
 الجمهورية التونسية           

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة      

 بلدية أريانة                  

 خلية شؤون المجلس والمكتب واللجان
ن الدوائر البلدية        والتنسيق بي 

  
 
 

 محضر جلسة اجتماع المجلس البلدي

 

 2018لسنة  األولىفي دورته االستثنائية 

 2018 افريل 27المنعقد يوم الجمعة 

 

السيد التأم برئاسة  2018 أفريل 27الجمعة من يوم  العاشرة صباحاالساعة  على

بقاعة االجتماعات مصطفى و منتصر المحجوب رئيس النيابة الخصوصية لبلدية أريانة

 2018 لسنة األولىدورته االستثنائية الحجيج بقصر البلدية اجتماع المجلس البلدي في 

وذلك بناءا على الدعوة االسمية الموجهة لكافة أعضاء النيابة الخصوصية و اإلطارات 

 و هذا نّصها:   2018 أفريل 24 بتاريخ 2521اإلدارية تحت عدد 

وبعد ، أتشرف باستدعائكم لحضور اجتماع المجلس البلدي في دورته 

على  2018 أفريل 27الذي سيلتئم يوم الجمعة   2018لسنة  األولىاالستثنائية 

وذلك للنظر بقاعة االجتماعات مصطفى الحجيج بقصر  العاشرة صباحاالساعة 

  : ةالتالي المواضيعفي 

 
 2017ختم الحساب المالي لسنة  -1        

البرنامج الوظيفي  إطاربالعنوان الثاني في  01عدد  تحويل اعتماد -2 

 لجمالية البيئة والمحيط

 حول المصادقة على مبدأ اقتناء مبنى اليواء المصالح البلدية  -3      

حول اقتناء  2018بالعنوان الثاني بميزانية سنة  02تحويل اعتماد عدد  -4       

 البلدية  مبنى إليواء المصالح

 وما قبلها . 2016حول تطهير مديونية البلدية بعنوان سنة  -5      

 

 
 

 أعضاء المجلس البلدي :  والسيدتان نالسيداوقد حضن هذه الجلسة 

 



رئيس لجنة رخص البناء ورئيس الدائرة البلدية باريانة العليا     علي الطاهر مولى

  

 رئيس لجنة الشؤون اإلدارية والمالية       سليم سريح

لجنة التعاون والعالقات الخارجية ورئيسة لجنة  ةرئيس     بية بن ساسي جا وحدو 

 الشؤون 

 االجتماعية واألسرة ورئيسة الدائرة البلدية برياض النصر                               

رئيسة لجنة الشؤون االقتصادية ولجنة العمل التطوعي ورئيسة       نعيمة القاضي

 الدائرة 

 البلدية بالمنازه                               

 

 وتغيب دون عذر السادة : 

 
 رئيس لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة الشاذلي بن غرس هللا 

 رئيس الدائرة البلدية باريانة المدينة شكيب بن عيسى

والرياضة المساعد األول لرئيس البلدية ورئيس لجنة الشباب  شوقي بن منصور 

 والثقافة ولجنة التبتيت

 ةرئيس لجنة األشغال والتهيئة العمراني  توفيق مساعدية

 

 وحضن عن اإلدارة البلدية السادة والسيدات : 

 

 مديرة الشؤون القانونية واالمالك  ليليا مديني

 الشؤون المالية  ةمدير حميدة العرفاوي 

 مديرة تنمية الموارد والشؤون االقتصادية  سنية شعيب

 مدير النظافة والمعدات لطفي الدشراوي

 تجميل المدينة والعناية بالمنتزهات مديرة  ناجية لعيوني

 بإدارة المصالح الفنيةمكلف مهندس معماري رئيس   خالد الجبالي 

رئيس مصلحة مكلف بخلية المتابعة واالعالم والعالقات   الناصر محمود  

 الخارجية

  كاهية مدير تكنولوجيا المعلومات واالتصال  توفيق بالهاني

 قابض البلدي ال  ربيع الكافي

 كاهية مدير مكلف بإدارة حفظ الصحة  عربي اللباديال

 رئيس مصلحة التنوير العمومي   عبد الفتاح علية

 رئيس مصلحة حسابات ميزانية التصرف   رايس داوه

 رئيس مصلحة ورئيس فرقة الشرطة البلدية  محمد الطيب الخماسي

 متصرف دائرة أريانة العليا كمال بن رمضان

 دائرة المنازهمتصرف   األسعد المحمدي

 متصرف دائرة رياض النصر  نزار األدب

 متصرف دائرة اريانة المدينة  معز مديوني



 

ن  و   حضن عدد من المواطني 

 

كتابة الجلسة طبقا للقانون  سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةوتولى السيد 

رئيس  أم الخير بلغيثمنه و بمساعدة السيدة  38األساسي للبلديات وخاصة الفصل 

 . مصلحة شؤون المجلس والمكتب واللجان

 

هذه الجلسة مرحبا منتصر المحجوب رئيس النيابة الخصوصية افتتح السيد 

بالحاضرين من السادة والسيدات أعضاء النيابة الخصوصية و اإلطارات البلدية 

  2018لسنة  األولىعلى مواكبتهم أشغال الدورة االستثنائية والمواطنين 

أعمال الجلسة الذي حظي بالموافقة الجماعية تطرق إلى التذكير بجدول ثم 

 . للتداول في شأنه 

 

 :  2017: ختم الحساب المالي لسنة  01الموضوع عدد 

 

السيد منتصر المحجوب رئيس النيابة الخصوصية الكلمة إلى السيد أحال  

الذي أشار أنه يتعين قبل االنطالق في التداول في  سهيل الساسي الكاتب العام للبلدية

منه  37للبلديات الفصل  األساسيموضوع ختم الحساب المالي أنه طبقا للقانون 

يتولى الرئيس أو من ينوبه في مغيبه رئاسة المجلس والذي ينص على أنه  " 

 البلدي وعند مناقشة الحساب المالي بالبلدية ينتخب المجلس رئيسا للجلسة .

ولرئيس البلدية في هذه الصورة وإن لم يعد مباشرا لخطته أن يحضر 

 المناقشات وعليه مغادرة الجلسة عند االقتراع.

يوجه رئيس الجلسة محضر المداوالت رأسا إلى سلطة اإلشراف الراجعة  

 "لها بالنظر .

رئيسة  السيدة بية بن ساسيوتبعا للفصل المشار إليه أعاله تم انتخاب 

 والتي أعربت عن شرفها بهذا التعيين . للجلسة

الحساب المالي تقديم الموضوع مبينا أن  الكاتب العام للبلديةثم تولى السيد 

ركنا أساسيا للميزانية، وهو يحوصل عمليات التصرف على مستوى المداخيل 

لم تتحقق ،  مصاريفوإنجاز النفقات تصرفا وتجهيزا، وما يجب إلغاؤه حسابيا من 



مادات العنوان الثاني المخصصة للمشاريع والتجهيزات التي هي في ونقل إعت

 طور اإلنجاز والموارد غير المستعملة من العنوان األول.

من القانون األساسي لميزانية الجماعات العمومية  33بأحكام الفصل  وعمال 

والنصوص التي  2007ديسمبر  18المؤرخ في  2007لسنة  65دد عالمحلية 

 نقحته أو تممته.

مجلس الجماعة العمومية المحلية في الحساب المالي الذي يقع إعداده  ينظر 

من مجلة المحاسبة العمومية وتقع المصادقة عليه من  282طبقا لمقتضيات الفصل 

 .قبل سلطة اإلشراف التي لها صفة الموافقة على الميزانية المتعلقة به "

أهم المعطيات المتعلقة  على السادة أعضاء المجلس البلديعروض والم 

على مستوى المداخيل والمصاريف وذلك حسب ما جاء 2017بتصرف سنة 

 :بحسابيات السيد القابض البلدي 

           العنوان األول :

  

 

 البيــان
 التقديرات

 

 التحقيقات

 

 الفارق

  -   
 نسبة اإلنجاز

موارد العنوان 

 األول
21.500.000,000 22.599.475,022 1.099.475,022 105% 

نفقات العنوان 

 األول
17.700.000,000 14.198.816,706 3.501.183,294- 80% 

نفقات العنوان 

الثاني الممولة من 

موارد العنوان 

 األول

3.800.000,000 1.762.547,164 2.037.452,836- 46% 

مجموع النفقات 

 الممولة من موارد

 العنوان األول

21.500.000,000 15.961.363,870 5.538.636,130- 74% 

   6.638.111,152  اإلعتمادات المتبقية

 

 العنوان الثاني:



 

 : الخالصــــــــــــة-2

                                                                                               

 البيــان
 التقديـرات

 

 التحقيقـات

 

 الفـارق

 -  
 المالحظـات

  1.099.475,022 22.599.475,022 21.500.000,000 موارد العنوان األول

  -28.519,000 40.872.218,000 40.900.737,000 العنوان الثانيموارد 

مجموع موارد سنة 

2017  
62.400.737,000 63.471.693,022 1.070.956,022  

  -3.501.183,294 14.198.816,706 17.700.000,000 نفقات العنوان األول

  -39.909.255,085 4.791.481,915 44.700.737,000 نفقات العنوان الثاني

مجموع نفقات سنة 

2017 
62.400.737,000 18.990.298,621 43.410.438,379-  

 
 و تأسيسا على ما سبق ذكره فإن:

 

  : 2017المبلغ النهائي للموارد المستخلصة خالل سنة  .1

  

 :  2017النفقات المأذون بدفعها خالل سنة  .2

 
 إعتمادات نفقات العنوان األول الباقية بدون إستعمال    :  .3

 

: بدون إستعمالاعتمادات نفقات العنوان الثاني ) الجزء الثالث + الرابع ( الباقية  -4     

  

 البيــان
 التقديرات
 

 التحقيقات
 

 الفارق

  -   
 نسبة اإلنجاز

  -28.519,000 40.872.218,000 40.900.737,000 موارد العنوان الثاني

  -39.909.255,085 4.791.481,915 44.700.737,000 : العنوان الثانينفقات 

  -37.871.802,249 3.028.934,751 40.900.737,000 * من موارد العنوان الثاني

  -2.037.452,836 1.762.547,164 3.800.000,000 * من موارد العنوان األول

   37.131.283.249  اإلعتمادات المتبقية

دينارا 63.471.693,022  

دينارا 18.990.298,621  

دينارا 3.501.183,294  

 

دينارا  39.197.255,085 

دددددينارا                    

دينارا         دينارا 712.000,000   



 إعتماد نفقات العنوان الثاني ) الجزء الخامس ( الباقية بدون إستعمال  : -5
 

 اإلعتمادات المتبقية والمرخص في نقلتها إلى : -6

 

 المال اإلحتياطي :  ✓

 المتأتية من فواضل العنوان األول  =  -1  

   5.310.488,922=    2018من الفواضل إلى سنة  % 80تنقل * 

 دينارا

    1.327.622,230=   2019من الفواضل إلى سنة  % 20تنقل *                        

 دينارا

 2018المتأتية من العنوان الثاني : ) الجزء الثالث و الجزء الرابع (  تنقل إلى ميزانية  -2  

 = 
 

 المال اإلنتقالـي:  ✓

 

   =  الجزء الخامس 

 

 

المجلس البلدي التداول في  أعضاءوالمـعـــــــــروض على السادة 

 ةالموضوع مع العلم انه قد تم عرضه على أنظار لجنة الشؤون اإلدارية والمالي

 .  2018أفريل   20بتاريخ 

 
 

  اوالتـــــــدالم

 

النقص في نسبة  أسباب: تساءلت حول  السيدة بية بن ساس جاوحدو

 مقارنة مع التقديرات بالعنوان الثاني  النفقات 

: أفاد أن المبالغ التي لم يتم صرفها بالعنوان  الكاتب العام للبلديةالسيد 

إلى غاية سنة  2012الثاني كانت نتيجة لعدم صرف االعتمادات المبرمجة من سنة 

، حيث بلغت  2016مخططها االستثماري سنة  إعدادإلى أن تولت البلدية  2015

مليون دينار وقد شملت التدخالت  12 األساسيةقيمة االعتمادات المخصصة للبنية 

إلى تعطل بعض المشاريع  باالضافةاغلب المناطق الراجعة بالنظر للمنطقة البلدية 

اريانة الكبرى منها بناء قصر البلدية والمسبح البلدي ومركب الطفولة ومقر دائرة 

المدينة وذلك لعدة اعتبارات عقارية وعلى مستوى طلبات العروض والمناظرات 

 والدراسات .

دينارا  6.638.111,152  

37.131.283,249 

 دينارا

دينارا712.000,000  



إلى أن الدراسات المتعلقة بالمشاريع االستثمارية  المبرمجة  اإلشارةمع 

 قد انطلقت مع بداية هذه السنة . 2018لسنة 

ي البطء او التأخير ف سبب : تساءلت عن السيدة بية بن ساس جاوحدو

 هل يعود إلى النقص في االطار البشري أو ألسباب أخرى .انجاز المشاريع 

: أوضح أن طاقة البلدية االستثمارية تبلغ سنويا  الكاتب العام للبلديةالسيد 

هذا باإلضافة إلى بعض مليون دينار إلنجاز المشاريع التشاركية  10في حدود 

المشاريع األخرى كالمشاريع الشبابية التي تقوم بها بالتنسيق مع الوزارة المعنية أو 

 المشروع المشترك بالتنسيق مع المجلس الجهوي .

من تدعيم اإلدارة باإلطار الفني الالزم   بالرغمهذا وتجدر اإلشارة إلى أنه 

اجة إلى مزيد التأطير خاصة في سلك دارة في حمن خالل النقل إال انه تبقى اإل

 التقنيين 

بما توفر لديها  إدارة المصالح الفنية تسعى أن: أضاف  السيد خالد الجبالي

الدراسات المتعلقة بجميع المشاريع إلى غاية آخر سنة  إلنهاءمن إطارات فنية 

2018 . 

الفنية الوسطى التي  اإلطارات إلى اإلدارةتشهد في نفس الوقت حاجة كما 

 تتولى المتابعة الميدانية للمشاريع .

أكدت على ضرورة فتح باب االنتدابات :  السيدة بية بن ساس جاوحدو

 المبرمجة .لتفادي التراكمات في االعتمادات المرصودة بعنوان المشاريع 

البلدية يزانية أشار إلى أنه تم الترخيص ضمن م :الكاتب العام للبلدية السيد

في االنتداب غير أن البلدية ليست مخولة لفتح المناظرات ويأمل أنه عمال 

بمقتضيات مجلة الجماعات المحلية الجديدة وبعد انتخاب المجالس البلدية ستكون 

 عملية االنتداب أسهل .



 
 قرار مجلس النيابة الخصوصية  

 

وذلك عىل  2017ع عىل ختم الحساب المالي لسنة باإلجما  صادق مجلس النيابة الخصوصية        
 النحو التالي : 

 الموارد :  -1

 د 22.599.475.022موارد العنوان األول : 

ي : 
ن
 د 40.872.218.000موارد العنوان الثان

ي للموارد المستخلصة خالل سنة 
 
 د  63.471.693.022:  2017وبذلك يكون المبلغ النهان

 :  النفقات -2

 د 14.198.816.706نفقات العنوان األول : 

ي : 
ن
 د 4.791.481.915نفقات العنوان الثان

 د 18.990.298.621:  2017وبذلك يكون مجموع النفقات المأذون بدفعها خالل سنة 

 3.501.183.294اعتمادات نفقات العنوان األول الباقية بدون استعمال :  -3

ي )الجزء ال -4
ن
ثالث+الرابع( الباقية بدون استعمال: اعتمادات نفقات العنوان الثان

 د 39.197.255.085

ي )الجزء الخامس( الباقية بدون استعمال :  -5
ن
 د 712.000.000اعتماد نفقات العنوان الثان

ي نقلتها ال :  -6
ن
 االعتمادات المتبقية والمرخص ف

 :  المال االحتياطي  ✓

 د 6.638.111.152المتأتية من فواضل العنوان األول :  -7

 د 5.310.488.922:  2018من الفواضل إل سنة  80%تنقل  ✓

 د 1.327.622.230:  2019من الفواضل الي سنة  20%تنقل  ✓

انية  ✓ ن )جزء الثالث والجزء الرابع( تنقل إل مي  ي
ن
:  2018المتأتية من العنوان الثان

 د 37.131.283.249

 :  المال اإلنتقالي  ✓

 د 712.000.000الجزء الخامس : 



 

 

ي اطار  01تحويل اعتماد عدد  حول :  02الموضوع عدد 
ن
ي ف

ن
بالعنوان الثان

ي لجمالية البيئة والمحيط 
نامج الوظيفن  الير

 

ثم استأنف السيد منتصر المحجوب رئيس النيابة الخصوصية رئاسة الجلسة 

سهيل الساسي الكلمة إلى السيد أحال بعد المصادقة على ختم الحساب المالي ثم 

تحويل مبلغا ماليا قدره  2009تم سنة               أنهالذي أشار  الكاتب العام للبلدية

دينارا من وزارة البيئة والتنمية المستديمة تبعا لإلتفاقية المبرمة بين  200.000

 الوكالة الوطنية لحماية المحيط والمجلس البلدي والمتعلقة ببرنامج المدينة المنتزه .

وحيث تم تعديل البرنامج الوظيفي لإلعتمادات المرصودة  في إطار  المدينة          

المنتزه وتوظيفها لتركيز قنوات الري اآللي وحفر اآلبار وتعديل أماكن التدخل من 

منطقة خضراء وفقا لمداولة المجلس البلدي في دورته العادية األولى  12إلى  4

 .2014مارس  13المنعقدة في 

حيث تم إدراج هذه اإلعتمادات بالجزء الخامس بالباب الحادي والعشرون و           

 "البيئة"  من العنوان الثاني للميزانية. 000-1000-06706الفصل 

وبعرض الموضوع على رقابة المصاريف العمومية للمصادقة تبين أن هذه 

-00510اإلعتمادات تدرج بالجزء الخامس ضمن الباب التسعون من الفصل 

 "تركيز قنوات الري اآللي وحفر اآلبار بالمناطق الخضراء". 0001-004

تحويل اعتماد على مستوى المجلس البلدي  أعضاءوالمـعـــــــــروض على السادة 

مع العلم انه قد تم عرضه على أنظار لجنة الشؤون اإلدارية إعتمادات الدفع  

 .  2018أفريل   20بتاريخ  ةوالمالي

 البيــــــــــان التبويب

 اإلعتمادات النهائية التعديالت اإلعتمادات األولية

 دفع
 بالنقص بالزيادة

 الدفع
 دفع دفع

 العنوان الثاني :

  الجزء الخامس

 القسم الحادي عشر

الباب الحادي  
 والعشرون 

 الفصل :  

     

06706-
1000-000 

برنامج أريانة المدينة 
 المنتزه

200.000 - 200.000 0 

 الباب التسعون   

 الفصل :
     



00510-
0001-004 

تركيز قنوات الري اآللي 
بالمناطق  روحفر اآلبا
 الخضراء

0 200.000 - 200.000 

 200.000 200.000 200.000 200.000 المجــــــــــــــــــــــــــــوع 

 

حول المصادقة عىل مبدأ اقتناء مبنن إليواء المصالح   :  03الموضوع عدد 

 البلدية : 

 

 

 قرار مجلس النيابة الخصوصية  
 
 

ي  01ع عىل تحويل اعتماد عدد باإلجما  صادق مجلس النيابة الخصوصية        
بالعنوان الثانن

ي لجمالية البيئة والمحيط حسب بيان الجدول التالي : 
نامج الوظيفن ي إطار الير

ن
 ف

 
 

 البيــــــــــــــــــــان التبويب

اإلعتمادات 

 األولية
 التعديالت

اإلعتمادات 

 النهائية

 دفع
 بالنقص بالزيادة

 الدفع
 دفع دفع

 العنوان الثاني :

  الجزء الخامس

القسم الحادي 

 عشر

  

 والعشرون الباب الحادي 

 الفصل :  

     

06706-1000-000 
برنامج أريانة المدينة 

 المنتزه
200.000 - 200.000 0 

 الباب التسعون   

 الفصل :
     

00510-0001-004 
تركيز قنوات الري 

 روحفر اآلبااآللي 
 بالمناطق الخضراء

0 200.000 - 200.000 

 
 200.000 200.000 200.000 200.000 المجــــــــــــــــــــــــــــوع

 



السيد منتصر المحجوب رئيس النيابة الخصوصية الكلمة إلى السيدة أحال 

ان موضوع إلى  التي أشارت القانونية والنزاعاتن ليليا مديني مدير الشؤو

االدارية امام وضعية القصر الحالي المنذرة بالسقوط قد  المصالحتسويغ مقر لفائدة 

 . 2017الثانية لسنة تداول مجلس النيابة الخصوصية في دورته االستثنائية 

وحيث إن ممثل الشركة العقارية المالكة للعقار قد أكد عند التفاوض في بنود 

عقد التسويغ انه ال مجال إلدخال اية تغييرات مهما كان نوعها على جميع مكونات 

 البناية موضع عقد التسويغ 

وحيث عرض إمكانية التفويت في العقار عوضا عن التسويغ مقترحا 

 دينار ثمن البيع 2.000.000

وتبعا لذلك تم إحالة المقترح لمصالح وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية 

قصد إجراء اختبار لتقييم القيمة الشرائية والذي وقع اجرؤه من قبل اإلدارة العامة 

دينار والذي قبل به المالك مع إضافة  1.985.000لالختبارات التي اقرن مبلغ 

 دينار  2.362.150بح الثمن النهائي جميع االداءات ليص

التداول في شأن اقتناء هذا العقار الذي  األعضاءوالمعروض على السادة 

سفلية  مأويعدد  ىغال باإلضافةشقق  10يحتوي على ثالثة طوابق علوية تضم 

 المتمثل في ثالثا مغازات  األرضيللسيارات وتستثنى من عملية البيع الطابق 

والتراتيب  اإلجراءاتالبلدية بصدد مباشرة بقية  أن إلى اإلشارةوتجدر 

 .عملية االقتناء  إلتمامالقانونية الالزمة 

 

 

 

 

 

 

  اوالتـــــــدالم



 

: تساءلت حول إمكانية بطء إجراءات الحصول على السيدة نعيمة بلقاضي

حين  من طرف رئاسة الحكومة مقترحة تاجيل النظر في الموضوع الىالترخيص 

 تنصيب المجلس البلدي المنتخب

تاجيل  ىوارتأأيد السيدة نعيمة القاضي : السيد علي طاهر المولى 

على أن التوقيت غير مناسب  اكدمؤإلى المجلس البلدي المنتخب  الموضوع 

 .لالقتناء 

أوضح أن عملية االقتناء تمثل فرصة  :السيد رئيس النيابة الخصوصية 

جيدة حيث أن السعر المعروض مناسب  باعتبار  موقع المبنى و قربه من قصر 

 .فرصة الموضوع قد ينتج عنه ضياع لل تأجيلالبلدية الحالي  وفي صورة 

الثمن المعروض مناسب جدا وتمثل  أن أوضح: السيد القابض البلدي 

 . جيدةعملية االقتناء فرصة 

أيد السيد القابض البلدي حيث أن الثمن المقترح مناسب : السيد سليم سريح  

 .جدا 

إلى أن الموضوع المعروض على   أشار: السيد رئيس النيابة الخصوصية  

هو المصادقة على مبدأ االقتناء وفي مرحلة موالية الحصول على  األعضاءالسادة 

بقية االجراءات  تمامإموافقة رئاسة الحكومة ثم سيتولى المجلس البلدي المنتخب 

 الحقا.

أشارت إلى انه في حالة المصادقة على مبدأ االقتناء : السيدة بية بن ساسي 

يجابية  يجب إعداد مذكرة توضيحية موجهة إلى رئاسة الحكومة تتضمن النقاط اال

 لعملية االقتناء مع دعوة مالك العقار الى تقديم ملف التقسيم للمبنى .

انية  02تحويل اعتماد عدد  حول :  04الموضوع عدد  ن ي بمي 
بالعنوان الثانن

 

 قرار مجلس النيابة الخصوصية  

 

المصالح البلدية  ع عىل مبدأ اقتناء مبنن اليواءباإلجما  صادق مجلس النيابة الخصوصية        
خيص ودعوة مالك العقار لتقديم جميع  مع مراسلة السيد رئيس الحكومة للحصول عىل الير

 الوثائق المتعلقة بالمبنن . 



 : القتناء مبنن اليواء المصالح البلدية  2018سنة 

 السيد منتصر المحجوب رئيس النيابة الخصوصية الكلمة إلى السيدأحال 

بعد المصادقة على مبدأ والذي أوضح أنه سهيل الساسي الكاتب العام للبلدية 

المجلس البلدي  أعضاءالسادة على المعروض  اقتناء مبنى إليواء المصالح البلدية

تم رصد موضوع تحويل اعتماد القتناء المبنى لفائدة المصالح البلدية حيث انه 

د في حين أنه بلغت التكلفة  2018دينار بميزانية  2.000.000مبلغ و قدره  

الجملية حسب ما جاء بتقرير اختبار وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية 

 .دينارا  2.362.150ما قدره  االداءاتوباحتساب جميع 

و فق ما  عتماداالتحويل المجلس البلدي  والمـعـــــــــروض على السادة األعضاء

أفريل   20بتاريخ  ةمع العلم انه قد تم عرضه على أنظار لجنة الشؤون اإلدارية والمالييلي 

2018  .  

                                                                                                                                                                    العنوان الثاني :

 ـــانالبيــــــــــــ الفصل

 اإلعتمادات النهائية التعديالت اإلعتمادات األولية

 دفع تعهد
 بالنقـص بالزيـادة

 الدفع التعهد
 دفع تعهد دفع تعهد

 637.850 637.850 362.150 362.150 _ _ 1.000.000 1.000.000 اقتناء أراضي 06.601

 2.362.150 2.362.150 _ _ 362.150 362.150 2.000.000 2.000.000 اقتناء مباني 06.602

 3.000.000 3.000.000 362.150 362.150 362.150 362.150 3.000.000 3.000.000 المجــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 قرار مجلس النيابة الخصوصية  

 

ي احتفظت باإلجما  صادق مجلس النيابة الخصوصية        
ي النر

ع ما عدا السيدة نعيمة القاضن
انية سنة  ن ي بمي 

القتناء مبنن اليواء مصالح  2018بصوتها عىل تحويل اعتماد بالعنوان الثانن
 البلدية وذلك حسب بيان الجدول التالي : 

                                                                                                                                                             
 اإلعتمادات النهائية التعديالت اإلعتمادات األولية ـــانالبيــــــــــــ الفصل



 

 

 وما قبلها :  2016البلدية بعنوان سنة  تطهي  مديونة :  05الموضوع عدد 

 

السيد السيد منتصر المحجوب رئيس النيابة الخصوصية الكلمة إلى أحال 

الذي تولى تقديم الموضوع حيث أشار انه تبعا  سهيل الساسي الكاتب العام للبلدية

 05/12/2017المؤرخ في  04لمنشور السيد وزير الشؤون المحلية و البيئة عدد 

و ما قبلها و القاضي  2016بتطهير مديونية البلديات بعنوان سنة  و المتعلق

بإحداث لجنة قيادة على المستوى الجهوي بإشراف السيد الكاتب العام للوالية 

تتولى متابعة تنفيذ إجراءات ضبط مبالغ الديون المحينة مستوجبة الخالص على 

اضر االعتراف و إمضاء مح 2019و  2018حساب الموارد الذاتية خالل سنتي 

 بالدين مع المؤسسات العمومية .

وحيث تم عقد عدة جلسات عمل بإشراف السيد الكاتب العام للبلدية لمقاربة 

قائمات ديون المؤسسات العمومية مع القائمات المعدة من قبل البلدية حتى يتسنى 

ضبط مبالغ الديون مستوجبة الخالص و قد أفضت هذه الجلسات إلى إمضاء جملة 

محاضر االعتراف بالدين و ال يزال التفاوض جاري مع بعض المؤسسات  من

 العمومية األخرى .

وفي هذا الصدد نذكر ما تم إمضاؤه من محاضر اعتراف بالدين مفصلة 

 حسب المؤسسة و مبلغ الدين :

 دفع تعهد
 بالنقـص بالزيـادة

 الدفع التعهد
 دفع تعهد دفع تعهد

 637.850 637.850 362.150 362.150 _ _ 1.000.000 1.000.000 اقتناء أراضي 06.601

 2.362.150 2.362.150 _ _ 362.150 362.150 2.000.000 2.000.000 اقتناء مباني 06.602

 3.000.000 3.000.000 362.150 362.150 362.150 362.150 3.000.000 3.000.000 المجــــــــــــــــــــــــــــوع

 



 المؤسسة
 مبلغ الدين

 ) بالدينار(

 136272.496 الشركة التونسية للكهرباء و الغاز ) اقليم اريانة(

 175425.779 الشركة التونسية للكهرباء و الغاز ) اقليم المنزه(

 3386.600 الوكالة الوطنية للترددات

 1796.000 المركز الوطني لالعالمية 

 541180.385 شركة اتصاالت تونس

 54806.500 الوكالة البلدية للخدمات البيئية

 89190.013 الشركة الوطنية الستغالل و توزيع المياه ) اقليم اريانة (

 48621.888 الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

 47218.726 الديوان الوطني للتطهير

 55981.752 الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة االجتماعية

 1593.880.139 المجموع

 

 اشــــــــــــالنق                                   

انه يجب االحتراز على ما تنص عليه  أشار إلى: الكاتب العام للبلدية السيد 

خالص بتعهد البلدية تقطع التقادم ومن مؤيدات الصرف ومجلة المحاسبة العمومية 

الضرورية ضمن  وااللتزام بتوفير االعتمادات 2018هذه الديون خالل سنة 

 .الميزانية 

تطهير  مبدأان البلدية موافقة على  أوضح:  السيد رئيس النيابة الخصوصية

الدفاع عن مصالح التحري في الديون القديمة خاصة و مع االلتزام بمديونية البلدية 

 .البلدية 

: أكد على ضرورة الحرص لخالص الفاتورات الكاتب العام للبلدية السيد 

 المتوفرة .

 

 .الجلسة على الساعة منتصف النهار وربع تواختتم

 

رئيس النيابة                 رئيسة لجنة الشؤون القانونية             الكاتب العام للبلدية

 الخصوصية 

 منتصر المحجوب             بية بن ساسي جا وحدو       سهيل الساسي    

 



 الجمهورية التونسية            

 والبيئة وزارة الشؤون المحلية      

 بلدية أريانة                  

 شؤون المجلس والمكتب واللجان خلية
ن الدوائر البلدية            والتنسيق بي 

 
 

 المجلس البلدي عنصر مستخرج من مداوالت
 

 2018لسنة  األولى في دورته االستثنائية 

 2018افريل  27الجمعة المنعقد يوم 

 

السيد التأم برئاسة  2018 أفريل 27الجمعة من يوم  العاشرة صباحاالساعة  على

بقاعة االجتماعات مصطفى و منتصر المحجوب رئيس النيابة الخصوصية لبلدية أريانة

 2018 لسنة األولىدورته االستثنائية الحجيج بقصر البلدية اجتماع المجلس البلدي في 

وذلك بناءا على الدعوة االسمية الموجهة لكافة أعضاء النيابة الخصوصية و اإلطارات 

 و هذا نّصها:   2018 أفريل 24 بتاريخ 2521اإلدارية تحت عدد 

وبعد ، أتشرف باستدعائكم لحضور اجتماع المجلس البلدي في دورته 

على  2018 أفريل 27الذي سيلتئم يوم الجمعة   2018لسنة  األولىاالستثنائية 

بقاعة االجتماعات مصطفى الحجيج بقصر وذلك للنظر  العاشرة صباحاالساعة 

  : ةالتالي المواضيعفي 

 
 2017ختم الحساب المالي لسنة  -1        

البرنامج الوظيفي  إطاربالعنوان الثاني في  01عدد  تحويل اعتماد -2 

 لجمالية البيئة والمحيط

 حول المصادقة على مبدأ اقتناء مبنى اليواء المصالح البلدية  -3      

حول اقتناء  2018بالعنوان الثاني بميزانية سنة  02تحويل اعتماد عدد  -4       

 البلدية  مبنى إليواء المصالح

 وما قبلها . 2016حول تطهير مديونية البلدية بعنوان سنة  -5      

 

 
 

 أعضاء المجلس البلدي :  والسيدتان نالسيداوقد حضن هذه الجلسة 

 



رئيس لجنة رخص البناء ورئيس الدائرة البلدية باريانة العليا     علي الطاهر مولى

  

 رئيس لجنة الشؤون اإلدارية والمالية       سليم سريح

لجنة التعاون والعالقات الخارجية ورئيسة لجنة  ةرئيس     بية بن ساسي جا وحدو 

 الشؤون 

 االجتماعية واألسرة ورئيسة الدائرة البلدية برياض النصر                               

رئيسة لجنة الشؤون االقتصادية ولجنة العمل التطوعي ورئيسة       نعيمة القاضي

 الدائرة 

 البلدية بالمنازه                               

 

 وتغيب دون عذر السادة : 

 
 رئيس لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة الشاذلي بن غرس هللا 

 رئيس الدائرة البلدية باريانة المدينة شكيب بن عيسى

والرياضة المساعد األول لرئيس البلدية ورئيس لجنة الشباب  شوقي بن منصور 

 والثقافة ولجنة التبتيت

 العمرانيةرئيس لجنة األشغال والتهيئة   توفيق مساعدية

 

 وحضن عن اإلدارة البلدية السادة والسيدات : 

 

 مديرة الشؤون القانونية واالمالك  ليليا مديني

 الشؤون المالية  ةمدير حميدة العرفاوي 

 مديرة تنمية الموارد والشؤون االقتصادية  سنية شعيب

 مدير النظافة والمعدات لطفي الدشراوي

 تجميل المدينة والعناية بالمنتزهات مديرة  ناجية لعيوني

 بإدارة المصالح الفنيةمكلف مهندس معماري رئيس   خالد الجبالي 

رئيس مصلحة مكلف بخلية المتابعة واالعالم والعالقات   الناصر محمود  

 الخارجية

  كاهية مدير تكنولوجيا المعلومات واالتصال  توفيق بالهاني

 القابض البلدي   ربيع الكافي

 كاهية مدير مكلف بإدارة حفظ الصحة  عربي اللباديال

 رئيس مصلحة التنوير العمومي   عبد الفتاح علية

 رئيس مصلحة حسابات ميزانية التصرف   رايس داوه

 رئيس مصلحة ورئيس فرقة الشرطة البلدية  محمد الطيب الخماسي

 متصرف دائرة أريانة العليا كمال بن رمضان

 دائرة المنازهمتصرف   األسعد المحمدي

 متصرف دائرة رياض النصر  نزار األدب

 متصرف دائرة اريانة المدينة  معز مديوني



 

ن  و   حضن عدد من المواطني 

 

كتابة الجلسة طبقا للقانون  سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةوتولى السيد 

رئيس  أم الخير بلغيثمنه و بمساعدة السيدة  38األساسي للبلديات وخاصة الفصل 

 . مصلحة شؤون المجلس والمكتب واللجان

 

هذه الجلسة مرحبا منتصر المحجوب رئيس النيابة الخصوصية افتتح السيد 

بالحاضرين من السادة والسيدات أعضاء النيابة الخصوصية و اإلطارات البلدية 

  2018لسنة  األولىعلى مواكبتهم أشغال الدورة االستثنائية والمواطنين 

أعمال الجلسة الذي حظي بالموافقة الجماعية تطرق إلى التذكير بجدول ثم 

 . للتداول في شأنه 

 

 :  2017: ختم الحساب المالي لسنة  01الموضوع عدد 

 

السيد منتصر المحجوب رئيس النيابة الخصوصية الكلمة إلى السيد أحال  

الذي أشار أنه يتعين قبل االنطالق في التداول في  سهيل الساسي الكاتب العام للبلدية

منه  37موضوع ختم الحساب المالي أنه طبقا للقانون األساسي للبلديات الفصل 

يتولى الرئيس أو من ينوبه في مغيبه رئاسة المجلس والذي ينص على أنه  " 

 البلدي وعند مناقشة الحساب المالي بالبلدية ينتخب المجلس رئيسا للجلسة .

ولرئيس البلدية في هذه الصورة وإن لم يعد مباشرا لخطته أن يحضر 

 المناقشات وعليه مغادرة الجلسة عند االقتراع.

يوجه رئيس الجلسة محضر المداوالت رأسا إلى سلطة اإلشراف الراجعة  

 "لها بالنظر .

رئيسة  السيدة بية بن ساسيوتبعا للفصل المشار إليه أعاله تم انتخاب 

 والتي أعربت عن شرفها بهذا التعيين . للجلسة

الحساب المالي تقديم الموضوع مبينا أن  الكاتب العام للبلديةثم تولى السيد 

ركنا أساسيا للميزانية، وهو يحوصل عمليات التصرف على مستوى المداخيل 

لم تتحقق ،  مصاريفوإنجاز النفقات تصرفا وتجهيزا، وما يجب إلغاؤه حسابيا من 



مادات العنوان الثاني المخصصة للمشاريع والتجهيزات التي هي في ونقل إعت

 طور اإلنجاز والموارد غير المستعملة من العنوان األول.

من القانون األساسي لميزانية الجماعات العمومية  33بأحكام الفصل  وعمال 

والنصوص التي  2007ديسمبر  18المؤرخ في  2007لسنة  65دد عالمحلية 

 نقحته أو تممته.

مجلس الجماعة العمومية المحلية في الحساب المالي الذي يقع إعداده  ينظر 

من مجلة المحاسبة العمومية وتقع المصادقة عليه من  282طبقا لمقتضيات الفصل 

 .قبل سلطة اإلشراف التي لها صفة الموافقة على الميزانية المتعلقة به "

أهم المعطيات المتعلقة  على السادة أعضاء المجلس البلديوالمعروض  

على مستوى المداخيل والمصاريف وذلك حسب ما جاء 2017بتصرف سنة 

 :بحسابيات السيد القابض البلدي 

           العنوان األول :

  

 

 البيــان
 التقديرات

 

 التحقيقات

 

 الفارق

  -   
 نسبة اإلنجاز

 موارد العنوان

 األول
21.500.000,000 22.599.475,022 1.099.475,022 105% 

نفقات العنوان 

 األول
17.700.000,000 14.198.816,706 3.501.183,294- 80% 

نفقات العنوان 

الثاني الممولة من 

موارد العنوان 

 األول

3.800.000,000 1.762.547,164 2.037.452,836- 46% 

مجموع النفقات 

موارد الممولة من 

 العنوان األول

21.500.000,000 15.961.363,870 5.538.636,130- 74% 

   6.638.111,152  اإلعتمادات المتبقية

 

 العنوان الثاني:



 

 : الخالصــــــــــــة-2

                                                                                               

 البيــان
 التقديـرات

 

 التحقيقـات

 

 الفـارق

 -  
 المالحظـات

  1.099.475,022 22.599.475,022 21.500.000,000 موارد العنوان األول

  -28.519,000 40.872.218,000 40.900.737,000 العنوان الثانيموارد 

مجموع موارد سنة 

2017  
62.400.737,000 63.471.693,022 1.070.956,022  

  -3.501.183,294 14.198.816,706 17.700.000,000 نفقات العنوان األول

  -39.909.255,085 4.791.481,915 44.700.737,000 نفقات العنوان الثاني

مجموع نفقات سنة 

2017 
62.400.737,000 18.990.298,621 43.410.438,379-  

 
 و تأسيسا على ما سبق ذكره فإن:

 

  : 2017المبلغ النهائي للموارد المستخلصة خالل سنة  .4

  

 :  2017النفقات المأذون بدفعها خالل سنة  .5

 
 إعتمادات نفقات العنوان األول الباقية بدون إستعمال    :  .6

 

: بدون إستعمالاعتمادات نفقات العنوان الثاني ) الجزء الثالث + الرابع ( الباقية  -4     

  

 البيــان
 التقديرات
 

 التحقيقات
 

 الفارق

  -   
 نسبة اإلنجاز

  -28.519,000 40.872.218,000 40.900.737,000 موارد العنوان الثاني

  -39.909.255,085 4.791.481,915 44.700.737,000 : نفقات العنوان الثاني

  -37.871.802,249 3.028.934,751 40.900.737,000 * من موارد العنوان الثاني

  -2.037.452,836 1.762.547,164 3.800.000,000 * من موارد العنوان األول

   37.131.283.249  اإلعتمادات المتبقية

دينارا 63.471.693,022  

دينارا 18.990.298,621  

دينارا 3.501.183,294  

 

دينارا  39.197.255,085 

دددددينارا                    

دينارا         دينارا 712.000,000   



 إعتماد نفقات العنوان الثاني ) الجزء الخامس ( الباقية بدون إستعمال  : -5
 

 اإلعتمادات المتبقية والمرخص في نقلتها إلى : -6

 

 المال اإلحتياطي :  ✓

 المتأتية من فواضل العنوان األول  =  -1  

   5.310.488,922=    2018من الفواضل إلى سنة  % 80تنقل * 

 دينارا

    1.327.622,230=   2019من الفواضل إلى سنة  % 20تنقل *                        

 دينارا

 2018المتأتية من العنوان الثاني : ) الجزء الثالث و الجزء الرابع (  تنقل إلى ميزانية  -2  

 = 
 

 المال اإلنتقالـي:  ✓

 

   =  الجزء الخامس 

 

 

المجلس البلدي التداول في  أعضاءوالمـعـــــــــروض على السادة 

 ةالموضوع مع العلم انه قد تم عرضه على أنظار لجنة الشؤون اإلدارية والمالي

 .  2018أفريل   20بتاريخ 

 
 

  اوالتـــــــدالم

 

: تساءلت حول أسباب النقص في نسبة  السيدة بية بن ساس جاوحدو

 مقارنة مع التقديرات بالعنوان الثاني  النفقات 

: أفاد أن المبالغ التي لم يتم صرفها بالعنوان  الكاتب العام للبلديةالسيد 

إلى غاية سنة  2012الثاني كانت نتيجة لعدم صرف االعتمادات المبرمجة من سنة 

، حيث بلغت  2016خططها االستثماري سنة إلى أن تولت البلدية إعداد م 2015

مليون دينار وقد شملت التدخالت  12قيمة االعتمادات المخصصة للبنية األساسية 

إلى تعطل بعض المشاريع  باالضافةاغلب المناطق الراجعة بالنظر للمنطقة البلدية 

يانة الكبرى منها بناء قصر البلدية والمسبح البلدي ومركب الطفولة ومقر دائرة ار

المدينة وذلك لعدة اعتبارات عقارية وعلى مستوى طلبات العروض والمناظرات 

 والدراسات .

دينارا  6.638.111,152  

37.131.283,249 

 دينارا

دينارا712.000,000  



مع اإلشارة إلى أن الدراسات المتعلقة بالمشاريع االستثمارية  المبرمجة 

 قد انطلقت مع بداية هذه السنة . 2018لسنة 

: تساءلت عن سبب البطء او التأخير في  السيدة بية بن ساس جاوحدو

 انجاز المشاريع هل يعود إلى النقص في االطار البشري أو ألسباب أخرى .

: أوضح أن طاقة البلدية االستثمارية تبلغ سنويا  الكاتب العام للبلديةالسيد 

مليون دينار إلنجاز المشاريع التشاركية هذا باإلضافة إلى بعض  10في حدود 

ها بالتنسيق مع الوزارة المعنية أو المشاريع األخرى كالمشاريع الشبابية التي تقوم ب

 المشروع المشترك بالتنسيق مع المجلس الجهوي .

من تدعيم اإلدارة باإلطار الفني الالزم   بالرغمهذا وتجدر اإلشارة إلى أنه 

دارة في حاجة إلى مزيد التأطير خاصة في سلك من خالل النقل إال انه تبقى اإل

 التقنيين 

إدارة المصالح الفنية تسعى بما توفر لديها  أنف : أضا السيد خالد الجبالي

من إطارات فنية إلنهاء الدراسات المتعلقة بجميع المشاريع إلى غاية آخر سنة 

2018 . 

تشهد في نفس الوقت حاجة اإلدارة إلى اإلطارات الفنية الوسطى التي كما 

 تتولى المتابعة الميدانية للمشاريع .

: أكدت على ضرورة فتح باب االنتدابات  السيدة بية بن ساس جاوحدو

 لتفادي التراكمات في االعتمادات المرصودة بعنوان المشاريع المبرمجة .

البلدية يزانية أشار إلى أنه تم الترخيص ضمن م :الكاتب العام للبلدية السيد

في االنتداب غير أن البلدية ليست مخولة لفتح المناظرات ويأمل أنه عمال 

ة الجماعات المحلية الجديدة وبعد انتخاب المجالس البلدية ستكون بمقتضيات مجل

 عملية االنتداب أسهل .



 

 
 قرار مجلس النيابة الخصوصية  

 

وذلك عىل  2017ع عىل ختم الحساب المالي لسنة باإلجما  صادق مجلس النيابة الخصوصية        
 النحو التالي : 

 الموارد :  -8

 د 22.599.475.022موارد العنوان األول : 

ي : 
ن
 د 40.872.218.000موارد العنوان الثان

ي للموارد المستخلصة خالل سنة 
 
 د  63.471.693.022:  2017وبذلك يكون المبلغ النهان

 :  النفقات -9

 د 14.198.816.706نفقات العنوان األول : 

ي : 
ن
 د 4.791.481.915نفقات العنوان الثان

 د 18.990.298.621:  2017وبذلك يكون مجموع النفقات المأذون بدفعها خالل سنة 

 3.501.183.294اعتمادات نفقات العنوان األول الباقية بدون استعمال :  -10

ي )الجزء الثالث+الرابع( الباقية بدون استعمال:  -11
ن
اعتمادات نفقات العنوان الثان

 د 39.197.255.085

ي  -12
ن
 د 712.000.000 )الجزء الخامس( الباقية بدون استعمال : اعتماد نفقات العنوان الثان

ي نقلتها ال :  -13
ن
 االعتمادات المتبقية والمرخص ف

 :  المال االحتياطي  ✓

 د 6.638.111.152المتأتية من فواضل العنوان األول :  -14

 د 5.310.488.922:  2018من الفواضل إل سنة  80%تنقل  ✓

 د 1.327.622.230:  2019سنة  من الفواضل الي  20%تنقل  ✓

انية  ✓ ن )جزء الثالث والجزء الرابع( تنقل إل مي  ي
ن
:  2018المتأتية من العنوان الثان

 د 37.131.283.249

 :  المال اإلنتقالي  ✓

 د 712.000.000الجزء الخامس : 



 رئيسة الجلسة                                                                                            
 

 بية بن ساسي جا وحدو                                                                                  
 الجمهورية التونسية            

 والبيئة الشؤون المحليةوزارة       

 بلدية أريانة                  

 شؤون المجلس والمكتب واللجان خلية
ن الدوائر البلدية            والتنسيق بي 

 
 

 المجلس البلدي عنصر مستخرج من مداوالت
 

 2018لسنة  األولى في دورته االستثنائية 

 2018افريل  27الجمعة المنعقد يوم 

 

السيد التأم برئاسة  2018 أفريل 27الجمعة من يوم  العاشرة صباحاالساعة  على

بقاعة االجتماعات مصطفى و منتصر المحجوب رئيس النيابة الخصوصية لبلدية أريانة

 2018 لسنة األولىدورته االستثنائية الحجيج بقصر البلدية اجتماع المجلس البلدي في 

وذلك بناءا على الدعوة االسمية الموجهة لكافة أعضاء النيابة الخصوصية و اإلطارات 

 و هذا نّصها:   2018 أفريل 24 بتاريخ 2521اإلدارية تحت عدد 

وبعد ، أتشرف باستدعائكم لحضور اجتماع المجلس البلدي في دورته 

على  2018 أفريل 27الذي سيلتئم يوم الجمعة   2018لسنة  األولىاالستثنائية 

بقاعة االجتماعات مصطفى الحجيج بقصر وذلك للنظر  العاشرة صباحاالساعة 

  : ةالتالي المواضيعفي 

 
 2017ختم الحساب المالي لسنة  -1        

البرنامج الوظيفي  إطاربالعنوان الثاني في  01عدد  تحويل اعتماد -2 

 لجمالية البيئة والمحيط

 لى مبدأ اقتناء مبنى اليواء المصالح البلدية حول المصادقة ع -3      

حول اقتناء  2018بالعنوان الثاني بميزانية سنة  02تحويل اعتماد عدد  -4       

 البلدية  مبنى إليواء المصالح

 وما قبلها . 2016حول تطهير مديونية البلدية بعنوان سنة  -5      

 

 
 

 أعضاء المجلس البلدي :  ن والسيدتانالسيداوقد حضن هذه الجلسة 



 

رئيس لجنة رخص البناء ورئيس الدائرة البلدية باريانة العليا     علي الطاهر مولى

  

 رئيس لجنة الشؤون اإلدارية والمالية       سليم سريح

لجنة التعاون والعالقات الخارجية ورئيسة لجنة  ةرئيس     بية بن ساسي جا وحدو 

 الشؤون 

 االجتماعية واألسرة ورئيسة الدائرة البلدية برياض النصر                               

رئيسة لجنة الشؤون االقتصادية ولجنة العمل التطوعي ورئيسة       نعيمة القاضي

 الدائرة 

 البلدية بالمنازه                               

 

 وتغيب دون عذر السادة : 

 
 رئيس لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة الشاذلي بن غرس هللا 

 رئيس الدائرة البلدية باريانة المدينة شكيب بن عيسى

والرياضة المساعد األول لرئيس البلدية ورئيس لجنة الشباب  شوقي بن منصور 

 والثقافة ولجنة التبتيت

 ةرئيس لجنة األشغال والتهيئة العمراني  توفيق مساعدية

 

 وحضن عن اإلدارة البلدية السادة والسيدات : 

 

 مديرة الشؤون القانونية واالمالك  ليليا مديني

 الشؤون المالية  ةمدير حميدة العرفاوي 

 مديرة تنمية الموارد والشؤون االقتصادية  سنية شعيب

 مدير النظافة والمعدات لطفي الدشراوي

 تجميل المدينة والعناية بالمنتزهات مديرة  ناجية لعيوني

 بإدارة المصالح الفنيةمكلف مهندس معماري رئيس   خالد الجبالي 

رئيس مصلحة مكلف بخلية المتابعة واالعالم والعالقات   الناصر محمود  

 الخارجية

  كاهية مدير تكنولوجيا المعلومات واالتصال  توفيق بالهاني

 القابض البلدي   ربيع الكافي

 كاهية مدير مكلف بإدارة حفظ الصحة  عربي اللباديال

 رئيس مصلحة التنوير العمومي   عبد الفتاح علية

 رئيس مصلحة حسابات ميزانية التصرف   رايس داوه

 رئيس مصلحة ورئيس فرقة الشرطة البلدية  محمد الطيب الخماسي

 متصرف دائرة أريانة العليا كمال بن رمضان

 دائرة المنازهمتصرف   األسعد المحمدي

 متصرف دائرة رياض النصر  نزار األدب



 متصرف دائرة اريانة المدينة  معز مديوني

 

ن  و   حضن عدد من المواطني 

 

كتابة الجلسة طبقا للقانون  سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةوتولى السيد 

رئيس  أم الخير بلغيثمنه و بمساعدة السيدة  38األساسي للبلديات وخاصة الفصل 

 . مصلحة شؤون المجلس والمكتب واللجان

 

هذه الجلسة مرحبا منتصر المحجوب رئيس النيابة الخصوصية افتتح السيد 

بالحاضرين من السادة والسيدات أعضاء النيابة الخصوصية و اإلطارات البلدية 

  2018لسنة  األولىعلى مواكبتهم أشغال الدورة االستثنائية والمواطنين 

أعمال الجلسة الذي حظي بالموافقة الجماعية تطرق إلى التذكير بجدول ثم 

 . للتداول في شأنه 

ي اطار  01حول تحويل اعتماد عدد  :  02الموضوع عدد 
ن
ي ف

ن
بالعنوان الثان

ي لجمالية البيئة والمحيط 
نامج الوظيفن  الير

 

ثم استأنف السيد منتصر المحجوب رئيس النيابة الخصوصية رئاسة الجلسة 

سهيل الساسي الكلمة إلى السيد أحال عد المصادقة على ختم الحساب المالي ثم ب

تحويل مبلغا ماليا قدره  2009تم سنة               أنهالذي أشار  الكاتب العام للبلدية

المبرمة بين  دينارا من وزارة البيئة والتنمية المستديمة تبعا لإلتفاقية 200.000

 الوكالة الوطنية لحماية المحيط والمجلس البلدي والمتعلقة ببرنامج المدينة المنتزه .

وحيث تم تعديل البرنامج الوظيفي لإلعتمادات المرصودة  في إطار  المدينة          

المنتزه وتوظيفها لتركيز قنوات الري اآللي وحفر اآلبار وتعديل أماكن التدخل من 

منطقة خضراء وفقا لمداولة المجلس البلدي في دورته العادية األولى  12إلى  4

 .2014مارس  13المنعقدة في 

وحيث تم إدراج هذه اإلعتمادات بالجزء الخامس بالباب الحادي والعشرون            

 "البيئة"  من العنوان الثاني للميزانية. 000-1000-06706الفصل 

ريف العمومية للمصادقة تبين أن هذه وبعرض الموضوع على رقابة المصا

-00510اإلعتمادات تدرج بالجزء الخامس ضمن الباب التسعون من الفصل 

 "تركيز قنوات الري اآللي وحفر اآلبار بالمناطق الخضراء". 0001-004



تحويل اعتماد على مستوى المجلس البلدي  أعضاءوالمـعـــــــــروض على السادة 

العلم انه قد تم عرضه على أنظار لجنة الشؤون اإلدارية مع إعتمادات الدفع  

 .  2018أفريل   20بتاريخ  ةوالمالي

 

 البيــــــــــان التبويب

 اإلعتمادات النهائية التعديالت اإلعتمادات األولية

 دفع
 بالنقص بالزيادة

 الدفع
 دفع دفع

 العنوان الثاني :

  الجزء الخامس

 القسم الحادي عشر

الباب الحادي  
 والعشرون 

 الفصل :  

     

06706-
1000-000 

برنامج أريانة المدينة 
 المنتزه

200.000 - 200.000 0 

 الباب التسعون   

 الفصل :
     

00510-
0001-004 

تركيز قنوات الري اآللي 
بالمناطق  روحفر اآلبا
 الخضراء

0 200.000 - 200.000 

 200.000 200.000 200.000 200.000 المجــــــــــــــــــــــــــــوع 

 



 
 رئيس النيابة الخصوصية لبلدية اريانة 

 
 منتض المحجوب

 

 

 

 

 
 
 

 الجمهورية التونسية            

 والبيئة وزارة الشؤون المحلية      

 

 قرار مجلس النيابة الخصوصية  
 
 

ي  01ع عىل تحويل اعتماد عدد باإلجما  صادق مجلس النيابة الخصوصية        
بالعنوان الثانن

ي لجمالية البيئة والمحيط حسب بيان الجدول التالي 
نامج الوظيفن ي إطار الير

ن
 : ف

 
 

 البيــــــــــــــــــــان التبويب

اإلعتمادات 

 األولية
 التعديالت

اإلعتمادات 

 النهائية

 دفع
 بالنقص بالزيادة

 الدفع
 دفع دفع

 العنوان الثاني :

  الجزء الخامس

القسم الحادي 

 عشر

  

 والعشرون الباب الحادي 

 الفصل :  

     

06706-1000-000 
المدينة  برنامج أريانة

 المنتزه
200.000 - 200.000 0 

 الباب التسعون   

 الفصل :
     

00510-0001-004 
تركيز قنوات الري 

 راآللي وحفر اآلبا
 بالمناطق الخضراء

0 200.000 - 200.000 

 
 200.000 200.000 200.000 200.000 المجــــــــــــــــــــــــــــوع

 



 بلدية أريانة                  
 شؤون المجلس والمكتب واللجان خلية
ن الدوائر البلدية            والتنسيق بي 

 
 

 المجلس البلدي عنصر مستخرج من مداوالت
 

 2018لسنة  األولى في دورته االستثنائية 

 2018افريل  27الجمعة المنعقد يوم 

 

السيد التأم برئاسة  2018 أفريل 27الجمعة من يوم  العاشرة صباحاالساعة  على

بقاعة االجتماعات مصطفى و منتصر المحجوب رئيس النيابة الخصوصية لبلدية أريانة

  2018 لسنة األولىدورته االستثنائية الحجيج بقصر البلدية اجتماع المجلس البلدي في 

وذلك بناءا على البالغات الصادرة بالصحف اليومية وبوسائل اإلعالم المسموعة والتي وقع تعليقها 

بناءا على الدعوة االسمية الموجهة لكافة أعضاء  ، كذلك بجميع المقرات التابعة للبلدية

و    2018 أفريل 24 بتاريخ 2521النيابة الخصوصية و اإلطارات اإلدارية تحت عدد 

 هذا نّصها:

وبعد ، أتشرف باستدعائكم لحضور اجتماع المجلس البلدي في دورته 

على  2018 أفريل 27الذي سيلتئم يوم الجمعة   2018لسنة  األولىاالستثنائية 

بقاعة االجتماعات مصطفى الحجيج بقصر وذلك للنظر  العاشرة صباحاالساعة 

  : ةالتالي المواضيعفي 

 
 2017ختم الحساب المالي لسنة  -1        

البرنامج الوظيفي  إطاربالعنوان الثاني في  01عدد  تحويل اعتماد -2 

 لجمالية البيئة والمحيط

 حول المصادقة على مبدأ اقتناء مبنى اليواء المصالح البلدية  -3      

حول اقتناء  2018بالعنوان الثاني بميزانية سنة  02تحويل اعتماد عدد  -4       

 البلدية  مبنى إليواء المصالح

 وما قبلها . 2016حول تطهير مديونية البلدية بعنوان سنة  -5      

 

 
 

 أعضاء المجلس البلدي :  والسيدتان نالسيداوقد حضن هذه الجلسة 

 



رئيس لجنة رخص البناء ورئيس الدائرة البلدية باريانة العليا     علي الطاهر مولى

  

 رئيس لجنة الشؤون اإلدارية والمالية       سليم سريح

لجنة التعاون والعالقات الخارجية ورئيسة لجنة  ةرئيس     بية بن ساسي جا وحدو 

 الشؤون 

 االجتماعية واألسرة ورئيسة الدائرة البلدية برياض النصر                               

رئيسة لجنة الشؤون االقتصادية ولجنة العمل التطوعي ورئيسة       نعيمة القاضي

 الدائرة 

 البلدية بالمنازه                               

 

 وتغيب دون عذر السادة : 

 
 رئيس لجنة الصحة والنظافة والعناية بالبيئة الشاذلي بن غرس هللا 

 رئيس الدائرة البلدية باريانة المدينة شكيب بن عيسى

والرياضة المساعد األول لرئيس البلدية ورئيس لجنة الشباب  شوقي بن منصور 

 والثقافة ولجنة التبتيت

 العمرانيةرئيس لجنة األشغال والتهيئة   توفيق مساعدية

 

 وحضن عن اإلدارة البلدية السادة والسيدات : 

 

 مديرة الشؤون القانونية واالمالك  ليليا مديني

 الشؤون المالية  ةمدير حميدة العرفاوي 

 مديرة تنمية الموارد والشؤون االقتصادية  سنية شعيب

 مدير النظافة والمعدات لطفي الدشراوي

 تجميل المدينة والعناية بالمنتزهات مديرة  ناجية لعيوني

 بإدارة المصالح الفنيةمكلف مهندس معماري رئيس   خالد الجبالي 

رئيس مصلحة مكلف بخلية المتابعة واالعالم والعالقات   الناصر محمود  

 الخارجية

  كاهية مدير تكنولوجيا المعلومات واالتصال  توفيق بالهاني

 القابض البلدي   ربيع الكافي

 كاهية مدير مكلف بإدارة حفظ الصحة  عربي اللباديال

 رئيس مصلحة التنوير العمومي   عبد الفتاح علية

 رئيس مصلحة حسابات ميزانية التصرف   رايس داوه

 رئيس مصلحة ورئيس فرقة الشرطة البلدية  محمد الطيب الخماسي

 متصرف دائرة أريانة العليا كمال بن رمضان

 دائرة المنازهمتصرف   األسعد المحمدي

 متصرف دائرة رياض النصر  نزار األدب

 متصرف دائرة اريانة المدينة  معز مديوني



 

ن  و   حضن عدد من المواطني 

 

كتابة الجلسة طبقا للقانون  سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةوتولى السيد 

رئيس  أم الخير بلغيثمنه و بمساعدة السيدة  38األساسي للبلديات وخاصة الفصل 

 . مصلحة شؤون المجلس والمكتب واللجان

 

هذه الجلسة مرحبا منتصر المحجوب رئيس النيابة الخصوصية افتتح السيد 

بالحاضرين من السادة والسيدات أعضاء النيابة الخصوصية و اإلطارات البلدية 

  2018لسنة  األولىعلى مواكبتهم أشغال الدورة االستثنائية والمواطنين 

أعمال الجلسة الذي حظي بالموافقة الجماعية تطرق إلى التذكير بجدول ثم 

 . للتداول في شأنه 

 

حول المصادقة عىل مبدأ اقتناء مبنن إليواء المصالح   :  03الموضوع عدد 

 البلدية : 

 

السيد منتصر المحجوب رئيس النيابة الخصوصية الكلمة إلى السيدة أحال 

ه امام وضعية انالتي أشارت إلى  واالمالكالشؤون القانونية  ةليليا مديني مدير

قد تداول مجلس النيابة الخصوصية في دورته القصر الحالي المنذرة بالسقوط 

 .موضوع تسويغ مقر لفائدة المصالح االدارية في 2017االستثنائية الثانية لسنة 

وحيث إن ممثل الشركة العقارية المالكة للعقار قد أكد عند التفاوض في بنود 

تغييرات مهما كان نوعها على جميع مكونات  أيةعقد التسويغ انه ال مجال إلدخال 

 البناية موضع عقد التسويغ 

وحيث عرض إمكانية التفويت في العقار عوضا عن التسويغ مقترحا 

 دينار ثمن البيع 2.000.000

تبعا لذلك تم إحالة المقترح لمصالح وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية و

قصد إجراء اختبار لتقييم القيمة الشرائية والذي وقع اجرؤه من قبل اإلدارة العامة 



دينار والذي قبل به المالك مع إضافة  1.985.000لالختبارات التي اقرن مبلغ 

 دينار  2.362.150جميع االداءات ليصبح الثمن النهائي 

والمعروض على السادة األعضاء التداول في شأن اقتناء هذا العقار الذي 

عدد مأوي سفلية  ىشقق باإلضافة غال 10يحتوي على ثالثة طوابق علوية تضم 

 للسيارات وتستثنى من عملية البيع الطابق األرضي المتمثل في ثالثا مغازات 

شرة بقية اإلجراءات والتراتيب وتجدر اإلشارة إلى أن البلدية بصدد مبا

 القانونية الالزمة إلتمام عملية االقتناء .

  اوالتـــــــدالم

 

: تساءلت حول إمكانية بطء إجراءات الحصول على لقاضيالسيدة نعيمة ا

من طرف رئاسة الحكومة مقترحة تاجيل النظر في الموضوع الى حين الترخيص 

 تنصيب المجلس البلدي المنتخب

تاجيل  ىأيد السيدة نعيمة القاضي وارتأ: السيد علي طاهر المولى 

على أن التوقيت غير مناسب  اكدمؤإلى المجلس البلدي المنتخب  الموضوع 

 .لالقتناء 

: أوضح أن عملية االقتناء تمثل فرصة السيد رئيس النيابة الخصوصية 

قربه من قصر  جيدة حيث أن السعر المعروض مناسب  باعتبار  موقع المبنى و

 .فرصة الموضوع قد ينتج عنه ضياع للالبلدية الحالي  وفي صورة تأجيل 

: أوضح أن الثمن المعروض مناسب جدا وتمثل السيد القابض البلدي 

 . جيدةعملية االقتناء فرصة 

: أيد السيد القابض البلدي حيث أن الثمن المقترح مناسب السيد سليم سريح  

 .جدا 

: أشار إلى أن الموضوع المعروض على  ابة الخصوصية  السيد رئيس الني

السادة األعضاء هو المصادقة على مبدأ االقتناء وفي مرحلة موالية الحصول على 

تمام بقية االجراءات إموافقة رئاسة الحكومة ثم سيتولى المجلس البلدي المنتخب 

 الحقا.



 : أشارت إلى انه في حالة المصادقة على مبدأ االقتناءالسيدة بية بن ساسي 

يجب إعداد مذكرة توضيحية موجهة إلى رئاسة الحكومة تتضمن النقاط االيجابية  

 لعملية االقتناء مع دعوة مالك العقار الى تقديم ملف التقسيم للمبنى .

 

 رئيس النيابة الخصوصية لبلدية اريانة 

 

 منتصر المحجوب

 

 

 

 

 

 

 
 الجمهورية التونسية            

 والبيئة المحليةوزارة الشؤون       

  بلدية أريانة                  

 شؤون المجلس والمكتب واللجان خلية
ن الدوائر البلدية            والتنسيق بي 

 
 

 المجلس البلدي عنصر مستخرج من مداوالت
 

 2018لسنة  األولى في دورته االستثنائية 

 2018افريل  27الجمعة المنعقد يوم 

 

السيد التأم برئاسة  2018 أفريل 27الجمعة من يوم  صباحاالعاشرة الساعة  على

بقاعة االجتماعات مصطفى و منتصر المحجوب رئيس النيابة الخصوصية لبلدية أريانة

 2018 لسنة األولىدورته االستثنائية الحجيج بقصر البلدية اجتماع المجلس البلدي في 

 

 قرار مجلس النيابة الخصوصية  

 

ع عىل مبدأ اقتناء مبنن اليواء المصالح البلدية باإلجما  صادق مجلس النيابة الخصوصية        
خيص ودعوة مالك العقار لتقديم جميع  مع مراسلة السيد رئيس الحكومة للحصول عىل الير

 الوثائق المتعلقة بالمبنن . 



النيابة الخصوصية و اإلطارات وذلك بناءا على الدعوة االسمية الموجهة لكافة أعضاء 

 و هذا نّصها:   2018 أفريل 24 بتاريخ 2521اإلدارية تحت عدد 

وبعد ، أتشرف باستدعائكم لحضور اجتماع المجلس البلدي في دورته 

على  2018 أفريل 27الذي سيلتئم يوم الجمعة   2018لسنة  األولىاالستثنائية 

بقاعة االجتماعات مصطفى الحجيج بقصر وذلك للنظر  العاشرة صباحاالساعة 

  : ةالتالي المواضيعفي 

 
 2017ختم الحساب المالي لسنة  -1        

البرنامج الوظيفي  إطاربالعنوان الثاني في  01عدد  تحويل اعتماد -2 

 لجمالية البيئة والمحيط

 المصالح البلدية  حول المصادقة على مبدأ اقتناء مبنى اليواء -3      

حول اقتناء  2018بالعنوان الثاني بميزانية سنة  02تحويل اعتماد عدد  -4       

 البلدية  مبنى إليواء المصالح

 وما قبلها . 2016حول تطهير مديونية البلدية بعنوان سنة  -5      

 

 
 

 أعضاء المجلس البلدي :  ن والسيدتانالسيداوقد حضن هذه الجلسة 

 

رئيس لجنة رخص البناء ورئيس الدائرة البلدية باريانة العليا     الطاهر مولىعلي 

  

 رئيس لجنة الشؤون اإلدارية والمالية       سليم سريح

لجنة التعاون والعالقات الخارجية ورئيسة لجنة  ةرئيس     بية بن ساسي جا وحدو 

 الشؤون 

 واألسرة ورئيسة الدائرة البلدية برياض النصر االجتماعية                               

رئيسة لجنة الشؤون االقتصادية ولجنة العمل التطوعي ورئيسة       نعيمة القاضي

 الدائرة 

 البلدية بالمنازه                               

 

 وتغيب دون عذر السادة : 

 
 بالبيئةرئيس لجنة الصحة والنظافة والعناية  الشاذلي بن غرس هللا 

 رئيس الدائرة البلدية باريانة المدينة شكيب بن عيسى



والرياضة المساعد األول لرئيس البلدية ورئيس لجنة الشباب  شوقي بن منصور 

 والثقافة ولجنة التبتيت

 رئيس لجنة األشغال والتهيئة العمرانية  توفيق مساعدية

 

 وحضن عن اإلدارة البلدية السادة والسيدات : 

 

 مديرة الشؤون القانونية واالمالك  مدينيليليا 

 الشؤون المالية  ةمدير حميدة العرفاوي 

 مديرة تنمية الموارد والشؤون االقتصادية  سنية شعيب

 مدير النظافة والمعدات لطفي الدشراوي

 مديرة تجميل المدينة والعناية بالمنتزهات  ناجية لعيوني

 بإدارة المصالح الفنيةمكلف مهندس معماري رئيس   خالد الجبالي 

رئيس مصلحة مكلف بخلية المتابعة واالعالم والعالقات   الناصر محمود  

 الخارجية

  كاهية مدير تكنولوجيا المعلومات واالتصال  توفيق بالهاني

 القابض البلدي   ربيع الكافي

 كاهية مدير مكلف بإدارة حفظ الصحة  العربي اللبادي

 ة التنوير العمومي رئيس مصلح  عبد الفتاح علية

 رئيس مصلحة حسابات ميزانية التصرف   رايس داوه

 رئيس مصلحة ورئيس فرقة الشرطة البلدية  محمد الطيب الخماسي

 متصرف دائرة أريانة العليا كمال بن رمضان

 متصرف دائرة المنازه  األسعد المحمدي

 متصرف دائرة رياض النصر  نزار األدب

 اريانة المدينةمتصرف دائرة   معز مديوني

 

ن  و   حضن عدد من المواطني 

 

كتابة الجلسة طبقا للقانون  سهيل الساسي الكاتب العام للبلديةوتولى السيد 

أم الخير بلغيث رئيس منه و بمساعدة السيدة  38األساسي للبلديات وخاصة الفصل 

 . مصلحة شؤون المجلس والمكتب واللجان

 

هذه الجلسة مرحبا منتصر المحجوب رئيس النيابة الخصوصية افتتح السيد 

بالحاضرين من السادة والسيدات أعضاء النيابة الخصوصية و اإلطارات البلدية 

  2018لسنة  األولىعلى مواكبتهم أشغال الدورة االستثنائية والمواطنين 



ة أعمال الجلسة الذي حظي بالموافقة الجماعيتطرق إلى التذكير بجدول ثم 

 . للتداول في شأنه 

انية  02حول تحويل اعتماد عدد  :  04الموضوع عدد  ن ي بمي 
بالعنوان الثانن

 القتناء مبنن اليواء المصالح البلدية :  2018سنة 

السيد منتصر المحجوب رئيس النيابة الخصوصية الكلمة إلى السيد أحال 

الذي أوضح أنه وبعد المصادقة على مبدأ سهيل الساسي الكاتب العام للبلدية 

السادة أعضاء المجلس البلدي على اقتناء مبنى إليواء المصالح البلدية المعروض 

موضوع تحويل اعتماد القتناء المبنى لفائدة المصالح البلدية حيث انه تم رصد 

د في حين أنه بلغت التكلفة  2018دينار بميزانية  2.000.000مبلغ و قدره  

لية حسب ما جاء بتقرير اختبار وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية الجم

 .دينارا  2.362.150وباحتساب جميع االداءات ما قدره 

و فق ما  عتماداالتحويل المجلس البلدي  والمـعـــــــــروض على السادة األعضاء

أفريل   20بتاريخ  ةمع العلم انه قد تم عرضه على أنظار لجنة الشؤون اإلدارية والمالييلي 

2018  .  

                                                                                                                                                                    العنوان الثاني :

 ـــانالبيــــــــــــ الفصل

 اإلعتمادات النهائية التعديالت اإلعتمادات األولية

 دفع تعهد
 بالنقـص بالزيـادة

 الدفع التعهد
 دفع تعهد دفع تعهد

 637.850 637.850 362.150 362.150 _ _ 1.000.000 1.000.000 اقتناء أراضي 06.601

 2.362.150 2.362.150 _ _ 362.150 362.150 2.000.000 2.000.000 اقتناء مباني 06.602

 3.000.000 3.000.000 362.150 362.150 362.150 362.150 3.000.000 3.000.000 المجــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 قرار مجلس النيابة الخصوصية  

 

ي احتفظت باإلجما  صادق مجلس النيابة الخصوصية        
ي النر

ع ما عدا السيدة نعيمة القاضن



 

 

 
 النيابة الخصوصية لبلدية اريانة رئيس 

 
 منتض المحجوب

 

انية سنة  ن ي بمي 
القتناء مبنن اليواء مصالح  2018بصوتها عىل تحويل اعتماد بالعنوان الثانن

 البلدية وذلك حسب بيان الجدول التالي : 
                                                                                                                                                             

 ـــانالبيــــــــــــ الفصل

 اإلعتمادات النهائية التعديالت اإلعتمادات األولية

 دفع تعهد
 بالنقـص بالزيـادة

 الدفع التعهد
 دفع تعهد دفع تعهد

 637.850 637.850 362.150 362.150 _ _ 1.000.000 1.000.000 اقتناء أراضي 06.601

 2.362.150 2.362.150 _ _ 362.150 362.150 2.000.000 2.000.000 اقتناء مباني 06.602

 3.000.000 3.000.000 362.150 362.150 362.150 362.150 3.000.000 3.000.000 المجــــــــــــــــــــــــــــوع

 


