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السيد حممد برائسة  2019أفريل  13السبت صباحا من يوم التاسعة على الساعة التأم  
الدورة بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن ابراينة اجتماع العريب فاضل موسى رئيس بلدية اراينة 

وذلك بناءا على حبضور السيد عادل الوساليت الكاتب العام للبلدية  2019 لسنة االستثنائية االوىل
رات التابعة غات الصادرة ابلصحف اليومية وبوسائل اإلعالم املسموعة واليت وقع تعليقها جبميع املقالبال

لدي حتت عدد بة املوجهة لكافة أعضاء اجمللس العلى الدعوة االمسي للبلدية، وكذلك بناء
  وهذا نّصها: 2019أفريل  08بتاريخ 1776

لسنة  األوىلأتشرف إبعالمكم أن اجتماع اجمللس البلدي ابراينة يف دورته االستثنائية ،  وبعد"
صباحا بقاعة  الساعة الثامنة والنصفعلى  2019أفريل  13ستلتئم يوم السبت  2019

 وذلك للنظر يف : اجللسات منتزه بئر بلحسن ابراينة
 

 ."2019تحويل اعتماد بالعنوان األول لميزانية سنة 

 
 الجلسة كل من السادة والسيدات : وحضر

 

 املساعد الثاين لرئيس البلدية  حممد اهلادي كشريد

 املساعدة الثالثة لرئيس البلدية و رئيسة جلنة الرتبية والتعليم مرمي العطاوي

 رئيسة جلنة الشؤون املرأة واألسرة   سنية الصغري
 والرايضة رئيس جلنة الطفولة والشباب   عثمان املهدي الصيادي 

 رئيسة جلنة النظافة والصحة والبيئة عليا التومي
 رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات سهام بوعزة

 رئيس جلنة الفنون والثقافة  أنيس معزون 



 
 

 
 

 رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة ومقاومة الفساد  اهلام بن صاحل 

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

 رئيس جلنة االعالم والتواصل والتقييم امحد حشانة

 رئيس جلنة املساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة الناصر اجلندويب

 رئيس جلنة التعاون الالمركزي ماهر القلييب

 البلدية ابراينة العليارئيس الدائرة  حممد احلبيب العوين

 رئيس الدائرة البلدية ابراينة املدينة حممد محيد
 مستشار بلدي فتحي اثبت 

 مستشار بلدي نعيمة الزرييب

 مستشار بلدي  عزوز حممد

 مستشار بلدي حممود بلحاج

 مستشار بلدي ليث شويخ

 مستشار بلدي عبد السالم املانسي

 مستشار بلدي مسرية املازين

 مستشار بلدي عزة بوترعة

 رئيسة جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ومتابعة التصرف :  فاطمة ابراهم 
 : مستشار بلدي  مصطفى الكبري
 : مستشار بلدي  عزيزة الفيتوري

 : مسشار بلدي  خالد اجلريب 
 النصررئيس الدائرة البلدية برايض  :  اجلليدي جربان 

 : رئيسة الدائرة البلدية ابملنازه  آمنة الزهروين
 : مستشار بلدي  اندية بن يوسف

 : املساعدة االوىل لرئيس البلدية  هنال بن عمر
 رئيس جلنة صيانة وتثمني الرتاث ودعم النشاط السياحي والصناعات التقليدية  :  املنصف سليطي

 رئيسة جلنة االشغال والتهيئة العمرانية :   التومي سلوى 



 
 

 
 

 : مستشار بلدي  هيفاء احللواين 
 : مستشار بلدي  روضة احلزامي
 : مستشار بلدي  جالل بن تقية

 مدير املعدات والنظافة   لطفي الدشراوي
 العناية ابملنتزهات وجتميل املدينة مديرة  انجية لعيوين
 مهندس معماري رئيس مكلف إبدارة املصاحل الفنية   خالد اجلبايل
 كاهية مدير تكنولوجيا املعلومات واالتصال  توفيق ابهلاين
 رئيس مصلحة مكلفة خبلية املتابعة  الناصر حممود

 رئيس مصلحة الطرقات واملرور وتسمية االهنج  هندة الكيفاجي
 رئيس مصلخة التنظيف والدراسات واخلوصصة   بن منصور سناء

 االدارة الفنية   شكري الدشراوي
 رئيس مكتب الشرطة البيئية  حممد الطيب اخلماسي

 
 

 ممثلي اجملتمع املدين و عدد من املواطنني.كما حضر اجللسة عدد من  
 

يتوىل الكاتب من القانون األساسي جمللة اجلماعات احمللية  " 218عمال مبقتضيات الفصل و 
العام للبلدية كتابة اجمللس البلدي ويف صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام للبلدية ميكن لرئيس 
اجمللس يف بداية كل جلسة أن يعني أحد أعضائه ليقوم ابلكتابة، ويقوم مبساعدته أحد موظفي 

ه يف توساعد كتابة اجللسة  عادل الوساليت الكاتب العام للبلدية السيد  توىل". وتبعا لذلك البلدية
 .رئيسة مصلحة شؤون اجمللس واملكتب واللجانام اخلري بلغيث ذلك السيدة 
اجللسة مرحبا بكافة احلاضرين من السادة والسيدات أعضاء اجمللس السيد رئيس البلدية افتتح 

معتذرا  2019لسنة  االوىلعلى مواكبتهم أشغال الدورة االستثنائية  البلدي واإلطارات واملتساكنني
عن أتخر موعد انطالق اجللسة يف موعدها وذلك تبعا للمعاينة امليدانية اليت مشلت وضعية بنك 
االسكان مبنطقة النصر حيث قامت هذه االخرية ابجناز خمالفات من انحية التوسعة واكتساح الرصيف 

صبغة العقار من سكىن اىل جتاري وقد مت التنبيه عليهم يف عديد املناسبات دون  ببناء مدارج وتغيري
 فائدة واعتبارا لذلك سيتم تتبعهم وإزالة املخالفات احلاصلة .



 
 

 
 

طن بتاريخ يوم  2000بــــــكما أشار إىل عملية حجز كميات كبرية من منتوج البطاطة تقدر 
ليت كان سيتم تروجيها خبالف الصيغ القانونية ملسالك التوزيع ورغم  احلزم يف  2019أفريل  12اجلمعة 

مراقبة منافذ هذه املسالك املوازية إال إن املخالفات تتجاوز كل التقديرات وأحال الكلمة اىل السيد 
 حممد محيد رئيس الدائرة البلدية ابراينة املدينة ملزيد التوضيح .

على الساعة السابعة ليال  2019افريل  12 أنه مت يوم اجلمعة : أشار إىل السيد حممد محيد
ترصد عملية تزويد املنتصبني ابخلصر والغالل خلسة وابلتنسيق مع املندوبية اجلهوية للتجارة والشرطة 

كغ وإحالة   953بــواجللبانة تقدر  طن2000بــالبلدية ابراينة مت حجز شاحنتني ملنتوج البطاطة تقدر 
 .ق اجلملة البضاعة لسو 

مثمنا جمهودات و  هلعملمتثل املشاغل اليومية  السيد رئيس البلدية أن هذه اإلشارات مؤكدا
 ثملعاضدهتم يف حتسني الوضعية كما أضاف بوقوع حاد الدوائر وكافة اجمللس البلديالسادة رؤساء 

أد . وأشار إىل أنه يف  700بــة وقد قدرت خسائرها ابراين ةاندالع دخان أسود كثيف ابملغازة العام
خضم هذه املسائل ال يسعه إىل أن يرحب أبعضاء اجمللس البلدي اجلدد السيد عبد السالم املانسي 
عن قائمة النهضة والسيدة مسرية املازين حرم الزواوي عن قائمة االفضل واللذان أداي القسم ملباشرة 

ستقيلني السيد ابديس دمق عن قائمة األفضل مهامهما ابجمللس البلدي إثر تعينيهما خلفا للعضوين امل
 والسيدة سناء قريعة عن قائمة النهضة واللذان يتوجه هلما بشكره على جمهوداهتما املبذولة.

مث أحال الكلمة اىل السيدة نعيمة الزرييب عضوة جملس بلدي اليت أفادت بوجود خمازن حلفظ 
  ع الغري قانونية . السلع وجب غلقها يف إطار احلد وجتفيف مسالك التوزي

: أوضح أن مجيع السلط على دراية ابملسألة واليت تتطلب تدخل أمين  رئيس البلديةالسيد 
 ابألساس ابإلضافة املراقبة هذه املسالك من قبل اإلدارة اجلهوية للتجارة .

: رحب بدوره ابألعضاء اجلدد ومقرتحا ان يتم تكرمي األعضاء  الناصر اجلندويبالسيد 
 ني بشهادة أو شعار البلدية .املتخل

: أشار أنه ال يرى مانعا يف ذلك بتكرمي األعضاء من خالل شعار او  رئيس البلديةالسيد 
 درع .

: رحبت أبعضاء اجمللس البلدي اجلدد مؤكدة على وجوب مراعاة احرتام ة عليا التومي السيد
  إىل املتبقي من الوقت للخوض فيها .الوقت وااللتزام جبدول أعمال اجللسة وإرجاء املسائل املختلفة 

 



 
 

 
 

تحويل اعتماد بالعنوان األول لميزانية سنة حول  01

2019.  
 

مارس  21بتاريخ  284ابلرجوع لألمر احلكومي عدد رئيس اإلشارة إىل أنه  توىل السيد       
الضرورية لصرف املنحة التكميلية الظرفية لفائدة أعوان بلدية أراينة  توفري اإلعتمادات رويف إطا 2019

مما استوجب حتويل اعتماد مببلغ مجلي  2019وشهري جانفي وفيفري  2018بعنوان شهر ديسمرب 
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لالفص القسم الجزء ةقر الف   
الفقرة  
 الفرعية

انيةعنوان الفصل بالميز   
اإلعتمادات المرسمة  

2019بميزانية    
نقصالتعديالت بال  

 التعديالت

بالزيادة     
يةإلعتمادات النهائ  

1 1 101 0001 000 
األجر األساسي 

 والتدرج
3.409.220,000 147.538,875 - 3.261.681,125 

1 3 300 0015 000 
المنحة التكميلية 

 الظرفية
- - 147.538,875 147.538,875 

ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــوعمالمجــ ـــ ــ ـــ ــ  3.409.220,000 147.538,875 147.538,875 3.409.220,000 

 
علما وانه مت عرضه على انظار املكتب  املعروض على السادة األعضاء التداول يف هذا املوضوعو     

 . 2019أفريل  05البلدي بتاريخ 
 

 المداوالت 

 : تساءل حول عملية التحويل املستوجبة من فصل اىل آخر امحد حشانة السيد 

: أشار إىل أنه بناء لألمر احلكومي وقع إحداث فصل جديد ابلقسم  عادل الوساليتالسيد 
خيصص  للمنحة التكميلية الظرفية لفائدة األعوان وعدم إدراج هذه املنحة  الثالث من اجلزء االول

ضمن األجر األساسي من القسم االول ويف إطار توفري اعتمادات للفصل اجلديد املعروض للمصادقة 
على السادة األعضاء حتويل اعتماد ابلعنوان االول من فصل األجر األساسي والتدرج اىل فصل املنحة 

 الظرفية . التكميلية



 
 

 
 

 

 
: أشار إىل أمهية عمل اللجان للتعرض ابستفاضة للمواضيع املعروضة  السيد الناصر اجلندويب

 على أنظار اجمللس البلدي .
: أشار إىل أنه نظرا إىل أن املوضوع كان استثنائيا وعاجال مت النظر فيه  رئيس البلدية السيد 

يف الغرض للبت  ةصلب جلنة الشؤون املالية واالقتصادية و صلب املكتب البلدي وحتديد دورة استثنائي
 فيه . 

مث أحال السيد رئيس البلدية الكلمة إىل السيدة مسرية املازين حرم الزواوي والسيد عبد السالم 
 املانسي لتقدمي نفسيهما .

: أفادت أبهنا تعمل مديرة جتارية ابلشركة الوطنية العقارية للبالد تونسية ة مسرية املازين السيد
 من اجملموعة يف كنف االلتزام والشفافية.متمنية  ان تكون عنصرا فاعال ض

: قدم نفسه متمنيا أن يقدم اإلضافة ضمن اجمللس البلدي وخلدمة  عبد السالم املانسي السيد 
 املواطنني.

: هنأ العضوين اجلديدين مبناسبة انضمامهم لرتكيبة اجمللس وتطرق اىل  امحد حشانة السيد 
ملقاومة ليست كما ينبغي ومالحظ حول التلوث املنجر من مسألة فوضى املنتصبني ابراينة ان مرده ا

 

 قرار المجلس البلدي  
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لالفص القسم الجزء ةالفقر    
الفقرة  
 الفرعية

انيةعنوان الفصل بالميز   
اإلعتمادات المرسمة  

2019بميزانية    
نقصالتعديالت بال  

 التعديالت

بالزيادة     
يةإلعتمادات النهائ  

1 1 101 0001 000 
األساسي  األجر

 والتدرج
3.409.220,000 147.538,875 - 3.261.681,125 

1 3 300 0015 000 
المنحة التكميلية 

 الظرفية
- - 147.538,875 147.538,875 

ـــ ــ ـــ ــ ـــوعمالمجــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ  3.409.220,000 147.538,875 147.538,875 3.409.220,000 

 



 
 

 
 

االنتصاب، ابإلضافة إىل أكداس اخلضر املوضوعة أرضا وعن إمكانية التسبب يف أمراض جرثومية وهي 
مسؤولية قانونية وصحية نواجهها مجيعا وعن عدم وجود إرادة سياسة ملقاومة املنتصبني رغم داريتنا 

 الماكن خمازهنم.
: أشار إىل أن اإلرادة السياسية للمجلس البلدي متوفرة والدليل على ذلك  س البلدية رئيالسيد 

املقاومة املتكررة للمنتصبني يف عدة مناسبات وان املسألة تعود اىل ان الوالية واألمن غري قادرين على 
ا إصرارا على مواصلة أتمني وتوفري العتاد واملعدات ابلصورة الكافية وهذا ال يعين تراجعنا عن املسألة وإمن

قرار( مع األخذ يف االعتبار ان التنفيذ ال يتم اال عن طريق  140مقاومتهم وتنفيذ القرارات الصادرة )
 الشرطة ودعاه إىل االلتحاق ابللجنة املعنية لإلفادة بتجربته يف اجملال.

يتم ختصيص عون نظافة لتنظيف مواقع املنتصبني والتنبيه عليهم  : اقرتح ان امحد حشانة السيد 
 حلفظ السلع بصورة مالئمة .

 : دعا إىل تسجيل املالحظات واختاذ التدابري الالزمة. رئيس لبلدية  السيد 
 

 ورفعت اجللسة على الساعة التاسعة والنصف صباحا.
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 : 01والمتعلق بالموضوع عدد 

 

 2019سنة  تحويل اعتماد بالعنوان األول لميزانيةحول       

 

السيد حممد برائسة  2019أفريل  13السبت صباحا من يوم التاسعة على الساعة التأم  
الدورة بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن ابراينة اجتماع العريب فاضل موسى رئيس بلدية اراينة 

وذلك بناءا على حبضور السيد عادل الوساليت الكاتب العام للبلدية  2019 لسنة االستثنائية االوىل
رات التابعة البالغات الصادرة ابلصحف اليومية وبوسائل اإلعالم املسموعة واليت وقع تعليقها جبميع املق

لدي حتت عدد بلس الة املوجهة لكافة أعضاء اجملعلى الدعوة االمسي للبلدية، وكذلك بناء
  وهذا نّصها: 2019أفريل  08بتاريخ 1776

لسنة  األوىلأتشرف إبعالمكم أن اجتماع اجمللس البلدي ابراينة يف دورته االستثنائية ،  وبعد"
صباحا بقاعة  الساعة الثامنة والنصفعلى  2019أفريل  13ستلتئم يوم السبت  2019

 وذلك للنظر يف : اجللسات منتزه بئر بلحسن ابراينة
 

 ."2019تحويل اعتماد بالعنوان األول لميزانية سنة 

 
 وحضر الجلسة كل من السادة والسيدات :

 

 املساعد الثاين لرئيس البلدية  حممد اهلادي كشريد

 املساعدة الثالثة لرئيس البلدية و رئيسة جلنة الرتبية والتعليم مرمي العطاوي

 رئيسة جلنة الشؤون املرأة واألسرة   سنية الصغري



 
 

 
 

 رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة   عثمان املهدي الصيادي 

 رئيسة جلنة النظافة والصحة والبيئة عليا التومي
 رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات سهام بوعزة

 رئيس جلنة الفنون والثقافة  أنيس معزون 

 رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة ومقاومة الفساد  اهلام بن صاحل 

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

 رئيس جلنة االعالم والتواصل والتقييم امحد حشانة

 رئيس جلنة املساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة الناصر اجلندويب

 رئيس جلنة التعاون الالمركزي ماهر القلييب

 رئيس الدائرة البلدية ابراينة العليا حممد احلبيب العوين

 رئيس الدائرة البلدية ابراينة املدينة حممد محيد
 مستشار بلدي فتحي اثبت 

 مستشار بلدي نعيمة الزرييب

 مستشار بلدي  عزوز حممد

 مستشار بلدي حممود بلحاج

 مستشار بلدي ليث شويخ

 مستشار بلدي عبد السالم املانسي

 مستشار بلدي مسرية املازين

 مستشار بلدي عزة بوترعة

 رئيسة جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ومتابعة التصرف :  فاطمة ابراهم 
 : مستشار بلدي  مصطفى الكبري
 : مستشار بلدي  عزيزة الفيتوري

 : مسشار بلدي  خالد اجلريب 
 رئيس الدائرة البلدية برايض النصر :  اجلليدي جربان 

 : رئيسة الدائرة البلدية ابملنازه  آمنة الزهروين



 
 

 
 

 : مستشار بلدي  اندية بن يوسف

 : املساعدة االوىل لرئيس البلدية  هنال بن عمر
 نة صيانة وتثمني الرتاث ودعم النشاط السياحي والصناعات التقليدية رئيس جل :  املنصف سليطي
 رئيسة جلنة االشغال والتهيئة العمرانية :   سلوى التومي 
 : مستشار بلدي  هيفاء احللواين 
 : مستشار بلدي  روضة احلزامي
 : مستشار بلدي  جالل بن تقية

 مدير املعدات والنظافة   لطفي الدشراوي
 مديرة العناية ابملنتزهات وجتميل املدينة  انجية لعيوين
 مهندس معماري رئيس مكلف إبدارة املصاحل الفنية   خالد اجلبايل
 كاهية مدير تكنولوجيا املعلومات واالتصال  توفيق ابهلاين
 رئيس مصلحة مكلفة خبلية املتابعة  الناصر حممود

 رئيس مصلحة الطرقات واملرور وتسمية االهنج  هندة الكيفاجي
 رئيس مصلخة التنظيف والدراسات واخلوصصة   سناء بن منصور

 االدارة الفنية   شكري الدشراوي
 رئيس مكتب الشرطة البيئية  حممد الطيب اخلماسي

 
 
 

 ممثلي اجملتمع املدين و عدد من املواطنني.كما حضر اجللسة عدد من  
 

يتوىل الكاتب من القانون األساسي جمللة اجلماعات احمللية  " 218عمال مبقتضيات الفصل و 
العام للبلدية كتابة اجمللس البلدي ويف صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام للبلدية ميكن لرئيس 
اجمللس يف بداية كل جلسة أن يعني أحد أعضائه ليقوم ابلكتابة، ويقوم مبساعدته أحد موظفي 

ه يف توساعد كتابة اجللسة  عادل الوساليت الكاتب العام للبلدية السيد  توىل". وتبعا لذلك لديةالب
 .رئيسة مصلحة شؤون اجمللس واملكتب واللجانام اخلري بلغيث ذلك السيدة 

 



 
 

 
 

اجللسة مرحبا بكافة احلاضرين من السادة والسيدات أعضاء اجمللس السيد رئيس البلدية افتتح 
معتذرا  2019لسنة  االوىلالبلدي واإلطارات واملتساكنني على مواكبتهم أشغال الدورة االستثنائية 

عن أتخر موعد انطالق اجللسة يف موعدها وذلك تبعا للمعاينة امليدانية اليت مشلت وضعية بنك 
ر حيث قامت هذه االخرية ابجناز خمالفات من انحية التوسعة واكتساح الرصيف االسكان مبنطقة النص

ببناء مدارج وتغيري صبغة العقار من سكىن اىل جتاري وقد مت التنبيه عليهم يف عديد املناسبات دون 
 فائدة واعتبارا لذلك سيتم تتبعهم وإزالة املخالفات احلاصلة .

طن بتاريخ يوم  2000بــــــمن منتوج البطاطة تقدر كما أشار إىل عملية حجز كميات كبرية 
ليت كان سيتم تروجيها خبالف الصيغ القانونية ملسالك التوزيع ورغم  احلزم يف  2019أفريل  12اجلمعة 

مراقبة منافذ هذه املسالك املوازية إال إن املخالفات تتجاوز كل التقديرات وأحال الكلمة اىل السيد 
 رة البلدية ابراينة املدينة ملزيد التوضيح .حممد محيد رئيس الدائ

على الساعة السابعة ليال  2019افريل  12: أشار إىل أنه مت يوم اجلمعة  السيد حممد محيد
ترصد عملية تزويد املنتصبني ابخلصر والغالل خلسة وابلتنسيق مع املندوبية اجلهوية للتجارة والشرطة 

كغ وإحالة   953بــواجللبانة تقدر  طن2000بــج البطاطة تقدر البلدية ابراينة مت حجز شاحنتني ملنتو 
 .البضاعة لسوق اجلملة 

مثمنا جمهودات و  هلعملمتثل املشاغل اليومية  السيد رئيس البلدية أن هذه اإلشارات مؤكدا
 ثملعاضدهتم يف حتسني الوضعية كما أضاف بوقوع حاد الدوائر وكافة اجمللس البلديالسادة رؤساء 

أد . وأشار إىل أنه يف  700بــة وقد قدرت خسائرها ابراين ةاندالع دخان أسود كثيف ابملغازة العام
خضم هذه املسائل ال يسعه إىل أن يرحب أبعضاء اجمللس البلدي اجلدد السيد عبد السالم املانسي 

داي القسم ملباشرة عن قائمة النهضة والسيدة مسرية املازين حرم الزواوي عن قائمة االفضل واللذان أ
مهامهما ابجمللس البلدي إثر تعينيهما خلفا للعضوين املستقيلني السيد ابديس دمق عن قائمة األفضل 

 والسيدة سناء قريعة عن قائمة النهضة واللذان يتوجه هلما بشكره على جمهوداهتما املبذولة.
فادت بوجود خمازن حلفظ مث أحال الكلمة اىل السيدة نعيمة الزرييب عضوة جملس بلدي اليت أ

  السلع وجب غلقها يف إطار احلد وجتفيف مسالك التوزيع الغري قانونية . 
: أوضح أن مجيع السلط على دراية ابملسألة واليت تتطلب تدخل أمين  رئيس البلديةالسيد 

 ابألساس ابإلضافة املراقبة هذه املسالك من قبل اإلدارة اجلهوية للتجارة .



 
 

 
 

: رحب بدوره ابألعضاء اجلدد ومقرتحا ان يتم تكرمي األعضاء  جلندويبالناصر االسيد 
 املتخلني بشهادة أو شعار البلدية .

: أشار أنه ال يرى مانعا يف ذلك بتكرمي األعضاء من خالل شعار او  رئيس البلديةالسيد 
 درع .

مراعاة احرتام : رحبت أبعضاء اجمللس البلدي اجلدد مؤكدة على وجوب ة عليا التومي السيد
  الوقت وااللتزام جبدول أعمال اجللسة وإرجاء املسائل املختلفة إىل املتبقي من الوقت للخوض فيها .

 
تحويل اعتماد بالعنوان األول لميزانية سنة حول  01

2019.  
 

مارس  21بتاريخ  284ابلرجوع لألمر احلكومي عدد رئيس اإلشارة إىل أنه  توىل السيد       
توفري اإلعتمادات الضرورية لصرف املنحة التكميلية الظرفية لفائدة أعوان بلدية أراينة  رويف إطا 2019

مما استوجب حتويل اعتماد مببلغ مجلي  2019وشهري جانفي وفيفري  2018بعنوان شهر ديسمرب 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         دول التايل:د  من القسم األول إىل القسم الثالث مثلما هو مبني ابجل 147.538,875قدره 

لالفص القسم الجزء ةالفقر    
الفقرة  
 الفرعية

انيةعنوان الفصل بالميز   
اإلعتمادات المرسمة  

2019بميزانية    
نقصالتعديالت بال  

 التعديالت

بالزيادة     
يةإلعتمادات النهائ  

1 1 101 0001 000 
األجر األساسي 

 والتدرج
3.409.220,000 147.538,875 - 3.261.681,125 

1 3 300 0015 000 
المنحة التكميلية 

 الظرفية
- - 147.538,875 147.538,875 

ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــوعمالمجــ ـــ ــ ـــ ــ  3.409.220,000 147.538,875 147.538,875 3.409.220,000 

 
علما وانه مت عرضه على انظار املكتب  املعروض على السادة األعضاء التداول يف هذا املوضوعو     

 . 2019أفريل  05البلدي بتاريخ 
 

 



 
 

 
 

 المداوالت 

 : تساءل حول عملية التحويل املستوجبة من فصل اىل آخر. امحد حشانة السيد 

: أشار إىل أنه بناء لألمر احلكومي وقع إحداث فصل جديد ابلقسم  عادل الوساليتالسيد 
خيصص  للمنحة التكميلية الظرفية لفائدة األعوان وعدم إدراج هذه املنحة  الثالث من اجلزء االول

ضمن األجر األساسي من القسم االول ويف إطار توفري اعتمادات للفصل اجلديد املعروض للمصادقة 
على السادة األعضاء حتويل اعتماد ابلعنوان االول من فصل األجر األساسي والتدرج اىل فصل املنحة 

 الظرفية . التكميلية

 

 

 

 

 قرار المجلس البلدي  

 

2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

لالفص القسم الجزء ةالفقر    
الفقرة  
 الفرعية

انيةعنوان الفصل بالميز   
اإلعتمادات المرسمة  

2019بميزانية    
نقصالتعديالت بال  

 التعديالت

بالزيادة     
يةإلعتمادات النهائ  

1 1 101 0001 000 
األساسي  األجر

 والتدرج
3.409.220,000 147.538,875 - 3.261.681,125 

1 3 300 0015 000 
المنحة التكميلية 

 الظرفية
- - 147.538,875 147.538,875 

ـــ ــ ـــ ــ ـــوعمالمجــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ  3.409.220,000 147.538,875 147.538,875 3.409.220,000 

 


