليات املالية املشار إليها أعاله وطبقا للقانون األساسي مليزانية اجلماعات 
  احمللية فإنه يتعني عرض هذه العمليات على مصادقة اجمللس البلدي :

 في باب الموارد : -1
  

                                                                                                                        

 ابب النفقات :           -2

ـــــان املوارد الفصـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اإلعتمادات  بيـ
ة املرمسة مبيزاني
2016 

عمبلغ الرتفي اإلعتمادات  
 النهائية

07001-01-02 منح مسندة من صندوق القروض ومساعدة  
 212.055 110.055 102.000 اجلماعات احمللية

08002-02-00 ك)من مدخر املال املشرت  موارد السنة (املناب   835.000 15.578 850.578 

09001-02-00 (القروض) موارد السنة   36.000 63.240 99.240 

4+3وع اجلزء ــــــجمم  973.000 188.873 1.161.873 

)5(اجلزء  06737-01-00  335.000 335.000 - هتيئة املالعب 

)5(اجلزء 00510-01-01 جناز خمتلفة إلنفقات على مسامهات مالية  
 مشاريع ذات صبغة حملية

- 147.000 147.000 

5وع اجلزء ــــــجمم  - 482.000 482.000 

العام  وعـــــــــــــــــــاجملم  973.000 670.873 1.643.873 

 55.922.883 670.273 55.252.010 جمموع املوارد

 الفصـل

 

 

 البیـــــــــــــــــــان النفقات

إعتمادات الدفع 
المرسمة بمیزانیة    

) ( بعد التعدیل  2016  
فیعمبلغ التر  اإلعتمادات النھائیة 

06610-01  1.189.637 173.295 1.016.342 اإل�رة العمومية 

08901-01-00  909.228 15.578 893.650 نفقات التنمية غري املوزعة 

4+3وع اجلزء ــــــجمم  1.909.992 188.873 2.098.865 

06737-01-00 يةبناء وهتيئة اهلياكل الر�ض   - 335.000 335.000 

510 
تلفة نفقات على مسامهات مالية خم
ية إلجناز مشاريع ذات صبغة حمل

- 147.000 147.000 



 

على السادة أعضاء اجمللس البلدي التداول يف هذا املوضوع مع العلم انه مت عرضه على أنظار جلنة  فاملعروض   
   .2017فيفري  24،  وعلى أنظار املكتب البلدي بتاريخ 2017فيفري  15الشؤون  اإلدارية واملالية بتاريخ 

 

 الخصوصیة  مجلس النیابة  قرار

 55.252.010من  2016الترفیع في میزانیة التنمیة لسنة  ع علىباإلجما النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي أعضاء  صادق
 وذلك على النحو التالي : 670.873أي بزیادة تقد بــ 55.922.883إلى 

 باب الموارد: -3

ـــــان املوارد الفصـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اإلعتمادات  بيـ
ة مبيزانياملرمسة 

2016 

عمبلغ الرتفي اإلعتمادات  
 النهائية

07001-01-02 منح مسندة من صندوق القروض ومساعدة  
 212.055 110.055 102.000 اجلماعات احمللية

08002-02-00 ك)موارد السنة (املناب من مدخر املال املشرت    835.000 15.578 850.578 

09001-02-00 (القروض) موارد السنة   36.000 63.240 99.240 

4+3وع اجلزء ــــــجمم  973.000 188.873 1.161.873 

)5(اجلزء  06737-01-00  335.000 335.000 - هتيئة املالعب 

)5(اجلزء 00510-01-01 جناز نفقات على مسامهات مالية خمتلفة إل 
 مشاريع ذات صبغة حملية

- 147.000 147.000 

5وع اجلزء ــــــجمم  - 482.000 482.000 

العام  وعـــــــــــــــــــاجملم  973.000 670.873 1.643.873 

 55.922.883 670.873 55.252.010 جمموع املوارد

لرتكي)(هتيئة وإعادة تعبيد برج ا  

5وع اجلزء ــــــجمم  - 482.000 482.000 

العام اجملمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  1.909.992 670.873 2.580.865 

 55.922.883 670.873 55.252.010 جمموع ابب النفقات



           باب نفقات : -4
 

 الفصـل

 

 

 البیـــــــــــــــــــان النفقات

إعتمادات الدفع 
المرسمة بمیزانیة    

) ( بعد التعدیل  2016  
النھائیةاإلعتمادات  مبلغ الترفیع  

06610-01  1.189.637 173.295 1.016.342 اإل�رة العمومية 

08901-01-00  909.228 15.578 893.650 نفقات التنمية غري املوزعة 

4+3وع اجلزء ــــــجمم  1.909.992 188.873 2.098.865 

06737-01-00 يةبناء وهتيئة اهلياكل الر�ض   - 335.000 335.000 

510 

تلفة مسامهات مالية خمنفقات على 
ية إلجناز مشاريع ذات صبغة حمل

لرتكي)(هتيئة وإعادة تعبيد برج ا  
- 147.000 147.000 

5وع اجلزء ــــــجمم  - 482.000 482.000 

العام اجملمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  1.909.992 670.873 2.580.865 

 55.922.883 670.873 55.252.010 جمموع النفقات

 
 

 .2017حول تحویل إعتماد داخل میزانیة سنة :  03الموضـوع عدد 
     

الذي سهيل الساسي الكاتب العام لبلدية ار�نة  لسيدالكلمة إىل ا أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية  
دينارا بعنوان هتيئة ساحة املنزه السادس، ومت إدراج   300.000رصد إعتمادات تقدر بـــــــــــــــــــــ  مت قد أشار إىل أنه

 . 2016املشروع ضمن املخطط السنوي اإلستثماري البلدي لسنة 

 300.000اإلعتمادات ال تفي ابحلاجة لذا يتعني إضافة ما مبلغه  أن هذهأن الدراسات األولية بينت  وحيث
 دينارا ليتسىن إجناز املشروع.

 عتمادات متوفرة يف ابب نفقات التنمية غري املوزعة.االأن  وحيث

 وفق اجلدول التايل :  2017إجراء حتويل إعتماد داخل ميزانية سنة  فاملقرتح
 
 
 



ـــــار ــــ  ابلدينــــ

 البيــــــــــــــــــــــــان
اعتمادات األولية 

للدفع مبيزانية 
2017 

 التعديل
 االعتمادات النهائية للدفع

 ابلنقص ابلز�دة

05/06615 
 عمليات التهيئة والتجميل األخرى

542.015 300.000 - 842.015 

08.901 
 نفقات التنمية غري املوزعة

1.469.205 - 300.000 1.169.205 

 2.011.220 300.000 300.000 2.011.220 اجملمـــــــــــــــــــــــــــوع
 

على السادة أعضاء اجمللس البلدي التداول يف املوضوع مع  العلم وأنه قد مت عرض املوضوع على العروض و 
  2017فيفري  24تب البلدي بتاريخ وعلى أنظار املك 2017فيفري  15أنظار جلنة الشؤون اإلدارية واملالية بتاريخ 

 

 مجلس النیابة الخصوصیة   قرار

 2017تحویل اعتماد داخل  المیزانیة لسنة  ع علىباإلجما النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي أعضاء  صادق  
  وذلك على النحو التالي :

ـــــار ــــ  ابلدينــــ

 البيــــــــــــــــــــــــان
اعتمادات األولية 

للدفع مبيزانية 
2017 

 التعديل
االعتمادات 
 ابلنقص ابلز�دة النهائية للدفع

05/06615 
 عمليات التهيئة والتجميل األخرى

542.015 300.000 - 842.015 

08.901 
 نفقات التنمية غري املوزعة

1.469.205 - 300.000 1.169.205 

 2.011.220 300.000 300.000 2.011.220 اجملمـــــــــــــــــــــــــــوع
 

 

 : حول التنظیم الھیكلي لبلدیة اریانة 04الموضوع عدد 
 

الذي  سليم سريح رئيس جلنة الشؤون االدارية واملاليةأحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية الكلمة إىل السيد 
أشار إىل أنه حرصا على تدعيم العمل البلدي وإكسابه اجلدوى والفاعلية املرجوتني ، وسعيا لتاليف بعض النقائص 
املتمثلة خاصة يف تداخل املشموالت بني املصاحل وإعادة النظر يف هيكلة اإلدارات ، اقتضت الضرورة إدخال بعض 

وعرض املشروع اجلديد على أنظار اجمللس البلدي خالل  2007 التعديالت والتنقيحات على التنظيم اهليكلي لسنة
 و حظي ابملصادقة . 2016ماي  27واملنعقدة بتاريخ  2016دورته العادية الثانية لسنة 



 
 

 مت إحالة مشروع التنظيم اهليكلي على أنظار وزاريت اإلشراف، و أرجع دون اجناز ملزيد إجراء بعض التعديالت.
 23و 15ع على أنظار جلنة الشؤون اإلدارية واملالية خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ وعليه مت عرض املوضو 

، مت ادخال بعض التعديالت  2017فيفري  24وعمال بتوصيات املكتب البلدي املنعقد بتاريخ  2017فيفري 
 على املشروع كالتايل و حسب الرسم البياين املصاحب  :

 
 

 2007/2016/2017لسنوات جدول مقارنة لتنظیم الھیكلي 

 

 التنظيم اهليكلي املصادق عليه  

 2007سنة 

  مشروع التنظيم اهليكلي

 2016سنة 

  مشروع التنظيم اهليكلي

 2017سنة 

 09 13 4 عدد اإلدارات

 21 29 12 عدد اإلدارات الفرعیة

 54 77 45 عدد المصالح
 

 يشتمل التنظيم اهليكلي لبلدية أر�نة على :                      

 رائسة البلدية -01
 الكتابة العامة -02
 وتنشيط املدينة اإلعالم والعالقات اخلارجية  املتابعة و وحدة -03
 إدارة الشؤون املالية -04
 إدارة الشؤون اإلدارية -05
 إدارة الشؤون القانونية واألمالك -06
 دارة تنمية املوارد والشؤون اإلقتصاديةا -07
 املدينة والعناية ابملنتزهات إدارة جتميل -08
 إدارة حفظ الصحة ومحاية احمليط -09
 إدارة النظافة واملعـــدات -10
 إدارة املصاحل الفنية -11

 



 
 : رائسة البلدية وتلحق هبا 

I وحدة املتابعة واإلعالم والعالقات اخلارجية وتنشيط املدينة  : 
 يشرف على هذه الوحدة إطار خبطة وصالحيات وإمتيازات مدير.

 هذه الوحدة:  وتظم
 يشرف عليها إطار خبطة وصالحيات وإمتيازات كاهية مدير:  خلية املتابعة واإلعالم والعالقات اخلارجية)

تعنـى مبراقبة ومتابعة خمالفات الرتاتيب البلدية ابلتنسيق مع الشرطة البلدية و التفقد الداخلي و متابعة مكتب 
مقابلة املواطنني كما تعىن ابلتعاون والعالقات اخلارجية والعالقة مع و الشكا�ت وضبط  الضبط ومتابعة العرائض

اجملتمع املدين (املنظمات واألحزاب واجلمعيات) والتشريفات والتعاون والعالقات اخلارجية وإتفاقيات الشراكة 
 والتوأمة واإلعالم الداخلي ونشر املعلومات.

 مصاحل : 05وتظــــم  •
بـــقبول وتسجيل الربيد الوارد وإحالته على خمتلف املصاحل والدوائر : تعىن مصلحة الضبط املركزي -1

البلدية املعنية ومتابعته وضبط وتسجيل الربيد الداخلي والربيد الصادر عن خمتلف اهلياكل البلدية وضمان 
 إرساله ومسك و إستغالل املنظومة اإلعالمية للتصرف يف املراسالت.

بــقبول املواطنني وتقبل شكا�هتم وعرائضهم الوارد مباشرة أو عن : تعىن مصلحة العالقة مع املواطن -2
طريق املوفق اإلداري وغريه ودراستها مع املصاحل املعنية قصد إجياد احللول املالئمة هلا وإجابة املواطنني بشأن 

سداة هلم عرائضهم وإرشاداهتم خبصوص اإلجراءات واملصاحل اإلدارية املتعلقة مبختلف اخلدمات البلدية امل
وذلك مبختلف الوسائل املتاحة وتنظيم أنشطة اإلستقبال واإلرشاد ابملصاحل والدوائر البلدية ابلتنسيق مع هذه 

 األخرية.
: تعىن مبراقبة وتفقد املصاحل اإلدارية والفنية والدوائر البلدية وتقوم  مصلحة التفقد ومراقبة الرتاتيب البلدية) 3

واألحباث واملهمات اليت �ذن هبا رئيس البلدية كلما دعت احلاجة لذلك وتقرتح إبجراء التحقيقات اإلدارية 
الوسائل الكفيلة لتاليف اإلخالالت املالحظة خالل األحباث واملهمات، كما تعىن ابلتنسيق مع الشرطة واملصاحل 

هلدم ومتابعة تنفيذها البلدية ذات العالقة  كلما دعت احلاجة لذلك وحترير قرارات الغلق والبناء واإلزالة وا
 ابلتنسيق مع الشرطة البلدية وبتعليمات من رئيس البلدية.

: تعىن بـربط الصلة ابملدن  مصلحة العالقات اخلارجية والتعاون الدويل والتشريفات والعالقة مع اجملتمع املدين)4
قليمية والدولية للمدن والسلطات املتوأمة واليت تربطها إتفاقيات تعاون مع مدينة أر�نة وابملنظمات الوطنية واإل

احمللية وضبط برامج تعاون مع املدن اليت تربطها عالقات تعاون مع مدينة أر�نة والبحث عن فرص التعاون 
والشراكة يف اجملال الثنائي أو متعدد األطراف وجتسيدها ابلتنسيق مع املصاحل احمللية والوطنية والتنسيق مع 

تغطية اإلعالمية لألنشطة احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية املتعلقة ابلتعاون مصلحة اإلعالم فيما خيص ال
الدويل واخلاصة مبدينة أر�نة وتعىن ابلربيد اخلاص برئيس البلدية مسك رز�مة مواعيد رئيس البلدية وتنظيم 



بلدية أر�نة. والعالقة مع  إستقبال اهليئات الرمسية والدبلوماسية بقصر البلدية وابألماكن اليت يعينها رئيس
وإببرام إتفاقيات الشراكة مع املنظمات ومكو�ت اجملتمع املدين وضبط رز�مة عمل على مدار السنة مع  اجملتمع

 اجلمعيات والتنسيق يف ذلك مع املصاحل البلدية ذات العالقة.
ير يومية إىل رئيس البلدية وتسهر على : تعىن مبتابعة خمتلف الصحف واجملالت وترفع تقار  مصلحة اإلعــــــالم)  5

التعريف ابإلجنازات البلدية وإعداد نشر�ت دورية واملشاركة يف املعارض الوطنية واجلهوية واحمللية والتغطية 
 اإلعالمية بكل الوسائل املتاحة املسموعة ، املرئية ، شبكة التواصل اإلجتماعي ، موقع الواب ...

 

 خلية تنشيط املدينة   : 
يشرف عليها إطار خبطة وصالحيات وإمتيازات كاهية مدير وتعىن ابلدراسات اإلجتماعية والتدخالت يف 

 اجملال الثقايف والشبايب والر�ضي و اإلجتماعي والطفولة والتصرف يف ر�ض األطفال 
 مصاحل :  2وتضم 

: تعىن ابلتدخل يف امليادين الثقافية والتنشيط الثقايف والشبايب  مصلحة التنشيط الثقايف والشبايب والر�ضي) 1
داخل املدينة والتصرف يف املنشآت الثقافية وتنمية النشاطات الرتفيهية والتنسيق مع مصلحة العالقة مع اجملتمع 

ع خمتلف اهلياكل املدين إلقرتاح برامج تنشيطية وتثقيفية وابلتنشيط الر�ضي مبختلف الدوائر البلدية والتعاون م
واجلمعيات الر�ضية لتعزيز التدخل يف هذا امليدان وتنظيم روز�مة إستغالل املنشآت الر�ضية الراجعة ابلنظر 

 لبلدية أر�نة. 
تعىن ابلبحوث والدراسات اإلجتماعيىة والتنسيق مع اهلياكل العمومية  مصلحة الطفولة والعمل اإلجتماعي :)2

ة ابلطفولة واإلشراف على ر�ض أطفال البلدية ومساعدة العائالت املعوزة والرعاية املختصة يف ذلك والعناي
 اإلجتماعية للبلديني.

: تتوىل الكتابة العامة السهر حتت سلطة رئيس البلدية على حسن سري اإلدارة يف امليادين  الكتابة العامة 
 مل ويتوىل يف حدود ذلك خاصة : اإلداري واملايل وذلك طبقا للقوانني والرتاتيب اجلاري هبا الع

 تنفيذ قرارات رئيس البلدية. -
إعداد مشروع ميزانية البلدية ومتابعة تنفيذها وإعداد ملفات الصفقات و لزمات البلدية وجداول التحصيل  -

 املتعلقة ابملعاليم البلدية وخمتلف العقود.
 واحلجج املثبتة.إعداد إقرتاحات التعهد ابلنفقة واألذون ابلتزود واألذون ابلدفع  -
 تسيري األعوان والتنسيق بني خمتلف املصاحل البلدية. -
 اإلدارية واملخطوطات وتلحق هبا العناية مبختلف السجالت والدفاتر البلدية ومسكها ابلواثئق -

  الدوائر البلدية 
 ويشرف عليها كاهية مدير : تعىن بـمتابعة خلية شؤون اجمللس واملكتب واللجان وتنسيق عمل الدوائر ،

شؤون اجمللس واملكتب واللجان من حيث إعداد امللفات وحترير املذكرات واحملاضر ومتابعة تنفيذها مع املصاحل 



املعنية إىل جانب ذلك إجناز األعمال املادية املتعلقة بضمان حسن سري إجتماعات اجمللس واملكتب واللجان 
 عيدها وتنسيق عمل الدوائر.والتنسيق بني موا
 وتعىن إبعداد ومتابعة وحتيني املخطط  اإلدارة الفرعية للنظم املعلوماتية وتكنولوجيا اإلتصال :

املديري لإلعالمية وحتيينه وإعداد الدراسات وتنفيذها يف جماالت تكنولوجيا اإلتصال واملعلومات وبرجمة 
تطبيقات وبرجمات لتنظيم العمل البلدي ومتابعة برجمة الشبكات واملوزعات وتطوير شبكات الربط ومحاية 

 والفريوسات.واملعلومات والتصدي للخرقات 
كما تعىن مبتابعة إستغالل التطبيقات الوطنية واخلاصة ومتابعة مواقع الواب ورسكلة األعوان 
املستخدمني يف ميادين اإلعالمية وصيانة التجهيزات واملعدات اإلعالمية وصيانة أنظمة التشغيل وجتميع 

 املعطيات واإلحصائيات .
 مصاحل : 05وتضم  •
: تعىن إبعداد املخطط املديري لإلعالمية وحتيينه  والبحث يف سبل والربجمة املعلوماتيةمصلحة الدراسات )1

تطوير اإلعالمية يف البلدية وإعداد الدراسات وتنفيذها يف جماالت تكنولوجيا اإلتصال واملعلومات وبرجمة 
 تطبيقات وبرجميات لتنظيم العمل البلدي.

 بربجمة ومتابعة الشبكات واملوزعات وتطوير شبكات الربط ومحاية : تعىن مصلحة الشبكات ومحاية املعلومات)2
 املعلومات وختزينها والتصدي للخروقات والفريوسات...

: تعىن مبتابعة إستغالل التطبيقات الوطنية واخلاصة و رسكلة األعوان مصلحة إستغالل التطبيقات والرسكلة)3
 واملستخدمني.

 تعىن بصيانة التجهيزات واملعدات اإلعالمية وصيانة أنظمة التشغيل. :مصلحة صيانة التجهيزات واألنظمة)4
   عداد حتاليل البيا�ت املالية و غري املاليةإ: تعىن ابلتصرف يف اإلحصيائيات اجملمعة و مصلحة اإلحصائيات)5
 ).lois statistiquesعتماد القوانني اإلحصائية (إب
 إدارة الشؤون املالية 

 وتضم إدارتني فرعيتني : 
     وتعىن إبعداد وتنفيذ امليزانية وختمها ومتابعة خالص القروض.إدارة فرعية للتصرف املايل : 
 مصاحل : 04وتضم  •
: تعىن خبالص األجور ومتابعة ملفات التقاعد ومستحقات الصندوق الوطين للتقاعد واحليطة مصلحة التأجري) 1

 اإلجتماعية  .
 : تقوم بتنفيذ ميزانية التجهيز وهتتم مبتابعة موارد ومصاريف التنمية.حسابيات ميزانية التجهيزمصلحة ) 2
: تقوم بتنفيذ ميزانية التصرف وتتوىل ضبط حسابة األموال احملالة وهي مصلحة حسابيات ميزانية التصرف) 3 

 مكلفة خبالص ما بذمة البلدية من دفوعات طبق ما يرصد بفصول امليزانية.



: هتتم إبعداد امليزانية مث عرضها على النقاش واملصادقة ومتابعة مصلحة امليزانية ومتابعة التصرف املايل) 4
تنفيذها مع املصاحل األخرى مث ختم امليزانية واملتابعة مع القباضة البلدية ومراقبة املصاريف العمومية مث القيام 

 بتقرير سنوي تقييمي للحالة املالية.
  تعىن بـالتزود العادي أو عن طريق الصفقات والتصرف يف املخزون واملغازات.للتموينإدارة فرعية : 
 مصاحل :  02وتضم  •
: تقوم ابخلزن وتسجيل كل عمليات الدخول واخلروج يف نطاق التعامل مع املصاحل  مصحلة املغازات) 1

هذا ابإلضافة إىل عملية اجلرد املستعملة لتلك املخزو�ت وإعداد تقارير شهرية وسنوية حول كمية املخزون 
 ملختلف اإلقتناءات.

: تعىن بكل األعمال املتعلقة ابلشراءات العادية للتجهيزات واملعدات واملواد مصلحة  الصفقات والشراءات) 2
واخلدمات اليت تتطلبها خمتلف املصاحل و تعىن ابلقيام بكل األعمال املتعلقة ابلصفقات العمومية ومتابعة ملفاهتا 

 تعلقة ابإلقتناءات ملختلف املواد والتجهيزات واخلدمات اليت تتطلبها اإلدارات البلدية.امل
 إدارة الشؤون اإلدارية : 
 وتظم إدارتني فرعيتني :  •
 تعىن ابملسار املهين ملختلف األعوان من اإلنتداابت إىل التقاعد إدارة فرعية للتصرف يف املوارد البشرية :

 والسالمة املهنية. 
 مصاحل :  02وتضم  •
 و التأديب و التقاعد. تعىن مبتابعة املسار املهين للموظفني والعملة الذي يشمل الرتقية:مصلحة األعوان)1
: تعىن  مبتابعة سالمة األعوان خالل ممارستهم ملهامهم ومتابعة رخص املرض العادي  مصلحة السالمة املهنية)2

سيق  مع الطبيب البلدي والقيام ابلفحوص الطبية عند اإلنتداب وطويل األمد ومتابعة حالتهم الصحية ابلتن
واإلذن إبجراء الفحوصات الطبية لدى اإلخصائيني كلما إقتضت الضرورة ذلك ومتابعة تالقيح األعوان املعنيني 

 بذلك.
 داابت : تعىن ابلتكوين والرسكلة وتطوير الكفاءات وضبط برامج اإلنت إدارة فرعية لتنمية املوارد البشرية

 وخمططاته.
 مصاحل :  02وتضم  •
:تعىن مبتابعة تكوين األعوان كما حترص على رسكلتهم بصفة مستمرة عن طريق مصلحة التكوين والرسكلة)1

 تنظيم اإلدارة حللقات تكوين سواء داخل البالد   أو خارجها.
طات اإلنتداب والتكوين : تعىن بتأهيل اإلدارة وذلك من خالل ضبط خمطمصلحة اإلنتداابت ودعم القدرات)2

مج السنوي لدعم وتطوير القدرات و الكفاءات كما تعىن أبعداد و مراجعة التنظيم والرسكلة وإعداد الرب�
 اهليكلي للبلدية و جمموع أعوا�ا

 : إدارة الشؤون القانونية واألمالك 



 إدارات فرعية : 02وتضم   •
 بــمتابعة ملفات القضا� اإلدارية والعدلية لدى احملاكم : تعىن إدارة فرعية للنزاعات والشؤون القانونية

بصفة مباشرة أو عن طريق حمامني ومتابعة ملفات إحداث نقاابت العمارات ونقاابت املالكني وإبداء الرأي ي  
 كل املسائل القانونية.

 مصاحل :  3وتضم  •
ضد املتسوغني حملالت جتارية على ملك  : تقوم مبتابعة سري القضا� ومتابعة تنفيذ األحكام  مصلحة النزاعات)1

 البلدية، كما تقوم مبتابعة القضا� اليت يرفعها املتسوغون ضد البلدية احلط من معلوم الكراء.
تقوم مبتابعة النزاعات املدنية اليت تكون فيها البلدية طالبة أو مطلوبة ابألداء من جراء اخلطأ أو التقصري أو  -

حترير الشكا�ت اجلزائية ورفعها إىل وكالة اجلمهورية وذلك يف صورة تعرض أعوان  اإلضرار ابلغري كما تتوىل
البلدية وممتلكاهتا إىل اإلعتداء من قل الغري و ابلقضا� اإلدارية املرفوعة ضد البلدية الرامية إىل الطعن يف 

 ضا� املسؤولية والتعويض عنها.القرارات الصادرة عن اإلدارة إبيقاف التنفيذ أو أتجيل التنفيذ أو اإللغاء أو ق
: تسعى إىل تركيز نقاابت املالكني وذلك عن طريق العمليات التحسيسية وإرشاد  مصلحة نقاابت العمارات) 2

املتساكنني  وإعانتهم على أخذ القرارات وإجياد احللول املمكن إعتمادها لإلحاطة ابملسائل العالقة واحلفاظ على 
 السري العادي لإلدارة املشرتكة.

: تعىن مبسك دفاتر احلالة املدنية ومتابعتها وتسليم الواثئق املطلوبة من طرف  مصلحة احلالة املدنية واملقابر) 3
املواطنني وإستغالل التطبيقة اإلعالمية اخلاصة ابحلالة املدنية وتطبيق النصوص القانونية والرتتيبية ذات العالقة و 

مع أقسام احلالة املدنية ابلدوائر  حسن التصرف يف املقابر الراجعة ابلنظر لبلدية أر�نة وتتوىل للغرض التنسيق
 البلدية واإلدارات ذات العالقة.

 وتعىن مبسك سجالت األمالك العقارية وغري العقارية منقولة وغري منقولة وحتيينها إدارة فرعية لألمالك :
 وجردها والتصرف يف مستودع احلجز.

 مصاحل :  3وتضم  •
ىن ابلتصرف يف األمالك العقارية كما تعمل على تسجيل : تع مصلحة الشؤون العقارية واألمالك املنقولة)1

وضبط امللفات العقارية وتنزيلها بدفرت العقارات وتباشر إجراءات اإلنتزاع من اجل املصلحة العامة وإبرام عقود 
ر البيع واملعاوضة والشراءات و ابلتصرف يف األمالك املنقولة وتسجيلها وجردها وتنزيلها بدفرت املنقوالت وتباش

 عملية طرحها والتفويت فيها.
: تقوم ابإلشراف على تنظيم احملجوزات واحملافظة عليها ومتابعة اآلجال القانونية لعمليات مصلحة احلجز)2

احلجز وإعداد اجلرد الدوري للمحجوزات اليت بقيت بعد إنقضاء تلك اآلجل، كما تتوىل احملافظة على 
 سلط القضائية والسهر على حسن إستخالص معاليم احلجز. اإليداعات املوضوعة ابملستودع من طرف ال

 
 



: تعىن ابلتصرف يف الواثئق والتوثيق بتنظيم األرشيف البلدي وإدخال الطرق مصلحة التوثيق واألرشيف)3
العلمية والعملية والعصرية حلسن إستغالله واحملافظة عليه والسهر على إحرتام مقتضيات القانون املتعلق 

ىن بتوثيق األرشيف واحملافظة على املخطوطات وإعتماد الواثئق احملفوظة كلما دعت احلاجة لذلك ابألرشيف وتع
مع ضمان توفري املراجع التارخيية والثقافية اليت هتم البلدية، كما تقوم بتزويد األعوان ابملراجع القانونية الالزمة 

 يدة.ضما� حلسن مسارهم العلمي واملهين ومواكبة كل التشاريع اجلد
  :إدارة تنمية املوارد والشؤون اإلقتصادية 
 تضم إدارتني فرعيتني :  •

: وتعىن بــالتصرف يف األسواق البلدية ومآوي السيارات وخمتلف الرتاخيص إدارة فرعية للشؤون اإلقتصادية
 لتعاطي األنشطة ابمللك العمومي للبلدية.

 مصاحل : 2تضم  •
: تعىن مبتابعة ملفات اإلشهار لتعاطي األنشطة ابمللك العمومي ومتابعة  ) مصلحة الرتاخيص واملعاليم املختلفة1

خمتلف الرتاخيص  كما تعىن بتوظيف وإستغالل األداءات مقابل اإلستغالل الوقيت للطريق العام بواسطة 
 العالمات والستائر والعارضات والالفتات.

واق البلدية ومتابعة كافة مراحل التسويغ و : تعىن ابلنظر يف األس مصلحة التصرف يف األمالك البلدية) 2
 اإلستخالصات التابعة هلا ومتابعة خالص معينات الكراء والتنسيق مع املصاحل ذات النظر.

 تعىن ابملعاليم على العقارات املبنية وغري املبنية واملعاليم التجارية وحترص على إدارة فرعية لتنمية املوارد :
 حصاء والتحيني.تطور اإلستخالصات ومتابعة اإل

 مصاحل : 2تضم 
: تعىن مبتابعة اإلستخالصات املثقلة على العقارات املبنية وغري املبنية وإعداد ملفات الطرح  مصلحة املعاليم)1

لعرضها على اللجنة املختصة ابإلضافة إىل إستخالص املعاليم خارج امليزان و تعىن بتوظيف ومتابعة إستخالص 
 ات الصبغة التجارية أو الصناعية أو املهنية.املعلوم على املؤسسات ذ

: تعىن بعمليات اإلحصاء و التحيني لكامل العقارات واحملالت مبختلف أنواعها  )مصلحة اإلحصاء والتحيني2
 وأصنافها.

 :إدارة جتميل املدينة والعناية ابملنتزهات 
 تضم إدارتني فرعيتني : •
  تعىن بـاإلحدااثت اجلديدة للمناطق اخلضراء والغراسات وأشغال العناية  املدينةإدارة فرعية لتجميل :

املخوصصة أو عن طريق العمل املباشر وإعداد الدراسات لتهيئة املناطق اخلضراء والربامج واملخططات وضبط 
ة  ومتابعة ومتابعة برامج الري اآليل واليدوي ومتابعة تنفيذ الربامج الوطنية للتشجري والربامج اإلستثنائي

 اإلتفاقيات مع اجلمعيات واهلياكل يف إطار جتميل املدينة.
 



 مصاحل :  3وتضم  •
: تعىن ابإلحدااثت اجلديدة للمناطق اخلضراء والغراسات التصفيفية مصلحة البستنة واملناطق اخلضراء)1

 وأبشغال العناية املخوصصة أو عن طريق العمل املباشر.
: تعىن إبعداد الدراسات لتهيئة املناطق اخلضراء  املناطق اخلضراء مصلحة دراسات هتيئة وبرجمة) 2

 واإلستشارات وملفات طلب العروض  ومتابعة اإلتفاقيات مع اجلمعيات واهلياكل يف إطار جتميل املدينة.
 تعىن مبتابعة أشغال التهيئة والتصرف يف املنتزهات وإحداث وتسيري  إدارة فرعية للمنتزهات واملنابت :

 املنابت البلدية و إنتاج املشاتل الالزمة للحدائق العمومية.كافة 
 مصاحل :  2وتضم  •
: تعىن مبتابعة أشغال التهيئة والتصرف يف املنتزهات سواء عن طريق املباشرة أو يف إطار مصلحة املنتزهات) 1

 اللزمة.
املشاتل الالزمة للحدائق وحتسني إنتاج  ومتابعة: تعىن إبحداث وتسيري كافة أشغال املنابت مصلحة املنابت)2

 العمومية.  
  : إدارة حفظ الصحة ومحاية احمليط 
 وتضم إدارتني فرعيتني : •
 إدارة فرعية حلفظ الصحة  : 

 مصاحل :  2وتضم 
: تعين إبخضاع احملالت التجارية للمراقبة  مصلحة مراقبة املؤسسات ومراقبة املواد الغذائية والتفقد الصحي)1

نظافة وسالمة املنتوجات املعروضة وأخذ اإلجراءات ومراقبة الدورية والقيام ابلتحاليل ملختلف املواد الغذائية 
كراسات الشروط العامة لصلوحية احملالت وكراسات الشروط اخلاصة واملتابعة تطبيق  متابعة  والضرورية يف ذلك 

حاالت التسمم والقيام ببحث وابئي للتعريف ابجلراثيم املسببة يف ذلك واألكالت املتعفنة ومراقبة  الدقيقة عند
على العناية ابحمليط اخلارجي والداخلي  والتحسيسلتجمعات السكنية ونقاابت العمارات. الوضع الصحي ل

 املواطنني.للمحالت وتفادي تسرب املواد الكيمائية للمحيط واألضرار اليت قد تلحق بصحة 
: تعىن ابلتثقيف الصحي  لكافة األطراف املتدخلة يف اجملال البيئي  مصلحة التثقيف الصحي والسالمة املهنية)2

والصحي الذي له صلة مباشرة حبياة املواطن و لكافة متداويل املواد الغذائية من حيث سالمة أبدا�م وطريقة 
ة البلديني على سالمتهم وصحتهم أثناء مباشرة العمل و القيام اخلزن والتحضري للمواد األولية و حتسيس العمل

 حبمالت حتسيسية يف مجيع جماالت التثقيف الصحي وتشريك اجملتمع املدين وكافة املؤسسات ذات الصلة .
 وتعىن ابحلّد من عوامل التلوث املختلفة ومكافحة احلشرات الطائرة والزاحفة  : إدارة فرعية حلماية احمليط

رض والقطط والكالب الضارة ابلصحة العامة واإلشراف على مشاريع الوقاية الصحية مثل بر�مج والقوا
اإلستقصاء واإلستكشاف وبر�مج املكافحة والوقاية احلشرية ابملدينة ومتابعة ورصد مصادر تلوث البيئة واحلد 

 لضارة ابلصحة العامة.من آاثرها السلبية والقيام بعمليات املكافحة ملختلف احلشرات واحليوا�ت ا



 مصاحل :  2وتضم  •
تعىن ابملشاركة يف احملافظة على البيئة وخصائصها ومواردها الطبيعية  : مصلحة محاية البيئة ومقاومة التلوث)1

ورصد مصادر التلوث البيئي املختلفة (هوائي، مائي، الضجيج...) والرقابة البيئية على املنشآت الصناعية 
ل التلوث وإقرتاح احللول املناسبة للتحكم يف مصادر التلوث يف املدينة واملشاركة مع اللجان املشرتكة يف جما

 والتحكم البيئي.
أتمني واملبيدات ومواصفات : تعىن مبتابعة املكافحة الذاتية وحتديد كميات وأنواع  مصلحة الوقاية الصحية)2
تحديد لختبارات اإلقوارض وإجراء المواد املكافحة من أجهزة وأدوات ومبيدات للحشرات و من حتياجات اإل

 هزة ومعدات املكافحة الذاتية.كفاءة مواد املكافحة ميدانيا وصيانة أج
 تضم إدارتني فرعيتني : إدارة املعدات و النظافة : 

 :  إدارة فرعية للتصرف يف النفا�ت
 مصاحل :  2وتضم 

: تعىن إبعداد الدراسات حول حتسني طرق التصرف يف النفا�ت وتعىن إبعداد مصلحة التصرف يف النفا�ت)1
 حسيس والتنظيم.وتنفيذ برامج التأهيل واإلعالم والت

تعىن إبستغالل ومراقبة املعدات املخصصة لرفع الفضالت وتعىن  : مصلحة النظافة و إستغالل املعدات)2
 مبتابعة عملية رفع الفضالت سواء عن طريق العمل املباشر أو عن طريق اخلوصصة.

 اإلدارة الفرعية للمعدات والورشات  : 
 مصاحل : 2تضم  •
: تعىن ابملراقبة ومتابعة املعدات والتصرف ابلتخطيط والربجمة و اإلقتناءات وتوزيع  مصلحة املعدات والربجمة)1

املعدات والتنسيق بني املصاحل وتعىن ابلتصرف يف أسطول البلدية من املعدات وجتديده و تعىن بتوزيع خمتلف 
و تعىن إبعداد خمططات وسائل النقل ابلتنسيق مع خمتلف اإلدارات واملصاحل البلدية وفق برامج عمل مدروسة 

اإلقتناءات ومراقبة األسطول و تعىن ابلتصرف يف ملفات وسائل النقل (البطاقات الرمادية و ملف أتمني وسائل 
 النقل و املعاينات الفنية و األداءات و املعاليم).

دات : تعىن ابلورشات وصيانة املعدات والتزود واإلصالحات اخلارجية وصيانة املع مصلحة الورشات)2
ابلورشات التابعة هلا أو اإلصالحات اخلارجية ومتابعة التزود ابحملروقات والزيوت وتعىن ابلتصرف يف خمتلف 

 الورشات التابعة للمستودع البلدي وصيانة املعدات سواء مباشرة أو عن طريق الوكالء.
 إدارة املصاحل الفنية  : 
 إدارات فرعية : 3وتنقسم إىل  •
 والدراسات : إدارة الفرعية للتعمري 

 
 



 مصاحل 4وتضم   •
: تعىن بدرس امللفات املتعلقة مبطالب رخص البناء ورخص التقاسيم تطبيقا  مصلحة رخص البناء والتقاسيم)1

 ملقتضيات أمثلة التهيئة العمرانية كما تتوىل تسليم شهائد إنتهاء األشغال لعمليات رخص البناء والتقاسيم.    
)مصلحة الدراسات املعمارية: تعين إبعداد املراجع البيانية للبناءات املزمع إجنازها من طرف البلدية ومتابعة 2

 إجناز الدراسات مع خمتلف املكاتب املتعاقدة مع البلدية مع األخذ بعني اإلعتبار الصيغة اجلمالية للمنطقة.  
جناز أمثلة التهيئة العمرانية و مراجعتها ابلتنسيق مع : تعىن مبتابعة إ مصلحة التهيئة التخطيط العمراين)3

اإلدارات اجلهوية وكذلك تسهر على تطبيق هذه األمثلة على الواقع و خاصة من �حية التجهيزات األساسية و 
 البنية التحتية كما تقوم برصد كل املعطيات اخلاصة مبجاالت التوسع العمراين.   

: تعىن برتميم البناءات املتداعية للسقوط وإعادة هتيئتها أو هدمها طبقا  قوطمصلحة البناءات املتداعية للس)4
 للرتاتيب اجلاري هبا .

 اإلدارة الفرعية للتجهيزات األساسية  : 
 مصاحل : 3* وتضم 

: وتعىن ابإلعداد لإلجنازات اجلديدة من طرقات وأرصفة وقنوات تصريف  مصلحة الطرقات وتسمية األ�ج)1
مع خمتلف املقاولني املتعاقدين مع البلدية ومتابعة هذه األشغال كما هتتم بتسمية األ�ج وترقيمها  مياه األمطار

 وتركيز وصيانة عالمات املرور.
: تعىن مبتابعة إجناز املشاريع اجلديدة وتعهد ابلتنوير العمومي مع خمتلف املقاولني  مصلحة التنوير العمومي)2

 بصيانة شبكات  التنوير العمومي بكامل املنطقة البلدية  كما تعىن مبتابعة بر�مج املتعاقدين مع البلدية كما تعىن
 التحكم يف الطاقة.

: تعىن إبقامة معامل الزينة مبناسبة األعياد الدينية و األعياد الوطنية و التظاهرات واإلحتفاالت  مصلحة الزينة) 3
 والز�رات الرمسية بكامل املنطقة البلدية.

  الفرعية للمشاريعاإلدارة : 
 مصاحل   03وتضم  •
: تعىن بتعهد وصيانة البناءات اإلدارية البلدية (بناء، دهن، تنوير  مصلحة تعهد البناءات والتجهيزات الر�ضية)1

عمومي ، جتهيزات...) وذلك ابإلعتماد على فريق الصيانة متعدد اإلختصاصات أو ابلتنسيق مع املصاحل ذات النظر 
ألشغال كما تعىن مبتابعة وصيانة خمتلف التجهيزات الر�ضية املتواجدة ابملنطقة البلدية (مالعب ، حسب متطلبات ا

 قاعة مغطاة، مالعب أحياء...)
: تعىن مبتابعة اإلجنازات اجلديدة من بناءات إدارية وإقتصادية ومنشآت  مصلحة األشغال اجلديدة للبناءات)2

تعاقدين مع البلدية عن طريق اإلعالن عن طلب العروض أو اإلستشارات ثقافية ور�ضية مع خمتلف املقاولني امل
 أو اإلتفاق املباشر.

 



 
: هتتم هذه مبتابعة تنفيذ املخطط اإلستثماري البلدي طبقا ملا ميليه  مصلحة متابعة تنفيذ مشاريع املخطط)3

دة اجلماعات احمللية وذلك دليل متويل املشاريع اإلستثمارية للجماعات احمللية مع صندوق القروض ومساع
إبعداد ملفات طلب املوافقة املبدئية والنهائية لتمويل خمتلف املشاريع املدرجة ابملخطط وإعداد ملفات حتويل 
اإلعتمادات ابلتنسيق مع خمتلف املصاحل املعنية (الفنية  واملالية ...) كما تساهم يف إعداد املخططات 

 اإلستثمارية اخلماسية للبلدية.
 
 ملعروض على السادة اعضاء النيابة اخلصوصية املصادقة على مشروع مراجعة التنظيم اهليكلي للبلدية.وا

                                               

 المداوالت
 

: أكدت على ضرورة تعديل الرسم البياين املصاحب للمذكرة بربط اإلدارة  السيدة بية بن ساسي جاوحدو     
 الفرعية للنظم املعلوماتية وتكنولوجيا االتصال مباشرة ابلكتابة العام للبلدية .

 
 

 مجلس النیابة الخصوصیة   قرار

 مشروع تعدیل مشروع التنظیم الھیكلي وذلك كما یلي ع علىباإلجما النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي أعضاء  صادق  

 رائسة البلدية -01
 الكتابة العامة -02
 وتنشيط املدينة اإلعالم والعالقات اخلارجية  املتابعة و وحدة -03
 إدارة الشؤون املالية -04
 إدارة الشؤون اإلدارية -05
 إدارة الشؤون القانونية واألمالك -06
 اإلقتصاديةإدارة تنمية املوارد والشؤون  -07
 إدارة جتميل املدينة والعناية ابملنتزهات -08
 إدارة حفظ الصحة ومحاية احمليط -09
 إدارة النظافة واملعـــدات-10

 إدارة املصاحل الفنية-11   



 
 : رائسة البلدية وتلحق هبا 

I وحدة املتابعة واإلعالم والعالقات اخلارجية وتنشيط املدينة  : 
 وصالحيات وإمتيازات مدير.يشرف على هذه الوحدة إطار خبطة 

 وتظم هذه الوحدة: 
 يشرف عليها إطار خبطة وصالحيات وإمتيازات كاهية مدير: تعنـى  خلية املتابعة واإلعالم والعالقات اخلارجية)

مبراقبة ومتابعة خمالفات الرتاتيب البلدية ابلتنسيق مع الشرطة البلدية و التفقد الداخلي و متابعة مكتب الضبط ومتابعة 
قة مع اجملتمع املدين و الشكا�ت وضبط مقابلة املواطنني كما تعىن ابلتعاون والعالقات اخلارجية والعال العرائض

(املنظمات واألحزاب واجلمعيات) والتشريفات والتعاون والعالقات اخلارجية وإتفاقيات الشراكة والتوأمة واإلعالم 
 الداخلي ونشر املعلومات.

 مصاحل : 05وتظــــم  •
والدوائر البلدية : تعىن بـــقبول وتسجيل الربيد الوارد وإحالته على خمتلف املصاحل مصلحة الضبط املركزي -1

املعنية ومتابعته وضبط وتسجيل الربيد الداخلي والربيد الصادر عن خمتلف اهلياكل البلدية وضمان إرساله ومسك و 
 إستغالل املنظومة اإلعالمية للتصرف يف املراسالت.

أو عن طريق : تعىن بــقبول املواطنني وتقبل شكا�هتم وعرائضهم الوارد مباشرة مصلحة العالقة مع املواطن -2
املوفق اإلداري وغريه ودراستها مع املصاحل املعنية قصد إجياد احللول املالئمة هلا وإجابة املواطنني بشأن عرائضهم 
وإرشاداهتم خبصوص اإلجراءات واملصاحل اإلدارية املتعلقة مبختلف اخلدمات البلدية املسداة هلم وذلك مبختلف 

 بال واإلرشاد ابملصاحل والدوائر البلدية ابلتنسيق مع هذه األخرية.الوسائل املتاحة وتنظيم أنشطة اإلستق
: تعىن مبراقبة وتفقد املصاحل اإلدارية والفنية والدوائر البلدية وتقوم إبجراء  مصلحة التفقد ومراقبة الرتاتيب البلدية) 3

اجة لذلك وتقرتح الوسائل الكفيلة التحقيقات اإلدارية واألحباث واملهمات اليت �ذن هبا رئيس البلدية كلما دعت احل
لتاليف اإلخالالت املالحظة خالل األحباث واملهمات، كما تعىن ابلتنسيق مع الشرطة واملصاحل البلدية ذات العالقة   
كلما دعت احلاجة لذلك وحترير قرارات الغلق والبناء واإلزالة واهلدم ومتابعة تنفيذها ابلتنسيق مع الشرطة البلدية 

 ت من رئيس البلدية.وبتعليما
: تعىن بـربط الصلة ابملدن املتوأمة  مصلحة العالقات اخلارجية والتعاون الدويل والتشريفات والعالقة مع اجملتمع املدين)4

واليت تربطها إتفاقيات تعاون مع مدينة أر�نة وابملنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية للمدن والسلطات احمللية وضبط 
مع املدن اليت تربطها عالقات تعاون مع مدينة أر�نة والبحث عن فرص التعاون والشراكة يف اجملال الثنائي  برامج تعاون

أو متعدد األطراف وجتسيدها ابلتنسيق مع املصاحل احمللية والوطنية والتنسيق مع مصلحة اإلعالم فيما خيص التغطية 
ولية املتعلقة ابلتعاون الدويل واخلاصة مبدينة أر�نة وتعىن ابلربيد اخلاص اإلعالمية لألنشطة احمللية والوطنية واإلقليمية والد

برئيس البلدية مسك رز�مة مواعيد رئيس البلدية وتنظيم إستقبال اهليئات الرمسية والدبلوماسية بقصر البلدية وابألماكن 
اكة مع املنظمات ومكو�ت اجملتمع املدين وإببرام إتفاقيات الشر  اليت يعينها رئيس بلدية أر�نة. والعالقة مع اجملتمع



 وضبط رز�مة عمل على مدار السنة مع اجلمعيات والتنسيق يف ذلك مع املصاحل البلدية ذات العالقة.
: تعىن مبتابعة خمتلف الصحف واجملالت وترفع تقارير يومية إىل رئيس البلدية وتسهر على  مصلحة اإلعــــــالم)  5

التعريف ابإلجنازات البلدية وإعداد نشر�ت دورية واملشاركة يف املعارض الوطنية واجلهوية واحمللية والتغطية اإلعالمية 
 اعي ، موقع الواب ...بكل الوسائل املتاحة املسموعة ، املرئية ، شبكة التواصل اإلجتم

 

 خلية تنشيط املدينة   : 
يشرف عليها إطار خبطة وصالحيات وإمتيازات كاهية مدير وتعىن ابلدراسات اإلجتماعية والتدخالت يف اجملال 

 الثقايف والشبايب والر�ضي و اإلجتماعي والطفولة والتصرف يف ر�ض األطفال 
 مصاحل :  2وتضم 

: تعىن ابلتدخل يف امليادين الثقافية والتنشيط الثقايف والشبايب داخل  والشبايب والر�ضيمصلحة التنشيط الثقايف ) 1
املدينة والتصرف يف املنشآت الثقافية وتنمية النشاطات الرتفيهية والتنسيق مع مصلحة العالقة مع اجملتمع املدين إلقرتاح 

لبلدية والتعاون مع خمتلف اهلياكل واجلمعيات الر�ضية برامج تنشيطية وتثقيفية وابلتنشيط الر�ضي مبختلف الدوائر ا
 لتعزيز التدخل يف هذا امليدان وتنظيم روز�مة إستغالل املنشآت الر�ضية الراجعة ابلنظر لبلدية أر�نة. 

صة تعىن ابلبحوث والدراسات اإلجتماعيىة والتنسيق مع اهلياكل العمومية املخت مصلحة الطفولة والعمل اإلجتماعي :)2
 يف ذلك والعناية ابلطفولة واإلشراف على ر�ض أطفال البلدية ومساعدة العائالت املعوزة والرعاية اإلجتماعية للبلديني.

: تتوىل الكتابة العامة السهر حتت سلطة رئيس البلدية على حسن سري اإلدارة يف امليادين اإلداري  الكتابة العامة 
 واملايل وذلك طبقا للقوانني والرتاتيب اجلاري هبا العمل ويتوىل يف حدود ذلك خاصة : 

 تنفيذ قرارات رئيس البلدية. 
الصفقات و لزمات البلدية وجداول التحصيل املتعلقة  إعداد مشروع ميزانية البلدية ومتابعة تنفيذها وإعداد ملفات 

 ابملعاليم البلدية وخمتلف العقود.
 إعداد إقرتاحات التعهد ابلنفقة واألذون ابلتزود واألذون ابلدفع واحلجج املثبتة. 
 تسيري األعوان والتنسيق بني خمتلف املصاحل البلدية. 
 اإلدارية واملخطوطات وتلحق هبا  ابلواثئقالعناية مبختلف السجالت والدفاتر البلدية ومسكها  

 الدوائر البلدية 
 ويشرف عليها كاهية مدير : تعىن بـمتابعة شؤون خلية شؤون اجمللس واملكتب واللجان وتنسيق عمل الدوائر ،

إىل  اجمللس واملكتب واللجان من حيث إعداد امللفات وحترير املذكرات واحملاضر ومتابعة تنفيذها مع املصاحل املعنية
جانب ذلك إجناز األعمال املادية املتعلقة بضمان حسن سري إجتماعات اجمللس واملكتب واللجان والتنسيق بني 

 مواعيدها وتنسيق عمل الدوائر.
 وتعىن إبعداد ومتابعة وحتيني املخطط املديري  اإلدارة الفرعية للنظم املعلوماتية وتكنولوجيا اإلتصال :

الدراسات وتنفيذها يف جماالت تكنولوجيا اإلتصال واملعلومات وبرجمة تطبيقات وبرجمات لإلعالمية وحتيينه وإعداد 



لتنظيم العمل البلدي ومتابعة برجمة الشبكات واملوزعات وتطوير شبكات الربط ومحاية واملعلومات والتصدي للخرقات 
 والفريوسات.

مواقع الواب ورسكلة األعوان املستخدمني يف كما تعىن مبتابعة إستغالل التطبيقات الوطنية واخلاصة ومتابعة 
 ميادين اإلعالمية وصيانة التجهيزات واملعدات اإلعالمية وصيانة أنظمة التشغيل وجتميع املعطيات واإلحصائيات .

 مصاحل : 05وتضم  •
سبل تطوير : تعىن إبعداد املخطط املديري لإلعالمية وحتيينه  والبحث يف مصلحة الدراسات والربجمة املعلوماتية)1

اإلعالمية يف البلدية وإعداد الدراسات وتنفيذها يف جماالت تكنولوجيا اإلتصال واملعلومات وبرجمة تطبيقات وبرجميات 
 لتنظيم العمل البلدي.

: تعىن بربجمة ومتابعة الشبكات واملوزعات وتطوير شبكات الربط ومحاية  مصلحة الشبكات ومحاية املعلومات)2
 املعلومات وختزينها والتصدي للخروقات والفريوسات...

: تعىن مبتابعة إستغالل التطبيقات الوطنية واخلاصة و رسكلة األعوان مصلحة إستغالل التطبيقات والرسكلة)3
 واملستخدمني.

 : تعىن بصيانة التجهيزات واملعدات اإلعالمية وصيانة أنظمة التشغيل.نظمةمصلحة صيانة التجهيزات واأل)4
عتماد إب   عداد حتاليل البيا�ت املالية و غري املاليةإ: تعىن ابلتصرف يف اإلحصيائيات اجملمعة و مصلحة اإلحصائيات)5

 ).lois statistiquesالقوانني اإلحصائية (
 إدارة الشؤون املالية 

 وتضم إدارتني فرعيتني : 
     وتعىن إبعداد وتنفيذ امليزانية وختمها ومتابعة خالص القروض.إدارة فرعية للتصرف املايل : 
 مصاحل : 04وتضم  •
: تعىن خبالص األجور ومتابعة ملفات التقاعد ومستحقات الصندوق الوطين للتقاعد واحليطة مصلحة التأجري) 1

 اإلجتماعية  .
 : تقوم بتنفيذ ميزانية التجهيز وهتتم مبتابعة موارد ومصاريف التنمية.حسابيات ميزانية التجهيزمصلحة ) 2
: تقوم بتنفيذ ميزانية التصرف وتتوىل ضبط حسابة األموال احملالة وهي مكلفة مصلحة حسابيات ميزانية التصرف) 3 

 خبالص ما بذمة البلدية من دفوعات طبق ما يرصد بفصول امليزانية.
: هتتم إبعداد امليزانية مث عرضها على النقاش واملصادقة ومتابعة تنفيذها مع مصلحة امليزانية ومتابعة التصرف املايل) 4

املصاحل األخرى مث ختم امليزانية واملتابعة مع القباضة البلدية ومراقبة املصاريف العمومية مث القيام بتقرير سنوي تقييمي 
 للحالة املالية.

  تعىن بـالتزود العادي أو عن طريق الصفقات والتصرف يف املخزون واملغازات.للتموينإدارة فرعية : 
 مصاحل :  02وتضم  •

 



: تقوم ابخلزن وتسجيل كل عمليات الدخول واخلروج يف نطاق التعامل مع املصاحل املستعملة  مصحلة املغازات) 1
 لتلك املخزو�ت وإعداد تقارير شهرية وسنوية حول كمية املخزون هذا ابإلضافة إىل عملية اجلرد ملختلف اإلقتناءات.

العادية للتجهيزات واملعدات واملواد : تعىن بكل األعمال املتعلقة ابلشراءات مصلحة  الصفقات والشراءات) 2
واخلدمات اليت تتطلبها خمتلف املصاحل و تعىن ابلقيام بكل األعمال املتعلقة ابلصفقات العمومية ومتابعة ملفاهتا املتعلقة 

 ابإلقتناءات ملختلف املواد والتجهيزات واخلدمات اليت تتطلبها اإلدارات البلدية.
 إدارة الشؤون اإلدارية : 
 إدارتني فرعيتني : وتظم  •
 تعىن ابملسار املهين ملختلف األعوان من اإلنتداابت إىل التقاعد إدارة فرعية للتصرف يف املوارد البشرية :

 والسالمة املهنية. 
 مصاحل :  02وتضم  •
 و التأديب و التقاعد. تعىن مبتابعة املسار املهين للموظفني والعملة الذي يشمل الرتقية:مصلحة األعوان)1
: تعىن  مبتابعة سالمة األعوان خالل ممارستهم ملهامهم ومتابعة رخص املرض العادي وطويل  مصلحة السالمة املهنية)2

األمد ومتابعة حالتهم الصحية ابلتنسيق  مع الطبيب البلدي والقيام ابلفحوص الطبية عند اإلنتداب واإلذن إبجراء 
 ورة ذلك ومتابعة تالقيح األعوان املعنيني بذلك.الفحوصات الطبية لدى اإلخصائيني كلما إقتضت الضر 

 تعىن ابلتكوين والرسكلة وتطوير الكفاءات وضبط برامج اإلنتداابت  إدارة فرعية لتنمية املوارد البشرية :
 وخمططاته.

 مصاحل :  02وتضم  •
عن طريق تنظيم :تعىن مبتابعة تكوين األعوان كما حترص على رسكلتهم بصفة مستمرة مصلحة التكوين والرسكلة)1

 اإلدارة حللقات تكوين سواء داخل البالد   أو خارجها.
: تعىن بتأهيل اإلدارة وذلك من خالل ضبط خمططات اإلنتداب والتكوين مصلحة اإلنتداابت ودعم القدرات)2

اهليكلي مج السنوي لدعم وتطوير القدرات و الكفاءات كما تعىن أبعداد و مراجعة التنظيم والرسكلة وإعداد الرب�
 للبلدية و جمموع أعوا�ا

 : إدارة الشؤون القانونية واألمالك 
 إدارات فرعية : 02وتضم   •
 تعىن بــمتابعة ملفات القضا� اإلدارية والعدلية لدى احملاكم بصفة إدارة فرعية للنزاعات والشؤون القانونية :

نقاابت املالكني وإبداء الرأي ي كل املسائل مباشرة أو عن طريق حمامني ومتابعة ملفات إحداث نقاابت العمارات و 
 القانونية.

 مصاحل :  3وتضم  •
: تقوم مبتابعة سري القضا� ومتابعة تنفيذ األحكام ضد املتسوغني حملالت جتارية على ملك   مصلحة النزاعات)1

 اء.البلدية، كما تقوم مبتابعة القضا� اليت يرفعها املتسوغون ضد البلدية احلط من معلوم الكر 



تقوم مبتابعة النزاعات املدنية اليت تكون فيها البلدية طالبة أو مطلوبة ابألداء من جراء اخلطأ أو التقصري أو اإلضرار  -
ابلغري كما تتوىل حترير الشكا�ت اجلزائية ورفعها إىل وكالة اجلمهورية وذلك يف صورة تعرض أعوان البلدية وممتلكاهتا إىل 

ابلقضا� اإلدارية املرفوعة ضد البلدية الرامية إىل الطعن يف القرارات الصادرة عن اإلدارة  اإلعتداء من قل الغري و
 إبيقاف التنفيذ أو أتجيل التنفيذ أو اإللغاء أو قضا� املسؤولية والتعويض عنها.

إرشاد : تسعى إىل تركيز نقاابت املالكني وذلك عن طريق العمليات التحسيسية و  مصلحة نقاابت العمارات) 2
املتساكنني  وإعانتهم على أخذ القرارات وإجياد احللول املمكن إعتمادها لإلحاطة ابملسائل العالقة واحلفاظ على السري 

 العادي لإلدارة املشرتكة.
: تعىن مبسك دفاتر احلالة املدنية ومتابعتها وتسليم الواثئق املطلوبة من طرف املواطنني  مصلحة احلالة املدنية واملقابر) 3

وإستغالل التطبيقة اإلعالمية اخلاصة ابحلالة املدنية وتطبيق النصوص القانونية والرتتيبية ذات العالقة و حسن التصرف 
مع أقسام احلالة املدنية ابلدوائر البلدية واإلدارات ذات  يف املقابر الراجعة ابلنظر لبلدية أر�نة وتتوىل للغرض التنسيق

 العالقة.
 وتعىن مبسك سجالت األمالك العقارية وغري العقارية منقولة وغري منقولة وحتيينها وجردها إدارة فرعية لألمالك :

 والتصرف يف مستودع احلجز.
 مصاحل :  3وتضم  •
ىن ابلتصرف يف األمالك العقارية كما تعمل على تسجيل وضبط : تع مصلحة الشؤون العقارية واألمالك املنقولة)1

امللفات العقارية وتنزيلها بدفرت العقارات وتباشر إجراءات اإلنتزاع من اجل املصلحة العامة وإبرام عقود البيع واملعاوضة 
ر عملية طرحها والتفويت والشراءات و ابلتصرف يف األمالك املنقولة وتسجيلها وجردها وتنزيلها بدفرت املنقوالت وتباش

 فيها.
: تقوم ابإلشراف على تنظيم احملجوزات واحملافظة عليها ومتابعة اآلجال القانونية لعمليات احلجز مصلحة احلجز)2

وإعداد اجلرد الدوري للمحجوزات اليت بقيت بعد إنقضاء تلك اآلجل، كما تتوىل احملافظة على اإليداعات املوضوعة 
 سلط القضائية والسهر على حسن إستخالص معاليم احلجز. ابملستودع من طرف ال

 
: تعىن ابلتصرف يف الواثئق والتوثيق بتنظيم األرشيف البلدي وإدخال الطرق العلمية مصلحة التوثيق واألرشيف)3

 بتوثيق والعملية والعصرية حلسن إستغالله واحملافظة عليه والسهر على إحرتام مقتضيات القانون املتعلق ابألرشيف وتعىن
األرشيف واحملافظة على املخطوطات وإعتماد الواثئق احملفوظة كلما دعت احلاجة لذلك مع ضمان توفري املراجع 
التارخيية والثقافية اليت هتم البلدية، كما تقوم بتزويد األعوان ابملراجع القانونية الالزمة ضما� حلسن مسارهم العلمي 

 دة.واملهين ومواكبة كل التشاريع اجلدي
  :إدارة تنمية املوارد والشؤون اإلقتصادية 
 تضم إدارتني فرعيتني :  •

: وتعىن بــالتصرف يف األسواق البلدية ومآوي السيارات وخمتلف الرتاخيص لتعاطي إدارة فرعية للشؤون اإلقتصادية



 األنشطة ابمللك العمومي للبلدية.
 مصاحل : 2تضم  •
: تعىن مبتابعة ملفات اإلشهار لتعاطي األنشطة ابمللك العمومي ومتابعة خمتلف  ) مصلحة الرتاخيص واملعاليم املختلفة1

الرتاخيص  كما تعىن بتوظيف وإستغالل األداءات مقابل اإلستغالل الوقيت للطريق العام بواسطة العالمات والستائر 
 والعارضات والالفتات.

واق البلدية ومتابعة كافة مراحل التسويغ و : تعىن ابلنظر يف األس مصلحة التصرف يف األمالك البلدية) 2
 اإلستخالصات التابعة هلا ومتابعة خالص معينات الكراء والتنسيق مع املصاحل ذات النظر.

 تعىن ابملعاليم على العقارات املبنية وغري املبنية واملعاليم التجارية وحترص على تطور إدارة فرعية لتنمية املوارد :
 اإلحصاء والتحيني.اإلستخالصات ومتابعة 

 مصاحل : 2تضم 
: تعىن مبتابعة اإلستخالصات املثقلة على العقارات املبنية وغري املبنية وإعداد ملفات الطرح لعرضها  مصلحة املعاليم)1

على اللجنة املختصة ابإلضافة إىل إستخالص املعاليم خارج امليزان و تعىن بتوظيف ومتابعة إستخالص املعلوم على 
 ذات الصبغة التجارية أو الصناعية أو املهنية. املؤسسات

: تعىن بعمليات اإلحصاء و التحيني لكامل العقارات واحملالت مبختلف أنواعها  )مصلحة اإلحصاء والتحيني2
 وأصنافها.

 :إدارة جتميل املدينة والعناية ابملنتزهات 
 تضم إدارتني فرعيتني : •
  تعىن بـاإلحدااثت اجلديدة للمناطق اخلضراء والغراسات وأشغال العناية  املدينةإدارة فرعية لتجميل :

املخوصصة أو عن طريق العمل املباشر وإعداد الدراسات لتهيئة املناطق اخلضراء والربامج واملخططات وضبط ومتابعة 
ة  ومتابعة اإلتفاقيات مع اجلمعيات برامج الري اآليل واليدوي ومتابعة تنفيذ الربامج الوطنية للتشجري والربامج اإلستثنائي

 واهلياكل يف إطار جتميل املدينة.
 مصاحل :  3وتضم  •
: تعىن ابإلحدااثت اجلديدة للمناطق اخلضراء والغراسات التصفيفية وأبشغال مصلحة البستنة واملناطق اخلضراء)1

 العناية املخوصصة أو عن طريق العمل املباشر.
: تعىن إبعداد الدراسات لتهيئة املناطق اخلضراء واإلستشارات  املناطق اخلضراءمصلحة دراسات هتيئة وبرجمة ) 2

 وملفات طلب العروض  ومتابعة اإلتفاقيات مع اجلمعيات واهلياكل يف إطار جتميل املدينة.
 تعىن مبتابعة أشغال التهيئة والتصرف يف املنتزهات وإحداث وتسيري كافة إدارة فرعية للمنتزهات واملنابت :

 ملنابت البلدية و إنتاج املشاتل الالزمة للحدائق العمومية.ا
 
 



 مصاحل :  2وتضم  •
 : تعىن مبتابعة أشغال التهيئة والتصرف يف املنتزهات سواء عن طريق املباشرة أو يف إطار اللزمة.مصلحة املنتزهات) 1
 املشاتل الالزمة للحدائق العمومية.  وحتسني إنتاج  ومتابعة: تعىن إبحداث وتسيري كافة أشغال املنابت مصلحة املنابت)2
  : إدارة حفظ الصحة ومحاية احمليط 
 وتضم إدارتني فرعيتني : •
 إدارة فرعية حلفظ الصحة  : 

 مصاحل :  2وتضم 
: تعين إبخضاع احملالت التجارية للمراقبة الدورية  مصلحة مراقبة املؤسسات ومراقبة املواد الغذائية والتفقد الصحي)1

نظافة وسالمة املنتوجات املعروضة وأخذ اإلجراءات الضرورية يف ذلك ومراقبة والقيام ابلتحاليل ملختلف املواد الغذائية 
حاالت  كراسات الشروط العامة لصلوحية احملالت وكراسات الشروط اخلاصة واملتابعة الدقيقة عندتطبيق  متابعة  و

لتجمعات الوضع الصحي لالتسمم والقيام ببحث وابئي للتعريف ابجلراثيم املسببة يف ذلك واألكالت املتعفنة ومراقبة 
على العناية ابحمليط اخلارجي والداخلي للمحالت وتفادي تسرب املواد  والتحسيسالسكنية ونقاابت العمارات. 

 املواطنني.الكيمائية للمحيط واألضرار اليت قد تلحق بصحة 
: تعىن ابلتثقيف الصحي  لكافة األطراف املتدخلة يف اجملال البيئي  مصلحة التثقيف الصحي والسالمة املهنية)2

والصحي الذي له صلة مباشرة حبياة املواطن و لكافة متداويل املواد الغذائية من حيث سالمة أبدا�م وطريقة اخلزن 
ة البلديني على سالمتهم وصحتهم أثناء مباشرة العمل و القيام حبمالت والتحضري للمواد األولية و حتسيس العمل

 حتسيسية يف مجيع جماالت التثقيف الصحي وتشريك اجملتمع املدين وكافة املؤسسات ذات الصلة .
والقوارض وتعىن ابحلّد من عوامل التلوث املختلفة ومكافحة احلشرات الطائرة والزاحفة  : إدارة فرعية حلماية احمليط 

والقطط والكالب الضارة ابلصحة العامة واإلشراف على مشاريع الوقاية الصحية مثل بر�مج اإلستقصاء واإلستكشاف 
وبر�مج املكافحة والوقاية احلشرية ابملدينة ومتابعة ورصد مصادر تلوث البيئة واحلد من آاثرها السلبية والقيام بعمليات 

 ا�ت الضارة ابلصحة العامة.املكافحة ملختلف احلشرات واحليو 
 مصاحل :  2وتضم  •
: تعىن ابملشاركة يف احملافظة على البيئة وخصائصها ومواردها الطبيعية ورصد  مصلحة محاية البيئة ومقاومة التلوث)1

ل مصادر التلوث البيئي املختلفة (هوائي، مائي، الضجيج...) والرقابة البيئية على املنشآت الصناعية وإقرتاح احللو 
 املناسبة للتحكم يف مصادر التلوث يف املدينة واملشاركة مع اللجان املشرتكة يف جمال التلوث والتحكم البيئي.

أتمني واملبيدات ومواصفات : تعىن مبتابعة املكافحة الذاتية وحتديد كميات وأنواع  مصلحة الوقاية الصحية)2
تحديد كفاءة لختبارات اإلقوارض وإجراء الللحشرات و  مواد املكافحة من أجهزة وأدوات ومبيداتمن حتياجات اإل

 مواد املكافحة ميدانيا وصيانة أجهزة ومعدات املكافحة الذاتية.
 تضم إدارتني فرعيتني : إدارة املعدات و النظافة : 

 



 
 :  إدارة فرعية للتصرف يف النفا�ت

 مصاحل :  2وتضم 
الدراسات حول حتسني طرق التصرف يف النفا�ت وتعىن إبعداد وتنفيذ : تعىن إبعداد مصلحة التصرف يف النفا�ت)1

 برامج التأهيل واإلعالم والتحسيس والتنظيم.
تعىن إبستغالل ومراقبة املعدات املخصصة لرفع الفضالت وتعىن مبتابعة عملية  : مصلحة النظافة و إستغالل املعدات)2

 طريق اخلوصصة.رفع الفضالت سواء عن طريق العمل املباشر أو عن 
 اإلدارة الفرعية للمعدات والورشات  : 
 مصاحل : 2تضم  •
: تعىن ابملراقبة ومتابعة املعدات والتصرف ابلتخطيط والربجمة و اإلقتناءات وتوزيع املعدات  مصلحة املعدات والربجمة)1

والتنسيق بني املصاحل وتعىن ابلتصرف يف أسطول البلدية من املعدات وجتديده و تعىن بتوزيع خمتلف وسائل النقل 
و تعىن إبعداد خمططات اإلقتناءات ومراقبة ابلتنسيق مع خمتلف اإلدارات واملصاحل البلدية وفق برامج عمل مدروسة 

األسطول و تعىن ابلتصرف يف ملفات وسائل النقل (البطاقات الرمادية و ملف أتمني وسائل النقل و املعاينات الفنية و 
 األداءات و املعاليم).

دات ابلورشات : تعىن ابلورشات وصيانة املعدات والتزود واإلصالحات اخلارجية وصيانة املع مصلحة الورشات)2
التابعة هلا أو اإلصالحات اخلارجية ومتابعة التزود ابحملروقات والزيوت وتعىن ابلتصرف يف خمتلف الورشات التابعة 

 للمستودع البلدي وصيانة املعدات سواء مباشرة أو عن طريق الوكالء.
 إدارة املصاحل الفنية  : 
 إدارات فرعية : 3وتنقسم إىل  •
 والدراسات : إدارة الفرعية للتعمري 
 مصاحل 4وتضم   •
: تعىن بدرس امللفات املتعلقة مبطالب رخص البناء ورخص التقاسيم تطبيقا ملقتضيات  مصلحة رخص البناء والتقاسيم)1

 أمثلة التهيئة العمرانية كما تتوىل تسليم شهائد إنتهاء األشغال لعمليات رخص البناء والتقاسيم.    
تعين إبعداد املراجع البيانية للبناءات املزمع إجنازها من طرف البلدية ومتابعة إجناز )مصلحة الدراسات املعمارية: 2

 الدراسات مع خمتلف املكاتب املتعاقدة مع البلدية مع األخذ بعني اإلعتبار الصيغة اجلمالية للمنطقة.  
و مراجعتها ابلتنسيق مع اإلدارات  : تعىن مبتابعة إجناز أمثلة التهيئة العمرانية مصلحة التهيئة التخطيط العمراين)3

اجلهوية وكذلك تسهر على تطبيق هذه األمثلة على الواقع و خاصة من �حية التجهيزات األساسية و البنية التحتية كما 
 تقوم برصد كل املعطيات اخلاصة مبجاالت التوسع العمراين.   

 
 



 
: تعىن برتميم البناءات املتداعية للسقوط وإعادة هتيئتها أو هدمها طبقا للرتاتيب  مصلحة البناءات املتداعية للسقوط)4

 اجلاري هبا .
 اإلدارة الفرعية للتجهيزات األساسية  : 

 مصاحل : 3* وتضم 
: وتعىن ابإلعداد لإلجنازات اجلديدة من طرقات وأرصفة وقنوات تصريف مياه  مصلحة الطرقات وتسمية األ�ج)1

خمتلف املقاولني املتعاقدين مع البلدية ومتابعة هذه األشغال كما هتتم بتسمية األ�ج وترقيمها وتركيز وصيانة  األمطار مع
 عالمات املرور.

: تعىن مبتابعة إجناز املشاريع اجلديدة وتعهد ابلتنوير العمومي مع خمتلف املقاولني املتعاقدين  مصلحة التنوير العمومي)2
 صيانة شبكات  التنوير العمومي بكامل املنطقة البلدية  كما تعىن مبتابعة بر�مج التحكم يف الطاقة.مع البلدية كما تعىن ب

: تعىن إبقامة معامل الزينة مبناسبة األعياد الدينية و األعياد الوطنية و التظاهرات واإلحتفاالت  مصلحة الزينة) 3
 والز�رات الرمسية بكامل املنطقة البلدية.

  الفرعية للمشاريعاإلدارة : 
 مصاحل   03وتضم  •
: تعىن بتعهد وصيانة البناءات اإلدارية البلدية (بناء، دهن، تنوير عموم   مصلحة تعهد البناءات والتجهيزات الر�ضية)1

جتهيزات...) وذلك ابإلعتماد على فريق الصيانة متعدد اإلختصاصات أو ابلتنسيق مع املصاحل ذات النظر حسب متطلب 
ألشغال كما تعىن مبتابعة وصيانة خمتلف التجهيزات الر�ضية املتواجدة ابملنطقة البلدية (مالعب ، قاعة مغطاة، مال ا

 أحياء...)
: تعىن مبتابعة اإلجنازات اجلديدة من بناءات إدارية وإقتصادية ومنشآت ثقافية  مصلحة األشغال اجلديدة للبناءات)2

تعاقدين مع البلدية عن طريق اإلعالن عن طلب العروض أو اإلستشارات أو اإلتفاق ور�ضية مع خمتلف املقاولني امل
 املباشر.

: هتتم هذه مبتابعة تنفيذ املخطط اإلستثماري البلدي طبقا ملا ميليه دليل متويل  مصلحة متابعة تنفيذ مشاريع املخطط)3
اجلماعات احمللية وذلك إبعداد ملفات طلب  املشاريع اإلستثمارية للجماعات احمللية مع صندوق القروض ومساعدة

املوافقة املبدئية والنهائية لتمويل خمتلف املشاريع املدرجة ابملخطط وإعداد ملفات حتويل اإلعتمادات ابلتنسيق مع 
 خمتلف املصاحل املعنية (الفنية  واملالية ...) كما تساهم يف إعداد املخططات اإلستثمارية اخلماسية للبلدية.

  

 
 
 
 



 
 : حول طلب قرض من طرف الصندوق القروض ومساعدة الجماعات   05الموضوع عدد 

 المحلیة إلقتناء معدات نظافة لفائدة بلدیة اریانة                         
 

 أفادالذي  السيد سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةأحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية الكلمة إىل  
واملتعلق ابقتناء  2017جانفي  27بتاريخ  378صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية عدد تبعا ملكتوب  أنه

يف  % 100معدات نظافة وطرقات لفائدة البلد�ت ضمن الصفقة اجملمعة اليت سيتوىل الصندوق متويلها بنسبة 
 .صفقة حلساب البلدية  احمللية إبجراء ال ة اجلماعاتوتكليف صندوق القروض ومساعد شكل قرض

 

 ونظرا حلاجة بلدية أر�نة األكيدة إىل املعدات التالية قصد تدعيم وجتديد أسطوهلا :
 3م 16شاحنة ضاغطة سعة  01عدد  -
 3م 7شاحنة ضاغطة سعة  02عدد  -
 TRAXآالت شحن  01عدد  -
 )Poclainآلة حفر كبرية احلجم ( -

واملعروض على السادة أعضاء اجمللس البلــدي التداول يف املوضوع مع العلم أنه مت عرضه على جلنة النظافة  
 ،   2017فيفري  24املكتب البلدي بتاريخ  أنظار، وعلى  2017فيفري  16والصحة والعناية ابلبيئة بتاريخ 

 

 مجلس النیابة الخصوصیة   قرار

النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي باإلجماع على طلب قرض من طرف صندوق القروض ومساعدة أعضاء  صادق  
 الجماعات المحلیة ضمن الصفقة المجمعة وتكلیفھ بإجراء الصفقة لفائدة البلدیة وذلك القتناء معدات النظافة التالیة :

 3م 16شاحنة ضاغطة سعة  01عدد  -
 3م 7شاحنة ضاغطة سعة  02عدد  -
 TRAXآالت شحن  01عدد  -
 )Poclainآلة حفر كبیرة الحجم ( -

 
 : حول طلب قرض من طرف الصندوق القروض ومساعدة الجماعات  06الموضوع عدد 

 المحلیة إلقتناء معدات نظافة  (حاویات ) لفائدة بلدیة اریانة
 

أنه أفاد الذي  للبلدية سهيل الساسي الكاتب العامأحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية الكلمة إىل السيد 
واملتعلق إبقتناء  2017فيفري  09بتاريخ  77تبعا ملكتوب صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية عدد 

يف  % 100معدات نظافة وطرقات لفائدة البلد�ت ضمن الصفقة اجملمعة اليت سيتوىل الصندوق متويلها بنسبة 
 وتكليف صندوق القروض ومساعدة اجلماعات  احمللية إبجراء الصفقة حلساب البلدية   شكل قرض

 ونظرا حلاجة بلدية أر�نة األكيدة إىل املعدات التالية :



 200  لرتا 770حاوية بالستيكية سعة 
 500  لرتا 120حاوية بالستيكية سعة 

على السادة أعضاء اجمللس البلــدي التداول يف املوضوع مع العلم أنه مت عرضه على جلنة النظافة واملعروض 
 . 2017فيفري  24، وعلى انظار املكتب البلدي بتاريخ  2017فيفري  16والصحة والعناية ابلبيئة بتاريخ 

 
 

 مجلس النیابة الخصوصیة   قرار

النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي باإلجماع على طلب قرض من طرف صندوق القروض ومساعدة أعضاء  صادق  
الجماعات المحلیة ضمن الصفقة المجمعة وتكلیفھ بإجراء الصفقة لفائدة البلدیة وذلك القتناء معدات النظافة(حاویات) 

 التالیة :

 200  لرتا 770حاوية بالستيكية سعة 
 500  لرتا 120حاوية بالستيكية سعة 

 

 
 

في إطار  2017حول اقتناء معدات النظافة بعنوان سنة :  07الموضوع عدد 
 سكرة ). –رواد  -بین البلدیات ( اریانة   الشراكة

السيد سهيل الساسي الكاتب العام لبلدية  إىل أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نة الكلمة 
سكرة )  وصيانة البنية  –رواد  –الذي أشار أنه يف إطار دعم الشراكة والتعاون بني البلد�ت ( ار�نة  ار�نة 

األساسية من �حية وحتسني مردودية العمل من �حية أخرى وذلك من خالل االنتفاع مبادة املزيج املقطرن الذي يقع 
برسكلة املواد املزالة وإعادة استعماهلا من جديد وذلك على  إزالته مبناسبة اجناز األشغال ، أن يتم اقتناء معدة تسمح

 النحو التايل : 
 

 أ.د الكلفة التقديرية بيان املعدات ع/ر
 70.000 معّدة لصيانة الطرقات إبستعمال ماّدة املزيج املقطرن املرسكل 01

التداول يف املوضوع مع العلم أنه مت عرض املوضوع على أنظار جلنة اجمللس البلدي على السادة أعضاء  و املعروض 
 . 2017فيفري  24و على أنظار املكتب البلدي بتاريخ  2017فيفري  23الشؤون اإلدارية واملالية بتاريخ 

 



 

 
 

 مجلس النیابة الخصوصیة   قرار

الشراكة بین البلدیات اریانة ورواد وسكرة النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي باإلجماع في إطار أعضاء  صادق  
 على اقتناء معدة لصیانة الطرقات باستعمال مادة المزیج المقطرن المرسكل وفق ما یلي :

 

 أ.د الكلفة التقديرية بيان املعدات ع/ر
 70.000 معّدة لصيانة الطرقات إبستعمال ماّدة املزيج املقطرن املرسكل 01

 

 
 . 2017إقتناء وسائل نقل بعنوان سنة حول :  08الموضوع عدد 

 

أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نة الكلمة إىل السيد سهيل الساسي الكاتب العام للبلدية 
 240.000مت رصد اعتمادات مبيزانية التنمية تقدر بــــــ 2017يف إطار تنفيذ ميزانية البلدية بعنوان سنة  أشار أنه

 بعنوان جتديد االسطول البلدي بوسائل نقل وتعويض جانب منه . 
التداول يف املوضوع مع العلم أنه مت عرض املوضوع أثناء اجمللس البلدي على السادة أعضاء  و املعروض

و على جلنة  2017كما مت عرضه يف إطار امليزانية التشاركية للرب�مج االستثماري لسنة   2017ة امليزانية لسنة مناقش
وتتمثل يف ما  2017فيفري  24وعلى املكتب البلدي بتاريخ  2017فيفري  23الشؤون االدارية واملالية بتاريخ 

 يلي : 
 

 العدد املقرتح نوع املعدات ع/ر
 03 شاحنة خفيفة ذات أربعة أبواب 01
 03 سيارات مصلحة 02
 01 سيارة نقل املوتى 03

 240.000 التقديرات اجلملية



  

 
 
 
 

 حول  تنقیح كراس شروط اإلشھار :  09الموضوع عدد 
 

 

سهيل الساسي الكاتب العام للبلدية  أحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نة الكلمة إىل السيد 
اشهارية ولفائدة الشركات طرقات ابملنطقة البلدية لغاية ستلزام أجزاء من امللك العمومي للالذي أفاد أنه جرت العادة اب

 االشهارية 
مل يكن مثمرا ابعتبار وجود بعض اإلشكاليات يف فصول كراس  2016وحيث أنه مت إجراء طلب عروض سنة 

هار واملتعلقة بضبط شروط املشاركة وتقييم وحتديد وإسناد الصفقة وقد مت عرض املوضوع على جلنة التبتيت شروط االش
، واقرتحت مراجعة كراس الشروط و إدخال  2016أكتوبر  26و  19بتاريخ والشؤون االقتصادية والشؤون القانونية 

بة وطرق الفرز ومنهجية إسناد الصفقة          بعض التنقيحات والتعديالت  يف شروط املشاركة والواثئق املطلو 
 واستئناسا ابألمر املنظم للصفقات العمومية والقانون املنظم لإلشهار ابمللك العمومي للطرقات 

واملعروض على السادة أعضاء اجمللس البلدي التداول يف املوضوع واملصادقة على كراس الشروط امللحقة هبذه 
 24عن طلب العروض املتعلقة به مع العلم أنه مت عرضه على أنظار املكتب البلدي بتاريخ  املذكرة حىت يتسىن اإلعالن

الذي وافق على التعديالت املشار إليها مع إعادة حتديد املناطق املعنية ابالشهار و مراعاة اجلانب املادي  2017فيفري 
 رقات يف إطار جلنة الشؤون االقتصادية .للبلدية واجلانب اجلمايل والعمراين وحركة املرتجلني ابألرصفة والط
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وذلك على  2017النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي باإلجماع على اقتناء وسائل نقل بعنوان سنة أعضاء  صادق  

  النحو التالي  :
 العدد  املعدات نوع ع/ر
 03 شاحنة خفيفة ذات أربعة أبواب 01
 03 سيارات مصلحة 02
 01 سيارة نقل املوتى 03

 240.000 التقديرات اجلملية
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النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي باإلجماع على مراجعة كراس شروط االشھار مع إعادة تحدید أعضاء  صادق  
 المناطق المعنیة باالشھار من طرف لجنة الشؤون االقتصادیة.

 

 الموافقة على اقرار مبدأ  لزمة معالیم رفع السیارات المخالفة : حول 10الموضــوع عدد 

 لقواعد المرور
 

الذي أشار  سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةأحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية الكلمة إىل السيد  
إىل أنه يف إطار اجللسات التمهيدية والتشاركية واجللسات حسب املناطق تقدم العديد من املواطنني مبالحظاهتم 

 املتعلقة ابالكتظاظ املروري والربوض العشوائي للسيارات على األرصفة أو املناطق احملجر فيها الوقوف والتوقف.
واملتعلقة إبحالة التصرف  2017املربمة مع الوكالة البلدية بتونس يف موىف ماي  واعتبارا لقرب انتهاء االتفاقية         

 هلا يف املآوي ورفع السيارات املخالفة لقواعد املرور .
 مما يقتضي إجياد حلول بديلة نظرا لضرورة وجود هذا املرفق لتنظيم حركة  املرور .

التداول يف املوضوع مع العلم أنه مت عرضه على أنظار املكتب  السادة أعضاء اجمللس البلدي واملعروض على
الذي وافق من حيث املبدأ ودعا جلنة الشؤون االقتصادية إىل إعداد كراس  2017فيفري  24البلدي املنعقد بتاريخ 

ة للوقوف الشروط  و اإلعالن عن طلب عروض الستلزام معاليم رفع السيارات واملأوي البلدية وحتديد املواقع املانع
 . والتوقف 
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النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي باإلجماع على إقرار مبدأ إجراء لزمة معالیم رفع السیارات أعضاء  صادق  
الشروط المخالفة لمجلة الطرقات والتراتیب المروریة واستغالل المآوي ودعوة لجنة الشؤون االقتصادیة إلى إعداد كراس 

 في الغرض .

 

 : حول إدخال تحویرات جزئیة لحركة المرور باریانة المدینة 11الموضوع عدد 

 

أنه بناء على  كدأأحال السيد رئيس النيابة اخلصوصية الكلمة إىل السيد سهيل الساسي الكاتب العام الذي  
املروري ابملنطقة البلدية ابت يطرح إشكاال ويف انتظار صدور  و اإلدارات اجلهوية فإن الوضعمالحظات املواطنني 



املخطط املروري اجلديد للمنطقة البلدية إرأتت البلدية إجراء بعض التحويرات اجلزئية على النظام املروري سواء مبنع 
 . األخرى  الوقوف والتوقف أو بتغيري حركة اجلوالن يف اجتاه واحد أو يف اجتاهني أو العكس يف بعض األجزاء

يف هذا  2017فيفري  14وقد اجتمعت جلنة املرور وتسمية اال�ج والساحات العمومية املنعقدة بتاريخ  
 األساس وبعد الدراسة لبعض املقرتحات ارأتت برجمة اجناز خمفظات سرعة أمام بعض املؤسسات الرتبوية التالية: 

 .2ر�ض النصر االبتدائيةاملدرسة  -
 .جانفي أر�نة 18 املدرسة اإلعدادية  -
 .أر�نة االبتدائية طريق بنزرت علي بلهواناملدرسة  -
 .أر�نة االبتدائية شارع عبد الرمحان اخلبثايناملدرسة   -

 مع عرض امللف على اللجنة اجلهوية للسالمة املرورية للمصادقة النهائية .
" يف أول �ج االكليل أمام مقر إقليم األمن الوطين مع تنظيم حركة املرور أبر�نة املدينة جزئيا  مبنع"  الوقوف والتوقف 

 أبر�نة.   

واملعروض على السادة أعضاء اجمللس البلدي التداول يف املوضوع مع العلم أنه مت عرضه على أنظار املكتب 
 . 2017فيفري   24البلدي بتاريخ 

 
 المداوالت

 
: أشارت بضرورة التنصيص على متكني اإلدارات اجلهوية الواقعة بنهج  السيدة بية بن ساسي جاوحدو 

 االكليل من أماكن خاصة للوقوف .
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النیابة الخصوصیة للمجلس البلدي باإلجماع على إرجاء النظر في موضوع إدخال تحویرات جزئیة أعضاء  أٌقر  
                        دراستھ والتعمق من طرف اللجنة المختصة                                                                                          لحركة المرور وذلك  لمزید

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المــــــــــــع لإلعـــــــمواضی
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اتفاقیات شراكة مع مؤسسات خاصة مقابل التعھدلإلعالم : حول إبرام  03الموضوع عدد 

 بالمناطق الخضراء
 

: أشار إىل أنه نظرا لتعدد املناطق اخلضراء واتساعها بكامل املنطقة البلدية ونظرا  السید سھیل الساسي
اح اجراء اتفاقيات حملدودية اإلمكانيات الذاتية للبلدية وحرصا على نظافة وصيانة املناطق اخلضراء ابملنطقة البلدية مت اقرت 

شراكة مع اجلمعيات و املؤسسات اخلاصة والعمومية للتعهد بصيانتها و العناية هبا و ابالستئناس بنماذج من 
 االتفاقيات لوزارة البيئة 

 
 مسائل مختلفة -4

 

 أعضاء الربملان الطفل البيئي .الكلمة إىل  رئيس النيابة اخلصوصيةأحال السيد 
فيفري  5: أشارت إىل أنه وقع تنصيب أعضاء برملان الطفل البيئي مبدينة ار�نة مؤخرا يف  السيدة ليلى العياشي

 والذين تقدموا ببعض املقرتحات : 2017
 مدرسة ابن خلدون : 

 هتيئة امللعب وتعشيبه  -
 املساندة يف إجراء محالت توعوية للتالميذ يف جمال النظافة -
 هتيئة وجتهيز القاعة املغطاة -
 البنية االساسية مبدخل اإلعداديةهتيئة  -
 توفري احلاو�ت  -
 جتهيز قاعات الدراسة  -
 هتيئة دورات املياه  -

 

 مدرسة طریق بنزرت :
 

 إزالة احلاو�ت اليت متثل نقاط سوداء من حميط املدرسة  -
 مدرسة الفردوس :

 
 كثرة الرطوبة ابألقسام وتسرب مياه األمطار من األسقف -
 توفري احلاو�ت  -

 



 
 :1952جانفي  18مدرسة 

 
 توفري معدات وتربة صاحلة للغراسة ابألحواض -

 مدرسة برج التركي : 
 يف اجناز األشغال و اإلسراعطريق املؤدية إىل املدرسة  هتيئة ال -
 جتميع املياه بر�ض النصر  ضعدم اكتمال احلاجز الواقي حلو  -

 
املقدمة من طرف أعضاء برملان الطفل ه ابلنسبة للطلبات أوضحت أن:  جاوحدو السيدة بية بن ساسي

 يتعذر عليها ابلنسبة لبعض نيح والهتا يفمشمالبلدية سوف تسعى إىل االستجابة للطلبات اليت من  البيئي أن
 الطلبات األخرى اليت تعترب خارج اختصاصها.

 

ملناطق ابب احلوار والنقاش للحضور والذي متحور حول نقص الري اب رئيس النيابة اخلصوصيةمث فتح 
اخلضراء بر�ض النصر والدعوة إىل توفري بئر عميقة للغرض وتشريك ممثلي املناطق البلدية يف تركيز العالمات املرورية 
وذلك لدرايتهم ابملنطقة والتدخل ملنع التجاوزات املتعلقة بتغري صبغة احملالت السكنية إىل جتارية مبنطقة حي الوفاق 

 نها مع تطبيق القانون .ابإلضافة إىل التلوث الصادر ع

أنه ابلنسبة ملسألة املناطق اخلضراء سعت البلدية يف توجها إىل  السيد رئيس النيابة اخلصوصية و أوضح
تشريك اجملتمع املدين واملؤسسات يف التعهد هبا وصيانتها نظرا حملدودية اإلمكانيات الذاتية للبلدية وأشار إىل أنه سيتم 

 جلسة عمل ابلدوائر البلدية هتم جمال النظافة والقضاء على النقاط السوداء.ختصيص يف �اية كل أسبوع 
 

وإثراء  2017ويف اخلتام جدد شكره للجميع على مواكبة الدورة العادية األوىل للمجلس البلدي لسنة 
 احلوار.

 ورفعت اجللسة على الساعة احلادية عشر والنصف صباحا .

 
 رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية ار�نة     رئيسة جلنة الشؤون االقتصادية        الكاتب العام        

  سهيل الساسي                  نعيمة القاضي                             منتصر احملجوب 
 

 



 
 

 

 

 


