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 الجمهورية التونسية           
 وزارة الشؤون المحلية  والبيئة   

 بلدية أريانة             
 خلية شؤون المجلس والمكتب واللجان

 والتنسيق بين الدوائر البلدية      

 محضر جلسة 

 9102لسنة   االستثنائية الثالثةالدورة اجتماع 

 9102ديسمبر  12السبت المنعقد يوم 
 

 

 1122ديسمبر  12السبت يوم  9102 لسنةللمجلس البلدي  الدورة االستثنائية الثالثة إنعقدت  
السيد محمد صباحا برئاسة التاسعة والنصف بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن باريانة على الساعة 

وذلك  عادل الوسالتي الكاتب العام للبلديةوبحضور السيد  موسى رئيس بلدية اريانةالعربي فاضل 
بناءا على البالغات الصادرة بالصحف اليومية وبوسائل اإلعالم المسموعة والتي وقع تعليقها بجميع 

تحت لدي بة الموجهة لكافة أعضاء المجلس العلى الدعوة االسمي رات التابعة للبلدية، وكذلك بناءالمق
  وهذا نّصها: 1122ديسمبر  21بتاريخ  7579 عدد
لسنة الثالثة أتشرف بدعوتكم لحضور اجتماع المجلس البلدي في دورته االستثنائية " وبعد ،        

بقاعة والنصف صباحا  التاسعةالساعة على  1122ديسمبر 12لسبت التئم يوم يوالذي س  1122
  : وذلك للنظر فيباريانة منتزه بئر بلحسن االجتماعات 

 
 

 مساعدة الجماعات المحلية موظفة مع صندوق القروضالاتفاقية المساعدات غير  -1

 0202/0200للفترة  

 0202البرنامج االستثماري السنوي لسنة  -0

 دعم القدراتالتكوين وبرنامج  -3
 0202استلزام معاليم سوق الجملة للخضر والغالل باريانة لسنة  -4
 تنظيم  المرور والجوالن بالمنطقة البلدية   -5
 حول  الدفن بالمقبرة اإلسالمية بسيدي الجبالي  -1
 حول ابرام اتفاقية شراكة بين بلدية اريانة والمركب الثقافي والرياضي بالمنزه السادس -7
 حول ابرام اتفاقية شراكة بين بلدية اريانة و وزارة التكوين المهني والتشغيل -8
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 مواضيع لإلعالم

 

 متابعة مديونية البلدية  -1

 متابعة تنفيذ المشاريع البلدية االستثمارية -0

 كشف االستخالصات البلدية - 3   

 "السيدة هيفاء الحلواني العضوة حول استقالة  - 4   

 

 وحضر الجلسة كل من السادة والسيدات :

 

 المساعدة االولى لرئيس البلدية         نهال بن عمر

 المساعد الثاني لرئيس البلدية  محمد الهادي كشريد

 المساعدة الثالثة لرئيس البلدية و رئيسة لجنة التربية والتعليم مريم العطاوي

 رئيسة لجنة الشؤون المرأة واألسرة   سنية الصغير

 المنصف السليطي
رئيس لجنة صيانة وتثمين التراث ودعم النشاط السياحي والصناعات 

 التقليدية
 رئيس لجنة التعاون الالمركزي ماهر القليبي

 رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف فاطمة ابراهم 

 رئيس لجنة الفنون والثقافة  أنيس معزون 

 رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة ومقاومة الفساد  الهام بن صالح 

 والشغل وفاقدي السند وحاملي االعاقةرئيسة لجنة الشؤون االجتماعية  سعيدة بن عمارة

 رئيس لجنة االعالم والتواصل والتقييم احمد حشانة

 رئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة الناصر الجندوبي

 رئيس الدائرة البلدية باريانة العليا محمد الحبيب العوني
 رئيسة لجنة االشغال والتهيئة العمرانية سلوى التومي 

 رئيس دائرة رياض النصر الجليدي جبران 

 رئيسة دائرة المنازه آمنة الزهروني

 رئيس الدائرة البلدية باريانة المدينة محمد حميد
 : مستشار بلدي مصطفى الكبير
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 مستشار بلدي فتحي ثابت 

 مستشار بلدي  عزوز  مدمح

 مستشار بلدي عبد السالم المانسي

  

 :  السيداتذر بع تتغيبو

 رئيسة لجنة النظافة والصحة والبيئة عليا التومي

 رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات سهام بوعزة

 مستشار بلدي روضة الحزامي

 مستشار بلدي  نعيمة الزريبي

 

 :  السادة و السيداتتغيب دون عذر و

 

 رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة   عثمان المهدي الصيادي 
 مستشار بلدي        جالل بن تقية

 مستشار بلدي     سميرة المازني

 مستشار بلدي     عزة بوترعة

 مستشار بلدي       خالد الجربي 
 مستشار بلدي       عزيزة الفيتوري

 مستشار بلدي محمود بلحاج

 مستشار بلدي        نادية بن يوسف

 مستشار بلدي ليث شويخ

 
 :  السادة و السيدات البلدية كل منوحضر عن االدارة 

 مدير المصالح الفنية   خالد الجبالي
 مديرة الشؤون االقتصادية  سنية شعيب
 مدير الشؤون االدارية  سمير وداي

 رئيس مصلحة الطرقات والمرور وتسمية االنهج  هندة الكيفاجي
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 رئيس مصلحة حسابيات ميزانية التصرف  رايس دواه
 رئيس مكتب الشرطة البيئية  محمد الطيب الخماسي

 متصرف دائرة اريانة المدينة   معز المديوني
 رئيسة مصلحة المنتزهات الحضرية  فردوس السيد

 
 

 ممثلي المجتمع المدني و عدد من المواطنين.كما حضر الجلسة عدد من  
 

الكاتب يتولى من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية  " 902عمال بمقتضيات الفصل و 
العام للبلدية كتابة المجلس البلدي وفي صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام للبلدية يمكن لرئيس 
المجلس في بداية كل جلسة أن يعين أحد أعضائه ليقوم بالكتابة، ويقوم بمساعدته أحد موظفي 

ه في ذلك توساعد لسةكتابة الج عادل الوسالتي الكاتب العام للبلدية السيد  تولى". وتبعا لذلك البلدية
 .رئيسة مصلحة شؤون المجلس والمكتب واللجانام الخير بلغيث السيدة 

 

الجلسة مرحبا بكافة الحاضرين من السادة والسيدات أعضاء المجلس السيد رئيس البلدية افتتح 
 الثالثةعلى مواكبتهم أشغال الدورة االستثنائية البلدية وممثلي المجتمع المدني والمواطنين البلدي واإلطارات 

 . 9102لسنة 
وبعد التأكد من توفر النصاب القانوني النعقاد الجلسة تولى السيد رئيس البلدية التذكير بجدول 

 أعمال الجلسة الذي حظي بالمصادقة للتداول في شأنه.
واطنين اوضح السيد رئيس وتبعا لوجود وقفة احتجاجية داخل قاعة الجلسة من طرف جمع من الم

البلدية بان مداخالت المواطنين مجالها الجلسات التمهيدية ونظرا لتأكد المسألة سيتم تناولها قبل االنطالق 
 أعمال الجلسة .بجدول في التداول 

: التي أشارت الى تعرضها  بثنية الماكني ) متساكني بمنطقة المنازه ( السيدةثم أحال الكلمة الى 
في مناسبتين من طرف صاحب محل مخالف بنهج النجوم قامت باإلدالء حول تجاوزاته وقد وقع لالعتداء 

تسريب اسم الشاكية للمدعي عليه دون االخذ في االعتبار القانون الحامي للمبلغين عن الفساد وحماية 
زات للعيش حياتهم الشخصية وتطالب بكل حزم تطبيق القانون ضد المخالفين وحماية المبلغين عن التجاو 

 في مناخ سليم .
 : أوضح انه سيتم تطبيق القانون وايالء المسألة العناية الالزمة . السيد رئيس البلدية
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االتفاقية المبرمة بين صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وبلدية :    21عدد الموضوع 

 0202/0200اريانة لمنح المساعدات غير الموظفة لسنة 

السيدة فاطمة ابراهم رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية  رئيس البلدية الكلمة إلىال السيد أح
باالتفاقية المبرمة بين البلية اريانة وصندوق القروض  التي تولت تقديم الموضوع المتعلقومتابعة التصرف 

 9102لسنة  5313طبقا لألمر عدد إلى أنه  توأشار  9191/9199لمنح المساعدات غير الموظفة لسنة 
والمتعلق بضبط شروط إسناد  القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق   9102سبتمبر   51المؤرخ في 

 لقروض ومساعدة الجماعات المحلية.ا
والقرار المشترك  9103جويلية  05وطبقا للقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 

المتعلقين بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية من   9102نوفمبر  02المؤرخ في 
 صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية إلى الجماعات المحلية .

المتعلق بضبط طرق  9103أوت  15وطبقا للقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 
 ة .احتساب المساعدات اإلجمالية غير الموظف

والمتعلق بضبط  9103ديسمبر  92وطبقا للقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في 
 مقاييس تقييم أداء الجماعات المحلية .

وعمال بمقتضيات الدليل العملي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية أبرمت بلدية اريانة 
ثلة في شخص المدير العام لصندوق القروض ومساعدة ممثلة في شخص رئيس مجلسها مع الدولة مم

الجماعات المحلية اتفاقية ضابطة للتعهدات المتبادلة بين الطرفين في تطبيق إجراءات الحصول على 
من المساعدات غير الموظفة في  9191المساعدات غير الموظفة ، وحيث يمثل مناب البلدية لسنة 

د البلدية اتخاذ التدابير الالزمة لتحقيق الشروط الدنيا المستوجبة أد ويتوقف الحصول عليه بتعه 663حدود 
بجملة من   9191جانفي  03للحصول على المساعدة غير الموظفة وذلك بموافاة الصندوق قبل يوم 

التي تضبط مسؤولية  9191الوثائق من بينها نسخة أصلية من اتفاقية منح المساعدات غير الموظفة لسنة 
ولة بعنوان االنتفاع بالمساعدة مصحوبة بمضمون من مداولة المجلس البلدي حول المصادقة البلدية مع الد

 .على هذه االتفاقية .  )وذلك حسب الوثيقة المصاحبة (
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والمعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي التداول في الموضوع ، مع العلم أنه تم عرضه على 
 أنظارعلى و ،  9102ديسمبر   12ومتابعة التصرف المنعقدة  المالية واالقتصاديةلجنة الشؤون   أنظار

 .9102ديسمبر  91المكتب البلدي المنعقد بتاريخ 
 

 المداوالت

 
: تساءل حول المشاريع االستثمارية التي حظيت بتمويل المساعدات غير  السيد الجليدي جبران

 .الموظفة
 .9191أفاد أنه سيتم إيضاح المسألة في موضوع البرنامج االستثماري لسنة :  عادل الوسالتيالسيد 

  التصويت
 91/91: الموافقون

 –فتحي ثابت  –المنصف السليطي  –الناصر الجندوبي  -: السيد فاضل موسى  السادة والسيدات
 – محمد عزوز –سلوى التومي  –فاطمة ابراهم  -نهال بن عمر –احمد حشانة  –عبد السالم المانسي 

مريم العطاوي  –الهادي كشريد  –محمد حميد  –الهام بن صالح  –محمد الحبيب العوني  –سنية الصغير 
 مصطفى الكبير . –ماهر القلبي  –الجليدي جبران  –

 1/91: المعترضون
 1/91: المحتفظون

 

 

 

 

 

 قرار المجلس البلدي  

 

المبرمة بين صندوق القروض ومساعدة  االتفاقيةعلى باإلجماع المجلس البلدي  أعضاء صادق    

)حسب   .0202/0200الجماعات المحلية وبلدية اريانة لمنح المساعدات غير الموظفة لسنة 

   االتفاقية الملحقة بهذا المحضر(.
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 : 0202البرنامج االستثماري السنوي لسنة : حول  20الموضوع عدد 
 

أحال السيد رئيس البلدية الكلمة إلى السيدة فاطمة ابراهم رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 
 ،  9191التي تولت تقديم البرنامج االستثماري السنوي لسنة ومتابعة التصرف 
في إطار إرساء مبادئ الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المحلية ، وتطبيقا للمنشور عدد  أنهوأفادت 

، واعتمادا على منهجية إعداد البرنامج السنوي لالستثمار البلدي التشاركي  9103أكتوبر  12المؤرخ في  00
البرنامج االستثماري تم إعداد وتنفيذ رزنامة عمل تضمنت عدة مراحل تنظيمية ومالية وفنية إلنجاح مسار 

 .9191البلدي التشاركي لسنة 
مع اإلشارة إلى أنه قد ساندت العمل البلدي المنظمات وهياكل المجتمع المدني في استقطاب  

 أكتوبر 92المواطنين للمشاركة الفعالة في الجلسات التشاركة ، حيث تم عقد الجلسة العامة األولى بتاريخ 
 المشاريع المهيكلة والمشاريع اإلدارية واالعتمادات المخصصة لالنجاز. وتم التوافق خاللها على 9102

باإلضافة إلى أنه تم عقد جلسات المناطق حسب الدوائر البلدية  لضبط مشاريع  القرب للبنية 
   األساسية: 

 الدائرة  البلدية بأريانة المدينة  9102نوفمبر   19السبت           

 الدائرة البلدية  بأريانة العليا   9102 نوفمبر 12 السبت          

  الدائرة البلدية بالمنازه  9102 نوفمبر 06لسبت ا

 الدائرة البلدية برياض النصر  9102 نوفمبر 95 السبت
 

لضبط الصيغة النهائية للبرنامج  9102ديسمبر  02تم عقد الجلسة العامة الثانية بتاريخ السبت كما        
 . 9191االستثماري التشاركي لسنة 

 البلدي في ما يلي : لالستثمارو يتمثل برنامج السنوي 
 

 : 0202موارد البرنامج االستثماري السنوي التشاركي لسنة -1

 

 الكلفة بالدينار الموارد

 أد 665 المساعدة غير الموظفة 

 أد 53338 تمويل ذاتي

 - قرض

 أد 03222 المجموع العام للموارد
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  : 0202توزيع الموارد على المشاريع االستثمارية السنوية التشاركية لسنة  -0

 دينارا3مليون  03008 برنامج ومشاريع القرب المتعلقة بتحسين ظروف عيش المواطنين بقيمة -1

 

 الذاتي()التمويل  الكلفة التقديرية المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع

 البنية االساسية 

 أد 1022  تعبيد الطرقات و االرصفة

 أد 522  التنوير العمومي

 أد 808 دراسات  خاصة بالمشاريع 

 المناطق الخضراء 
  أد    022  تهيئة الحدائق العمومية

 

 دينارا  03158برامج ومشاريع إدارية بقيمة : -0

 

 الكلفة التقديرية) التمويل الذاتي(  المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع

 معدات اعالمية

ألف دينار122 كاميرات مراقبة    

ألف دينار 122 إقتناء تجهيزات اعالمية   

ألف دينار 122 إقتناء تجهيزات إدارية   

 

 المشاريع

 

الكلفة باأللف 

 دينار

 الخطةالتمويلية

تمويل ذاتي باأللف 

 دينار
 قرض

مساعدة غير 

 موظفة

 معدات نظافة

حاوية فضالت 100اقتناء 

 لتر  772حديدية سعة 
 - - أد 122 أد 122

حاوية فضالت 182اقتناء 

 لتر 772بالستيكية 

 102حاوية فضالت  822اقتناء 

 لتر
 أد 122 أد 122

- - 

 - - أد 02 أد 02 سالت أرضية
 0شاحنة صغيرة ذات  20عدد 

 عجالت  و أربعة أبواب
 أد 70 أد 70

- - 

 أد 15 - - أد 58 جرار فالحي 21عدد 
 معدات نظافة

 واشغال
 أد 111 - - أد mini grader 022آلة ماسحة 
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 المشاريع

 

 الكلفة

 باأللف دينار 

 الخطة التمويلية

تمويل ذاتي 

 باأللف دينار
 قرض

مساعدة غير 

 موظفة

معدات الوقاية 

 الصحية

ضخات مجرورة يدويا ذات م 20عدد 

 لتر 102سعة  محرك
 - - أد 02 أد 02

مجهزة ببخاخ  4x4 pich-upاقتناء 

 للموبيدات على شكل رذاذ
 أد 122 - - أد 122

شاحنة شفط مياه كبيرة الحجم لمجابهة 

 الكوارث
 - - أد 301 أد 301

  DFSKشاحنة صغيرة من نوع 

 ابواب 0
 - - أد 35 أد 35

بخاخ للموبيدات محمولة  20اقتناء عدد 

 على الظهر
 - - أد 02 أد 02

 - - أد 02 أد 02 آلة تضبيب حراري كبيرة الحجم
 

 المشاريع

 

 الكلفة

 باأللف دينار 

 الخطة التمويلية

تمويل ذاتي 

 باأللف دينار
 قرض

مساعدة غير 

 موظفة

 معدات اشغال
 شاحنة خفيفة مجهزة بسلم

 )التنوير العمومي (
 أد 122 - - أد 122

معدات تجميل 

المدينة والعناية 

 بالمنتزهات

لتر 5222شاحنة مجهزة بصهريج  أد 022 - - أد 022   
 - - أد 102 أد 102 آلة رافعة مجهزة

أبواب 0اقتناء شاحنة صغيرة   - - أد 35 أد 35 
شاحنة خفيفة مزدوجة   20عدد  الشرطة البيئية 4x4 102أد102 أد - - 

 مصالح مختلفة
دراجات نارية 12عدد   - - أد 08 أد 08 

سيارات مصلحة 20اقتناء عدد   - - أد 52 أد 52 
 

 دينارا مليون  33502 برامج ومشاريع مهيكلة للمدينة بقيمة -0 -3

 

 )التمويل الذاتي(  الكلفة التقديرية مشاريــــــــــــــــــــــــــــــع اللجان 

 لجنة الطفولة و الشباب و الرياضة  

 أد  1222 تعشيب ( تهيئة ملعب عزيز تاج )

  أد 122 قاعة عزيز تاج ) إعادة األرضية (

  أد 022 تهيئة شاملة لروضة األطفال

 –رياض األندلس  –تجهيز فضاء ألعاب : بجودة الحياة 

 حي المستقبل– 5مسلك الصحي
 أد  122
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   )التمويل الذاتي(   الكلفة التقديرية المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع 

  لجنة الفنون والثقافة

 أد 102 تجهيز المسرح البلدي باريانة

 أد 52 تركيز مجسم بمناسبة عيد الورد

 لجنة الصحة والنظافة والبيئة

 أد 82 غراسة أشجار التصفيف

 أد 022 تركيز الري اآللي وحفر اآلبار

 

 )التمويل الذاتي(  الكلفة التقديرية المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع 

 لجنة التربية و التعليم:

ألف دينار 122 تهيئة المؤسسات التربوية   

االقتصادية: الشؤون المالية ولجنة   
 

  أد 082 تهيئة المآوي شبه آلي

بناء مآوي ذو طوابق باريانة المدينة بالشراكة مع 

 القطاع الخاص
-  

السياراتموزعات تذاكر آلية لوقوف    أد 022 

آالت رافعة 20اقتناء  عدد    أد 022 

  أد 322 تهيئة السوق الطيب المهيري

  أد 022 تهيئة االسواق اليومية 

 

 )التمويل الذاتي(  الكلفة التقديرية المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع 

الشؤون االدارية واسداء الخدمات لجنة  

أد 122 اقتناء قطعة ارض لتوسعة المقبرة    

أد 022 تهيئة قطعة االرض لتوسعة المقبرة    

 

 حسب البيانات التالية :ي تنزيل االعتمادات حسب التبويب المالي المدرج بميزانية العنوان الثانتم كما 
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 المشاريع اإلدارية -1
    

 

 بيـــان المشـــروع التبويب المالي
 الكلفـــة

 ذاتـيتمويل 
مساعدات غير 

 الدفـع التعهـد موظفة
 000 100 000 100 000 100 اقتناء تجهيزات إدارية 06.604-0001

  

06.605-0020 

   000 100 000 100 000 100 كاميرات مراقبة

   000 100 000 100 000 100 اقتناء معدات اعالمية

06.606-0001 

عجالت و  4صغيرة ذاتاقتناء شاحنة 
   000 36 000 36 000 36 اربعة ابواب

عجالت  4شاحنة صغيرة ذات  9عدد 
   000 72 000 72 000 72 وأربعة أبواب

 000 65   000 65 000 65 جرار فالحي 0عدد 

 mini grader 200 000 200 000   200 000ألة ماسحة 

( مجهزة pick-up) 4*4شاحنة 
 000 100   000 100 000 100 ببخاخ للمبيدات على شكل رذاذ

شاحنة شفط مياه كبيرة الحجم 
   000 391 000 391 000 391 لمجابهة الكوارث

 4 عجالت و 4ذات  شاحنة صغيرة
   000 36 000 36 000 36 أبواب 

شاحنة خفيفة مجهزة بسلم )تنوير 
 000 100   000 100 000 100 عمومي(

 000 200   000 200 000 200 لتر0111شاحنة مجهزة بصهريج 

   000 140 000 140 000 140 آلة رافعة مجهزة

   000 140 000 140 000 140 4*4شاحنة خفيفة مزدوجة  19عدد 

06.606-0002 
حاوية فضالت حديدية 011اقتناء 

   000 100 000 100 000 100 لتر551سعة 
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حاوية فضالت بالستيكية 071اقتناء 
 لتر 551

06.606-0002 

لتر  091حاوية فضالت  711اقتناء 
   000 100 000 100 000 100 للفرز

   000 40 000 40 000 40 اقتناء سالت أرضية

مضخات مجرورة يدويا  4اقتناء عدد 
   000 20 000 20 000 20 لتر  091ذات محرك سعة 

بخاخ للمبيدات محمولة  9اقتناء عدد
   000 20 000 20 000 20 على الظهر

   000 20 000 20 000 20 لة تضبيب حراري كبيرة الحجمآاقتناء 

06.608-0001 

   000 80 000 80 000 80 سيارات مصلحة 19اقتناء عدد 

   000 25 000 25 000 25 دراجات نارية01اقتناء عدد 

 000 665 000 520 1 000 185 2 000 185 2 مجموع المشاريع اإلدارية

       

     المشاريع المهيكلة -2

 بيـــان المشـــروع التبويب المالي
 الكلفـــة

 تمويل ذاتـي
مساعدات غير 

 الدفـع التعهـد موظفة

   000 100 000 100 000 100 اقتناء قطعة أرض لتوسعة المقبرة 0001- 06.601

   000 400 000 400 000 400 ألة رافعة 19اقتناء عدد 06.606-0001

06.606-0002 
اقتناء موزعات تذاكر آلية لوقوف 

   000 400 000 400 000 400 السيارات

   000 140 000 140 000 140 تجهيز المسرح البلدي 06.616-0008

   000 200 000 200 000 200 تهيئة قطعة أرض لتوسعة المقبرة 06.614-0005
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06.614-0006 
تهيئة المؤسسات التربوية )المركبات 

   000 100 000 100 000 100 الصحية(

06.615-0005 

   000 80 000 80 000 80 تركيز مجسم بمناسبة عيد الورد

   000 50 000 50 000 50 غراسة أشجار التصفيف

   000 200 000 200 000 200 تركيز الري اآللي وحفر اآلبار

06.615-0005 

-تجهيز فضاء ألعاب بجودة الحياة
- 0مسلك صحي  -األندلسرياض 

 أريانة المدينة حي المستقبل
100 000 100 000 100 000   

06.616-0004 

   000 000 1 000 000 1 000 000 1 تهيئة ملعب عزيز تاج )تعشيب(

   000 100 000 100 000 100 قاعة عزيز تاج )إعادة األرضية(

   000 200 000 200 000 200 تهيئة شاملة لروضة األطفال 06.616-0006

   000 250 000 250 000 250 تهيئة المآوي شبه آلي 06.617-0007

06.617-0021 

   000 300 000 300 000 300 تهيئة السوق الطيب المهيري

   000 200 000 200 000 200 تهيئة األسواق اليومية

 0 000 820 3 000 820 3 000 820 3 مجموع المشاريع المهيكلة

 
          

     مشاريع القرب -3

 بيـــان المشـــروع التبويب المالي
 الكلفـــة

 تمويل ذاتـي
مساعدات غير 

 الدفـع التعهـد موظفة

   000 559 000 559 000 559 المخططدراسات لمشاريع  06.600-0020
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   000 800 000 800 000 800 التنوير العمومي 06.610-0001

   000 200 1 000 200 1 000 200 1 الطرقات واألرصفةتعبيد  06.614-0006

   000 400 000 400 000 400 تهيئة الحدائق العمومية 06.615-0001

 0 000 995 2 000 995 2 000 995 2 مجموع مشاريع القرب

 
          

 000 665 000 335 8 000 000 9 000 000 9 المجموع العام لمشاريع المخطط اإلستثماري

 

حتى يتسنى إحالة الملف إلى ،  التداول في الموضوع المجلس البلديالسادة أعضاء فالمعروض على 
لحصول على المنحة واالستكمال اإلجراءات المطلوبة  9191جانفي  07صندوق القروض في أجل أقصاه 

 .9102يسمبر د 91، مع العلم انه تم عرض الموضوع على انظار المكتب البلدي المنعقد بتاريخ التمويلية
 المداوالت 

 

 ومكتبأبدى اعتراضه حول بعض المشاريع المتعلقة بالدراسات المشاريع :  مصطفى الكبيرالسيد 
 لالتصال والتواصل .

باب المشاريع حيث يتطلب  اقتناء المعدات ال يدخل ضمن إدراج أن أشار إلى:  فتحي ثابتالسيد  
 .المشروع برنامج لالنجاز حسب السنوات 

أوضحت ان تناول مشروع الميزانية يتم بشكل سنوي أما بالنسبة للمخطط : ة فاطمة ابراهم السيد 
 االستثماري يتم على المدى المتوسط ) ثالث سنوات (.

في توزيع االعتمادات حيث تم تخصيص  التوازن عدمأشار إلى :  المانسي السالمعبد السيد  
م يتم تخصيص اعتمادات كافية وتجهيز مسرح الهواء الطلق في المقابل لتهيئة لفائدة  في مناسبتيناعتمادات 

 لتهيئة المؤسسات التربوية .
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أوضح ان تهيئة المؤسسات التربوية تعود بالنظر لوزارة التربية والتعليم ورغم :  رئيس البلدية السيد   
عقد جلسة عمل مع السيد وزير التربية ذلك تولت بلدية اريانة رصد اعتمادات لفائدتها مع اإلشارة الى انه تم 

 إلحالة االعتمادات المخصصة للتدخل لتهيئة المؤسسات التربوية .
 إذاعةالتي يجب توفيرها لفائدة  اإلعالميةالتجهيزات  إدراجضرورة  إلىر اأش:  احمد حشانةالسيد  

 راديو واب بالبرنامج االستثماري .
مقترحات لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم في خصوص  تردأوضحت انه لم :  فاطمة ابراهمالسيد  

 التجهيزات في اآلجال إلدراجها بمشروع الميزانية .
القتناء عقار  9191قتراض بعنوان سنة أشار الى عدم لجوء البلدية لال:  المنصف السليطيالسيد  

وتبعا لمداخلة احدى [ 9190نة ودعا الى األخذ بعني االعتبار في إعداد مشروع ميزانية سلفائدة البلدية 
تطبيق القانون وحماية بعبر عن تضامنه مع المواطنين المتضررين والمطالبين ]في بداية الجلسة  المتساكنات

 معطياتهم الشخصية .
أوضح أن توجه البلدية بعدم اللجوء لالقتراض لتمويل البرنامج االستثماري : رئيس البلدية السيد  

على الموارد الذاتية للبلدية المتأتية من االستخالصات وإعطاء األولوية لتنفيذ المشاريع والتعويل  9191لسنة 
وتبعا لمداخلة احدى [لفائدة المجلس البلدي الحالي  يحسب بقة . وهذا االمبرمجة للسنوات الس

والحال  طياتمع آيةان عالقته طيبة مع المواطنين ولم يتم تسريب  إلى أشار] في بداية الجلسة  المتساكنات
 لدى المحاكم منذ فترة.منشورة أن القضية 

جب توخي الحذر يأفاد بوجود بعض الملفات الحقيقية والحساسة و : الهادي كشريد السيد  
 تسرب األسماء ومعطيات األشخاص . فيمستقبال 
جزئيا ومثمنا منه مع السيدة المتضررة وأشار بضرورة تتبع المعني اعبر عن تض: أنيس معزون السيد  

 . لهذه الدورة الظروف المالئمة النعقاد جلسة المجلس البلدي
  التصويت

 01/90: الموافقون
فاطمة  -نهال بن عمر –احمد حشانة –المنصف السليطي  –الناصر الجندوبي  -السيد فاضل موسى :  السادة والسيدات

الهادي كشريد  –محمد حميد  –الهام بن صالح  –محمد الحبيب العوني  –سنية الصغير  –محمد عزوز  –سلوى التومي  –ابراهم 
 أمنة الزهروني –أنيس معزون  –ماهر القلبي  –الجليدي جبران  –مريم العطاوي  –

 مصطفى الكبير . –عبد السالم المانسي  –فتحي ثابت  90/ 15: المعترضون 
  0المحتفظون :
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 قرار المجلس البلدي  

 

 وذلك على النحو التالي : 0202على البرنامج االستثماري لسنة المجلس البلدي  أعضاء صادق    

 

 : 0202موارد البرنامج االستثماري السنوي التشاركي لسنة -1

 

 الكلفة بالدينار الموارد

 أد 665 المساعدة غير الموظفة 

 أد 53338 تمويل ذاتي

 - قرض

 أد 03222 المجموع العام للموارد
 

  : 0202الموارد على المشاريع االستثمارية السنوية التشاركية لسنة توزيع  -0

 

 دينارا3مليون  03008 برنامج ومشاريع القرب المتعلقة بتحسين ظروف عيش المواطنين بقيمة -3

 

 )التمويل الذاتي( الكلفة التقديرية المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع

 البنية االساسية 

 أد 1022  االرصفةتعبيد الطرقات و 

 أد  522  التنوير العمومي

 أد  808 دراسات  خاصة بالمشاريع 

 المناطق الخضراء 
 أد     022  تهيئة الحدائق العمومية

 

 دينارا  03158برامج ومشاريع إدارية بقيمة : -0

 

 الكلفة التقديرية) التمويل الذاتي(  المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع

اعالمية معدات  

ألف دينار122 كاميرات مراقبة    

ألف دينار 122 إقتناء تجهيزات اعالمية   

ألف دينار 122 إقتناء تجهيزات إدارية   
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 المشاريع

 

الكلفة باأللف 

 دينار

 الخطةالتمويلية

تمويل ذاتي باأللف 

 دينار
 قرض

مساعدة غير 

 موظفة

 معدات نظافة

حاوية فضالت 100اقتناء 

 لتر  772حديدية سعة 
 - - أد 122 أد 122

حاوية فضالت 182اقتناء 

 لتر 772بالستيكية 

 102حاوية فضالت  822اقتناء 

 لتر
 أد 122 أد 122

- - 

 - - أد 02 أد 02 سالت أرضية
 0شاحنة صغيرة ذات  20عدد 

 عجالت  و أربعة أبواب
 أد 70 أد 70

- - 

 أد 15 - - أد 58 فالحيجرار  21عدد 
 معدات نظافة

 واشغال
 أد 111 - - أد mini grader 022آلة ماسحة 

 

 المشاريع

 

 الكلفة

 باأللف دينار 

 الخطة التمويلية

تمويل ذاتي 

 باأللف دينار
 قرض

مساعدة غير 

 موظفة

معدات الوقاية 

 الصحية

ضخات مجرورة يدويا ذات م 20عدد 

 لتر 102محرك سعة 
 - - أد 02 أد 02

مجهزة ببخاخ  4x4 pich-upاقتناء 

 للموبيدات على شكل رذاذ
 أد 122 - - أد 122

شاحنة شفط مياه كبيرة الحجم لمجابهة 

 الكوارث
 - - أد 301 أد 301

  DFSKشاحنة صغيرة من نوع 

 ابواب 0
 - - أد 35 أد 35

بخاخ للموبيدات محمولة  20اقتناء عدد 

 على الظهر
 - - أد 02 أد 02

 - - أد 02 أد 02 آلة تضبيب حراري كبيرة الحجم
 

 المشاريع

 

 الكلفة

 باأللف دينار 

 الخطة التمويلية

تمويل ذاتي 

 باأللف دينار
 قرض

مساعدة غير 

 موظفة

 معدات اشغال
 شاحنة خفيفة مجهزة بسلم

 )التنوير العمومي (
 أد 122 - - أد 122

معدات تجميل 

المدينة والعناية 

 بالمنتزهات

لتر 5222شاحنة مجهزة بصهريج  أد 022 - - أد 022   
 - - أد 102 أد 102 آلة رافعة مجهزة

أبواب 0اقتناء شاحنة صغيرة   - - أد 35 أد 35 
شاحنة خفيفة مزدوجة   20عدد  الشرطة البيئية 4x4 102أد102 أد - - 

 مصالح مختلفة
دراجات نارية 12عدد   - - أد 08 أد 08 

سيارات مصلحة 20اقتناء عدد   - - أد 52 أد 52 
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 دينارا مليون  33502 برامج ومشاريع مهيكلة للمدينة بقيمة -0 -8

 

 )التمويل الذاتي(  الكلفة التقديرية مشاريــــــــــــــــــــــــــــــع اللجان 

 لجنة الطفولة و الشباب و الرياضة  

 أد  1222 تهيئة ملعب عزيز تاج ) تعشيب (

  أد 122 قاعة عزيز تاج ) إعادة األرضية (

  أد 022 تهيئة شاملة لروضة األطفال

 –رياض األندلس  –تجهيز فضاء ألعاب : بجودة الحياة 

 حي المستقبل– 5مسلك الصحي
 أد  122

 

   )التمويل الذاتي(   الكلفة التقديرية المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع 

  الفنون والثقافةلجنة 

 أد 102 تجهيز المسرح البلدي باريانة

 أد 52 تركيز مجسم بمناسبة عيد الورد

 لجنة الصحة والنظافة والبيئة

 أد 82 غراسة أشجار التصفيف

 أد 022 تركيز الري اآللي وحفر اآلبار

 

 )التمويل الذاتي(  الكلفة التقديرية المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع 

 لجنة التربية و التعليم:

ألف دينار 122 تهيئة المؤسسات التربوية   

االقتصادية: الشؤون المالية ولجنة   
 

  أد 082 تهيئة المآوي شبه آلي

بناء مآوي ذو طوابق باريانة المدينة بالشراكة مع 

 القطاع الخاص
-  

  أد 022 موزعات تذاكر آلية لوقوف السيارات

آالت رافعة 20اقتناء  عدد    أد 022 

  أد 322 تهيئة السوق الطيب المهيري

  أد 022 تهيئة االسواق اليومية 
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 )التمويل الذاتي(  الكلفة التقديرية المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع 

الشؤون االدارية واسداء الخدمات لجنة  

أد 122 اقتناء قطعة ارض لتوسعة المقبرة    

أد 022 تهيئة قطعة االرض لتوسعة المقبرة    

 

 حسب البيانات التالية :ي تنزيل االعتمادات حسب التبويب المالي المدرج بميزانية العنوان الثانتم كما 
 

 المشاريع اإلدارية -1
    

 

 بيـــان المشـــروع التبويب المالي
 الكلفـــة

 تمويل ذاتـي
مساعدات غير 

 الدفـع التعهـد موظفة
 000 100 000 100 000 100 اقتناء تجهيزات إدارية 06.604-0001

  

06.605-0020 

   000 100 000 100 000 100 كاميرات مراقبة

   000 100 000 100 000 100 اقتناء معدات اعالمية

06.606-0001 

عجالت و  4صغيرة ذاتاقتناء شاحنة 
   000 36 000 36 000 36 اربعة ابواب

عجالت  4شاحنة صغيرة ذات  9عدد 
   000 72 000 72 000 72 وأربعة أبواب

 000 65   000 65 000 65 جرار فالحي 0عدد 

 mini grader 200 000 200 000   200 000ألة ماسحة 

( مجهزة pick-up) 4*4شاحنة 
 000 100   000 100 000 100 ببخاخ للمبيدات على شكل رذاذ

كبيرة الحجم   شاحنة شفط مياه
   000 391 000 391 000 391 لمجابهة الكوارث

 4 عجالت و 4ذات  شاحنة صغيرة
   000 36 000 36 000 36 أبواب 

شاحنة خفيفة مجهزة بسلم )تنوير 
 000 100   000 100 000 100 عمومي(

 000 200   000 200 000 200 لتر0111شاحنة مجهزة بصهريج 
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   000 140 000 140 000 140 آلة رافعة مجهزة

   000 140 000 140 000 140 4*4شاحنة خفيفة مزدوجة  19عدد 

06.606-0002 

حاوية فضالت حديدية 011اقتناء 
 لتر551سعة 

حاوية فضالت بالستيكية 071اقتناء    000 100 000 100 000 100
 لتر 551

06.606-0002 

لتر  091حاوية فضالت  711اقتناء 
   000 100 000 100 000 100 للفرز

   000 40 000 40 000 40 اقتناء سالت أرضية

مضخات مجرورة يدويا  4اقتناء عدد 
   000 20 000 20 000 20 لتر  091ذات محرك سعة 

بخاخ للمبيدات محمولة  9اقتناء عدد
   000 20 000 20 000 20 على الظهر

   000 20 000 20 000 20 لة تضبيب حراري كبيرة الحجمآاقتناء 

06.608-0001 

   000 80 000 80 000 80 سيارات مصلحة 19اقتناء عدد 

   000 25 000 25 000 25 دراجات نارية01اقتناء عدد 

 000 665 000 520 1 000 185 2 000 185 2 مجموع المشاريع اإلدارية

       

     المشاريع المهيكلة -2

 المشـــروعبيـــان  التبويب المالي
 الكلفـــة

مساعدات غير  تمويل ذاتـي
 الدفـع التعهـد موظفة

   000 100 000 100 000 100 اقتناء قطعة أرض لتوسعة المقبرة 0001- 06.601

   000 400 000 400 000 400 ألة رافعة 19اقتناء عدد 06.606-0001
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06.606-0002 
اقتناء موزعات تذاكر آلية لوقوف 

   000 400 000 400 000 400 السيارات

   000 140 000 140 000 140 تجهيز المسرح البلدي 06.616-0008

   000 200 000 200 000 200 تهيئة قطعة أرض لتوسعة المقبرة 06.614-0005

06.614-0006 
تهيئة المؤسسات التربوية )المركبات 

   000 100 000 100 000 100 الصحية(

06.615-0005 

   000 80 000 80 000 80 مجسم بمناسبة عيد الوردتركيز 

   000 50 000 50 000 50 غراسة أشجار التصفيف

   000 200 000 200 000 200 تركيز الري اآللي وحفر اآلبار

06.615-0005 

-تجهيز فضاء ألعاب بجودة الحياة
- 0مسلك صحي  -رياض األندلس

 أريانة المدينة حي المستقبل
100 000 100 000 100 000   

06.616-0004 

   000 000 1 000 000 1 000 000 1 تهيئة ملعب عزيز تاج )تعشيب(

   000 100 000 100 000 100 قاعة عزيز تاج )إعادة األرضية(

   000 200 000 200 000 200 تهيئة شاملة لروضة األطفال 06.616-0006

   000 250 000 250 000 250 تهيئة المآوي شبه آلي 06.617-0007

06.617-0021 

   000 300 000 300 000 300 تهيئة السوق الطيب المهيري

   000 200 000 200 000 200 تهيئة األسواق اليومية

 0 000 820 3 000 820 3 000 820 3 مجموع المشاريع المهيكلة
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 0202لسنة  لتكوين ودعم القدراتالسنوي ل برنامجال:  23عدد  الموضوع

سعيا إلى مسايرة  أنه وأشار إلى موضوع المتعلق بالتكوين ودعم القدراتالتولى رئيس البلدية تقديم 
نسق دعم القدرات بالبلديات وذلك من خالل إعداد البرنامج السنوي لدعم هذه القدرات في جانبيه 

ز التكوين ودعم الالمركزية وصندوق المتعلقين بالتكوين والمساندة الفنية، والذي يتولى تنفيذه كل من مرك
القروض ومساعدة الجماعات المحلية وذلك في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية والذي يعتبر 
شرطا من شروط إسناد القروض و منح المساعدات من طرف الصندوق. وحيث تم إعداد مشروع برنامج 

إلى المحاور التكوين والمساندة الفنية  استناداوذلك  9191سنوي لدعم القدرات البلدية بعنوان سنة 
 .آنفا ، وحيث وقع عرض هذا المشروع على أنظار لجنة الشؤون اإلدارية نالمذكوري  المعروضة من الهيكلين

فالمعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي التداول في هذا المشروع، مع العلم انه تم عرضه على 
 .9102ديسمبر  91المكتب البلدي المنعقد بتاريخ  أنظار

 

     مشاريع القرب -3

 بيـــان المشـــروع التبويب المالي
 الكلفـــة

مساعدات غير  تمويل ذاتـي
 الدفـع التعهـد موظفة

   000 559 000 559 000 559 المخططدراسات لمشاريع  06.600-0020

   000 800 000 800 000 800 التنوير العمومي 06.610-0001

   000 200 1 000 200 1 000 200 1 تعبيد الطرقات واألرصفة 06.614-0006

   000 400 000 400 000 400 تهيئة الحدائق العمومية 06.615-0001

 0 000 995 2 000 995 2 000 995 2 مجموع مشاريع القرب

 
          

 000 665 000 335 8 000 000 9 000 000 9 المجموع العام لمشاريع المخطط اإلستثماري
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 المداوالت 

 

بين ان لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات اجتمعت في عديد المناسبات :  فتحي ثابتالسيد 
وهو  9102/9102لدراسة الموضوع نظرا ألهميته كما تم مالحظة التأخر في تنفيذ برنامج التكوين لسنة 

 عن كثب وأشار الى دعم الموارد البشرية باإلطارات الفنية لتجسيم المشاريع المبرمجة. ما يدعي الى متابعته
مناظرات االنتداب  عم االدارة بالموارد البشرية تجرىأشار في هذا الصدد حول د:  رئيس البلديةالسيد 

وتماشيا مع ة من الموارد الذاتي50%مختلف األسالك علما وانه ال يمكن تجاوز سقف لفي الفترة الراهنة 
تحقيق نقلة نوعية في عدة لتم التوجه الى دعم هذه الموارد الذاتية بتطبيقات إعالمية المتطلبات الجديدة.

  .مجاالت
عالقاته الشخصية بدولة الصين يعرض على كل الراغبين في أشار إلى أنه في إطار :  فتحي ثابتالسيد 

تحسين تكوينهم في مجال اإلعالمية والطاقة والحصول على شهادة الماجستير واالنتفاع بمنحة من الدولة 
      .  إعداد سيرة ذاتية في الموضوع 

 
 التصويت

 90/90: الموافقون
 –فتحي ثابت  –المنصف السليطي  –الناصر الجندوبي  -: السيد فاضل موسى  السادة والسيدات
 – محمد عزوز –سلوى التومي  –فاطمة ابراهم  -نهال بن عمر –احمد حشانة  –عبد السالم المانسي 

مريم العطاوي  –الهادي كشريد  –محمد حميد  –الهام بن صالح  –محمد الحبيب العوني  –سنية الصغير 
 أمنة الزهروني  –أنيس معزون –مصطفى الكبير  –ماهر القلبي  –جبران  الجليدي –

 1: المعترضون
 1: المحتفظون

 

 قرار المجلس البلدي  

   0202 لدعم القدرات لسنة للتكوين و البرنامج السنويعلى   باإلجماع المجلس البلدي  أعضاء صادق    

 :كما يلي 
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 الموضوع عدد 20:  حول إستلزام معاليم سوق الجملة للخضر والغالل بأريانة

0202لسنة   

أحال السيد رئيس البلدية الكلمة الى السيدة فاطمة ابراهم رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية  
 24، إعتمادا على أحكام الفقرة الثانية من الفصل ومتابعة التصرف والتي تولت تقديم الموضوع وأفادت أنه 

المتعلق بمجلة الجماعات  12/17/9102المؤرخ في  9102لسنة  92د من القانون األساسي عد
 المحلية تختص المجالس البلدية في إقرار نتائج عمل اللجنة المكلفة إلجراء إستلزام المعاليم.

ومتابعة التصرف في مناسبتين على التوالي بتاريخ  واالقتصاديةلجنة الشؤون المالية  اجتمعتوحيث  
للنظر في العروض التي قدمها المشاركون في طلب العروض  9102ديسمبر  19و  9102نوفمبر  01

بـ  االفتتاحيبعد تحديد السعر  9191آلستلزام معاليم سوق الجملة للخضر والغالل بأريانة لسنة 
. 9102أكتوبر  02المنعقدة بتاريخ  االستثنائيةد من طرف المجلس البلدي في دورته  40.000,000

 وبعد اإلعالن عنه بالصحف اليومية حسب اإلجراءات القانونية الجاري بها العمل :
لم يرد أي  9102نوفمبر  01الجلسة األولى للجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف يوم -

 للمرة الثانية . عرض في اآلجال المحددة لذلك إرتأت اللجنة إعادة طلب العروض
وردت ثالثة  9102 ديسمبر 19الجلسة الثانية للجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف يوم-

عروض في اآلجال المحددة توصي اللجنة إثر فتح العروض اإلدارية والمالية المقدمة بقبول أفضل عرض مالي 
 د. 41.500,000للسيد فاضل بن ميالد والمقدر بــ 

ا المعروض على أنظار أعضاء المجلس البلدي إقرار نتائج عمل لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية لـذ 
ديسمبر  91المكتب البلدي المنعقد بتاريخ  أنظارومتابعة التصرف ، مع العلم انه تم عرض الموضوع على 

9102. 
ض والطلب وأقرت اللجنة ه تم القيام بمعاينة ميدانية للسوق وتسجيل نقص في العر نكما أشارت إلى أ

أد  01     قد بلغت قيمة االعتماداتبه و تحسينات لمداخل السوق والتهيئة الداخلية بعض الإجراء 
 وستنطلق قريبا األشغال .

 المداوالت 

 

يعتبر ضعيفا   9191أشار إلى ان مبلغ االستلزام المعروض لسوق الجملة لسنة :  أنيس معزونالسيد 
وجود عديد النقائص تم تخصيص  ةاألسواق الجملية وعلى اثر الزيارة الميدانية ومالحظبالنسبة لبقية 
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ويقترح ان يقع استلزام السوق لهذه السنة وان يتم ، أد  إلدخال بعض التحسينات  01 قدرت باعتمادات 
االنتفاع من موقعه االستراتجي كنقطة بيع من المنتج الى المستهلك او مواقع و التفكير في حلول جديدة 

 .للمنتصبين 
 

أشار إلى أن اإلشكال المطروح لضعف العروض الواردة والمشاركين يعود الى :  فتحي ثابتالسيد 
   . النقص في عملية اإلشهار للصفقات العمومية ويدعو الى دراسة هذا المسالة وإيجاد الحلول لها 

 
مطروح في جميع المؤسسات في ضعف العروض أفاد أن هذا اإلشكال :  محمد الحبيب العونيالسيد 

السوق لهذه السنة ودعوة لجنة الشؤون االقتصادية لدراسة معمقة وإيجاد  مالعمومية ويؤيد ان يتم استلزا
      الحلول لهذا الموضوع .

الناحية االجتماعية المقدمة من طرف االستلزام وان أشار الى وجوب مراعاة :  الجليدي جبرانالسيد 
 الغاية ليست ربحية فقط.

 " , بتونس الشراءات العمومية على الخط ل العمل بمنظومةو تساءلت ح: ة إلهام بن صالح السيد
TUNEPS " .في هذا المجال 

 
  .قريباأوضح انه تم إجراء تكوين في مجال المنظومة وسيتم العمل بها :  الكاتب العامالسيد 

 
ميدانية للسوق وتبين من خاللها وجود مسالك موازية للتزود  ةأفاد انه قام بزيار :  رئيس البلديةالسيد 

 على مردوديته لذلك تم الحرص على تكثيف المراقبة حفاظا على السير الطبيعية لطرق التزود. سلباأثرت 
 

أشار إلى انه نظرا للموارد المالية الهامة المتأتية من استلزام السوق يجب التركيز :  فتحي ثابتالسيد 
 على توفير الظروف المالئمة للعمل ومراقبة المسالك الموازية لضمان التزود الطبيعي من السوق .

 
 أفضللعرض المالي المقدم أشارت إلى أنه نظرا لوضعية السوق الحالية يعتبر ا:  عمارة ة سعيدةالسيد

 كما يجب التفكير من ، ياالفتتاحبعض لتحسينات في تهيئته لتحسين السعر  إدخالالعروض ودعت الى 
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سنة  على استلزامه بعنوان اإلقدامالناحية االجتماعية لوضعية العائالت العاملة بالسوق في صورة عدم 
 مع المصالح الجهوية . قمردردودية السوق بالتنسيوالعمل على الحد من التجارة الموازية لتحسين  9191

 

  التصويت
 02/02: الموافقون

عبد السالم المانسي  - أمنة الزهروني –الناصر الجندوبي  -: السيد فاضل موسى  السادة والسيدات
محمد الحبيب العوني  –سنية الصغير  – محمد عزوز –سلوى التومي  –فاطمة ابراهم  –احمد حشانة  –
 -سعيدة عمارة –ماهر القلبي  –الجليدي جبران  –مريم العطاوي  –محمد حميد –الهام بن صالح  –

 أنيس معزون .
 0/02: المعترضون

 عمرنهال بن 
 0/02: المحتفظون
 فتحي ثابت

  

 

 حول تنظيم المرور و الجوالن بالمنطقة البلدية3:  82عدد  للتداول الموضوع

 

والتي رانية والتهيئة العم األشغالالسيدة سلوى التومي رئيسة لجنة  إلىأحال السيد رئيس البلدية الكلمة 
تنظيم المرور و الجوالن بالمنطقة البلدية، التأمت لجنة  إطارفي  أشارت أنه تولت تقديم الموضوع حيث
و ذلك للنظر في جملة من  9102نوفمبر 02بتاريخ و  9102أوت  92األشغال و التهيئة العمرانية 

 :المواضيع تتعلق بالمرور حسب الجدول المبين ادناه

 

 قرار المجلس البلدي  

 
إقرار نتائج عمل لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف   على المجلس البلدي صادق أعضاء        

  22/20/0204المؤرخ في  0204لسنة  02من القانون األساسي عدد  48تبعا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل 

الد وذلك لفائدة المستلزم فاضل بن مي 0202استلزام  معاليم سوق الجملة للخضر والغالل باريانة بعنوان سنة  ولح

 واإلذن لرئيس البلدية باستكمال اإلجراءات المعمول بها . د 41.500,000بمبلغ وقدره 
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 الموضوع رأي اللجنة 

 تمت الموافقة على هذا المقترح في جلسة سابقة للوقوف
شارع و العرضي  للمركز الثقافي نظرا لشاسعة ال

 عرض الموضوع على انظار المكتب و المجلس البلدي

   les muguetsاقتراح من متساكنين عمارة-0

بشارع عثمان بالوقوف والتوقف أمام العمارة 
 .   6والمركز الثقافي بالمنزه

عالمة ذو اتجاه واحد يكون المرور من نهج ابن تركيز 
النحوي التوزري، أمام المدرسة االبتدائية و الخروج 
على نهج أبو زيد الهاللي رياض األندلس و عرض 

 الموضوع على انظار المكتب و المجلس البلدي.

بطلب من جمعية األندلس للتهيئة وصيانة البيئة -9

ميذ : تركيز برياض األندلس وحفاظ على حياة التل
عالمة ذو اتجاه واحد المرور بنهج ابن النحوي 

 .برياض االندلسالتوزري، أمام المدرسة االبتدائية 

متر و عرض 21الموفقة على المبدأ على أن ال يتعدى 

 الموضوع على انظار المكتب و المجلس البلدي

بأريانة  طلب من اإلدارة  الجهوية للنقل البري -3

 لتخصيص مكان لمعاينة السيارات

الموافقة على استغالل واجهة المندوبية الجهوية للشباب 
متر بنهج االكليل   21باريانة  للوقوف والتوقف في حدود 

و  و عرض الموضوع على انظار المكتب حسب طلبهم
 المجلس البلدي

تخصيص مربض لسيارات المندوبية الجهوية  -4

 بأريانة أمام المقر  لشباب والرياضةل

الموافقة على الطلب مع تحديد قيمة المعلوم السنوي 
الذي سيدفع كمقابل هذه الخدمة شريطة  أن يكون 

المكان محدد من طرف المصالح البلدية للعالمة  و 
 عرض الموضوع على انظار المكتب و المجلس البلدي

عالمات تتعلق بتركيز  والنزل  من البنوكمطالب   -5

بنك االسكان واالتحاد الدولي للبنوك والبنك ) ةتوجيهي
العربي لتونس وبنك االمان والبنك التونسي الليبي  

 والنزل الكبير( samaronsومن النزل 

ر ذو اتجاه واحد من نهج الحجاز رووضع عالمة م
مرورا بنهج صور أمام الجامع والسوق و عرض 

 الموضوع على انظار المكتب و المجلس البلدي 

طلب من متساكنين نهج صور حماية للمترجلين  -6

الجامع  على كامل اليوم لوجودمن الكثافة المرورية 
 والسوق ومدرسة خاصة و مكتب بريد .

للتجهيز بأريانة  ةاإلدارة الجهوي االجتماع مع على اثر
 قرر مايلي:

لمنع المرور من أمام منطقة االمن بأريانة تركيز -
عالمة ذو إتجاه واحد لنهج الزيزفون )دخوال( و الشيح 
)خروجا (كتجربة أولى لمدة شهر و عرض الموضوع 

 على انظار المكتب و المجلس البلدي

السيد  ومراسلةطلب من منطقة األمن بأريانة - -7

لتغيير حركة المرور بالحي االداري  ي أريانة وال
،ووضع عالمة لمنع المرور من أمام المنطقة 

 كحماية.

منع الوقوف والتوقف شارع عمار ابن ياسر من جانب -
وصوال  إلى  6الجهة المقابلة للقباضة المالية المنزه

 من الطريق  6الجانب المحاذي لمعهد  المنزه
في الجهة  6منع الوقوف والتوقف نهج المنستير  المنزه-

 المقابلة للصيدلية  من الرصيف 

  

الوقوف والتوقف ببعض الشوارع الرئيسية  -8

 بالمناطق البلدية

 

 

على السادة أعضاء المجلس البلدي التداول في الموضوع ، مع العلم انه تم عرضه على  والمعروض
 .9102ديسمبر  91انظار المكتب البلدي المنعقد بتاريخ 
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 المداوالت 

 

 تطرق الى ::  أنيس معزونالسيد 
االستجابة لهذه  إلى أنحول تركيز عالمات توجيهية لفائدة البنوك والنزل وأشار  : 15النقطة عدد  

المطالب سيفتح المجال أمام بقية المؤسسات المتواجدة للمطالبة به والحل يمكن في تركيز لوحة توجيهية 
 دائرة بلدية . أوواحدة تجمع كل هذه المؤسسات في مدخل كل منطقة 

ي يعارض االستجابة لمنع المرور من أمام منطقة األمن نظرا لالختناق المرور  : 17النقطة عدد 
سيالن الحركة  لتيسيرمنذ مدة طويلة وتعطيل لمصالح المواطنين واقترح ان يتم إزالة الحواجز  بالمكان
 المرورية.

يرى وجود موجب لمنع الوقوف والتوقف بشارع عمار ابن ياسر ويدعو الى  ال : 18النقطة عدد 
مخفضات  النظر في وإعادةمسالة تجديد العقد مع الوكالة البلدية للتصرف واستعمال الكباالت  فيالنظر 

منافذ جديدة من ناحية مدخل المنزه السادس  إيجادالمقاييس الفنية لمعتمدة والبحث في  حسبالسرعة 
 الجهوية للتجهيز. اإلدارةللتخفيف من االكتظاظ المروري بالتنسيق مع 

ريطة المنطقة البلدية على مستوى ن يتم تركيز لوحة توجيهية لخاقترحت ا: صالح  ة الهام بنالسيد
 .المزمعة حول المخطط المروري ةمدى تقدم الدراس عنمدخل كل دائرة بلدية متسائلة 

 :  إلىأشارت : ة آمنة الزهروني السيد
يعاني من االكتظاظ مع النقص  إداريواختناقا مروريا وسط حي  إشكااليمثل  : 07النقطة عدد  

عالمة ذو اتجاه واحد  وتركيزلمنع المرور   في توفر المآوي لفائدة المنتفعين بالخدمات وتعارض االستجابة
 نظرا التساع الطريق.
تم معاينة المواقع المشار إليها ودعت إلى ان يتم منع الوقوف والتوقف من ناحية  : 18النقطة عدد 

 اليسار .
 :أفاد أنه : مصطفى الكبيرالسيد 

 إزالة الحواجز  ةكبير وضرور مروري   مثل اختناق ت:  07النقطة عدد 
 يؤيد ان يتم منع الوقوف التوقف من ناحية اليسار .  : 18النقطة عدد 

 أشار إلى ::  محمد الحبيب العونيالسيد 
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 . درسهالتريث في اتخاذ القرار ومزيد  إلىيدعو  : 13النقطة عدد  
يؤيد ان يتم برمجة تركيز لوحة توجيهية لكافة المؤسسات بمدخل كل دائرة بلدية  : 15النقطة عدد 

 استخالص معلوم مقابل
 . اإلداريرفع الحواجز بمنطقة الحي  يؤيد:  17النقطة عدد 

 دعا الى تفعيل القرار البلدي بشارع الحبيب بورقيبة للوقوف الفردي والزوجي:  أحمد حشانةالسيد 
 وأشار إلى :

 حيث تمثلال يؤيد رفع الحواجز وان يتم منع المرور أمام منطقة األمن باريانة  : 17النقطة عدد  
وضع األمني ويمكن التباحث مع وزارة التجهيز في إيجاد حلول بديلة لتيسير لمؤسسة سيادية وتأمينا ل

 حركة المرور.
 إلى : أشار:  الناصر الجندوبيالسيد 

منح كل من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة واإلدارة الجهوية للنقل  : 14و  13النقطة عدد  
 متر أما بالنسبة : 09البري مكان للوقوف والتوقف ال يتعدى 

تخفيف من ليؤيد وضع الحواجز والسماح بالمرور من أمام منطقة األمن ل فهو : 17النقطة عدد  
 الضغط المروري الموجود بالمنطقة.

تساءلت حول المكان الذي سيتم تخصيصه لمعاينة السيارات لفائدة اإلدارة :  سعيدة عمارةة السيد
 : و أشارت الى ،الجهوية للنقل البري باريانة حيث تشكو المنطقة من اختناق مروري 

أيدت رفع الحواجز من أمام منطقة األمن باريانة لالكتظاظ المروري إضافة الى :  17النقطة عدد 
 السيئة لالنهج الفرعية بالمكان.الوضعية 
 .أوضحت انه سيكون بجانب الكشك المتواجد بالموقع : ة هندة كيفاجي السيد 

 أفادت انه بالنسبة ::  ة فاطمة ابراهم السيد
 الموضوع. زيد الدرسمتأجيل النظر ل طلبت:  15النقطة عدد 

 الواردة في تركيز عالمات المرور.أشار ألى ضرورة المعاينة الميداني للمطالب : فتحي ثابت السيد
اشار إلى أنه نظرا لعدم جاهزية المثال المروري للمنطقة البلدية يتم معالجة : رئيس البلدية  السيد

 .المرور بصورة موضعية حالة بحالة وعرضها على مصادقة المجلس البلدي  إشكالياتبعض 
 أشار إلى: عبد السالم المانسي السيد
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 رفع الحواجز. إجراءيجب التنسيق مع المصالح األمنية قبل اتخاذ :  17النقطة عدد 
لجنة  أعمالالمدينة في  ه لم يتم تشريك رئيس دائرة اريانةنالى أ تطرق: محمد حميد  السيد

 أمامهذه الوضعية ونظرا لالكتظاظ المروري بمنطقة اريانة المدينة فهو يؤيد رفع الحواجز من  لدراسة األشغال
 منطقة االمن باريانة .

أفادت انه بخصوص المثال المروري فقد تم اجراء استشارة للمرة ثانية : ة سلوى التومي  السيد
أد  911أد جزء منها يقدر بـ 471الدراسة بكلفة مالية تقدر بـب القياموستتولى وكالة التعمير لتونس الكبرى 

عرض المواضيع المتعلقة بالمرور على انظار لجنة اعا تبمساهمة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ويتم 
اجية التي جالى المطبات االرت أشارتلدراسته كما  إعداداالشغال والتهيئة العمرانية  في انتظار استكمال 

 .ذوي االحتياجات الخصوصية ل إحداث مسلك أمام المدارسالى  إضافةالسرعة العادية  مخفضاتستعوض 
 

 التصويت
 

 عدد

 النقطة

 عدد

 الموافقون
 االعضاء

 عدد

 المحتفظين
 االعضاء

 عدد

 الرافضين
 االعضاء

12 28 

 - انيس معزون -رئيس البلدية 
عبد السالم  -احمد حشانة

 -امنة الزهروني -المانسي
 - ماهر القليبي - محمد حميد

الهام  - محمد الحبيب العوني
 - محمد عزوز - بن صالح

 فاطمة ابراهم  - الجليدي جبران
مريم  -سلوى التومي -

 -سعيدة عمارة  - العطاوي
الهادي   -مصطفى الكبير

 الناصر الجندوبي – كشريد

11 

  نهال بن عمار
 فتحي ثابت

1 

 

11 22 

 -انيس معزون  -رئيس البلدية 
عبد السالم  -احمد حشانة

 -امنة الزهروني -المانسي
 -ماهر القليبي  -محمد حميد 

الهام  -محمد الحبيب العوني 
 -محمد عزوز  -بن صالح 

فاطمة ابراهم   -الجليدي جبران 
مريم  -سلوى التومي -

12 

 الناصر الجندوبي 
 

1 
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 -سعيدة عمارة  -العطاوي 
الهادي   -مصطفى الكبير

 كشريد
 

13 1 

 

13 

محمد  - فاطمة ابراهم
الناصر  -الحبيب العوني

 الجندوبي

27 

انيس معزون  -رئيس البلدية 
عبد  -احمد حشانة -

امنة  -السالم المانسي
 -محمد حميد  -الزهروني

الهام بن  -ماهر القليبي 
 -محمد عزوز  -صالح 

سلوى  -الجليدي جبران 
 - مريم العطاوي -التومي

مصطفى -سعيدة عمارة 
 - الهادي كشريد -الكبير

 فتحي ثابت - نهال بن عمار

14 11 
 

15 
 

23 
 
 

15 15 

عبد السالم  -مصطفي كبير
 -احمد حشانة -المانسي

 الهادي كشريد -محمد عزوز

11 

محمد  –رئيس البلدية 
 الحبيب العوني

23 

امنة   -انيس معزون 
 -محمد حميد  -الزهروني

الهام بن  -ماهر القليبي 
 -الجليدي جبران  -صالح 

سلوى  -فاطمة ابراهم  
 -مريم العطاوي  -التومي

نهال بن  -سعيدة عمارة 
 - فتحي ثابت –عمار 

 الناصر الجندوبي

11 23 

عبد السالم  -احمد حشانة
 -امنة الزهروني -المانسي

 -اهر القليبي م -محمد حميد 
الهام  -محمد الحبيب العوني 

 - -محمد عزوز  -بن صالح 
سلوى  -فاطمة ابراهم  

 -مريم العطاوي  -التومي
الهادي   -مصطفى الكبير

  كشريد

15 

فتحي  –نهال بن عمار 
 -رئيس البلدية  -ثابت 

سعيدة  -انيس معزون 
 عمارة 

11 

الناصر –الجليدي جبران 
 الجندوبي 

17 21 
 -احمد حشانة -رئيس البلدية 

امنة  -عبد السالم المانسي
 -محمد حميد  -الزهروني

14 
نهال  -بيالناصر الجندو  –

-انيس معزون  - بن عمار
 فتحي ثابت -

1 
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محمد الحبيب  -ماهر القليبي 
 -الهام بن صالح  -العوني 

الجليدي جبران  -محمد عزوز 
سلوى  -فاطمة ابراهم   -

سعيدة  -مريم العطاوي -التومي
الهادي   -مصطفى الكبيرعمارة 
 كشريد

  

18 27 

 -احمد حشانة -رئيس البلدية 
امنة  -عبد السالم المانسي

 -محمد حميد  -الزهروني
محمد الحبيب  -ماهر القليبي 

 -الهام بن صالح  -العوني 
الجليدي جبران  -محمد عزوز 

سلوى  -فاطمة ابراهم   -
 -مريم العطاوي  -التومي

الهادي   -الكبير مصطفى
 - نهال بن عمار - كشريد

 الناصر الجندوبي

12 

 فتحي ثابت

11 

 سعيدة عمارة –انيس معزون 

 
 قرار المجلس البلدي

 قرر اعضاء المجلس البلدي تنظيم المرور والجوالن بالمنطقة البلدية على النحو التالي :
 

 قرار المجلس  رأي اللجنة  الموضوع

الوقوف والتوقف أمام  -0

بشارع    les muguetsعمارة

والمركز الثقافي  ابن عفان عثمان
 .   6بالمنزه

 الموافقة على هذا المقترح للوقوف
لمركز الثقافي نظرا امام االعرضي 

شارع و عرض لشاسعة ال
الموضوع على انظار المكتب و 

 المجلس البلدي

تركيز عالمة ذو اتجاه واحد  -9 المصادقة

المرور بنهج ابن النحوي التوزري، 
برياض أمام المدرسة االبتدائية 

 .االندلس

تركيز عالمة ذو اتجاه واحد يكون 
المرور من نهج ابن النحوي 
التوزري، أمام المدرسة االبتدائية 
و الخروج على نهج أبو زيد 
الهاللي رياض األندلس و عرض 

انظار المكتب و الموضوع على 
 المجلس البلدي.

تخصيص مكان لمعاينة  -3

إلدارة  الجهوية للنقل ل السيارات

الموفقة على المبدأ على أن ال 

متر و عرض الموضوع 21يتعدى 
 عدم المصادقة
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على انظار المكتب و المجلس  بأريانة البري
 البلدي

أمام تخصيص مربض لسيارات  -4

لشباب للمندوبية الجهوية امقر 
 والرياضة بأريانة 

الموافقة على استغالل واجهة 
المندوبية الجهوية للشباب باريانة  

متر 21للوقوف والتوقف في حدود 

و عرض بنهج االكليل   
و  الموضوع على انظار المكتب

 المجلس البلدي

بنك ) ةعالمات توجيهيتركيز  -5

االسكان واالتحاد الدولي للبنوك 
والبنك العربي لتونس وبنك االمان 
والبنك التونسي الليبي  ونزل 

samarons نزل الكبير(الو 

الموافقة على الطلب مع تحديد قيمة 
المعلوم السنوي الذي سيدفع 
كمقابل هذه الخدمة شريطة  أن 
يكون المكان محدد من طرف 

عرض  المصالح البلدية للعالمة  و
الموضوع على انظار المكتب و 

 المجلس البلدي

لمترجلين من الكثافة احماية  -6

على كامل  نهج صورب المرورية
الجامع والسوق  اليوم لوجود

 ومدرسة خاصة و مكتب بريد .

ر ذو اتجاه رووضع عالمة م
واحد من نهج الحجاز مرورا 
بنهج صور أمام الجامع والسوق 

ر و عرض الموضوع على انظا
 المكتب و المجلس البلدي 

 المصادقة

لتغيير حركة المرور بالحي - -7

االداري ووضع عالمة لمنع المرور 
 من أمام المنطقة كحماية.

االجتماع مع اإلدارة  على اثر
للتجهيز بأريانة قرر  ةالجهوي
 مايلي:

لمنع المرور من أمام منطقة االمن -
بأريانة تركيز عالمة ذو إتجاه 

الزيزفون )دخوال( و واحد لنهج 
الشيح )خروجا (كتجربة أولى لمدة 
شهر و عرض الموضوع على 

 انظار المكتب و المجلس البلدي

التحفظ بان تكون  مع المصادقة
التجربة لمدة شهر واتخاذ القرار 
النهائي على ضوء تقرير اللجنة 

 والمصالح الفنية

منع الوقوف والتوقف شارع  -8

عمار ابن ياسر من جانب الجهة 
 6المنزهبالمقابلة للقباضة المالية 

وصوال  إلى الجانب المحاذي لمعهد  
 من الطريق  6المنزه

نهج بمنع الوقوف والتوقف  -
في الجهة  6المنستير  المنزه

 المقابلة للصيدلية  من الرصيف 

منع الوقوف والتوقف شارع -
ياسر من جانب الجهة عمار ابن 

 6المقابلة للقباضة المالية المنزه
وصوال  إلى الجانب المحاذي 

 من الطريق  6لمعهد  المنزه
منع الوقوف والتوقف نهج -

في الجهة  6المنستير  المنزه

 المقابلة للصيدلية  من الرصيف 

منع الوقوف والتوقف ل المصادقة -
من جهة واحدة على ان تتولى 

هة المعنية بالمنع اللجنة ضبط الج
شارع عمار ابن ياسر و نهج ل

 المنستير

 
 حول الّدفن بالمقبرة اإلسالمية سيدي الجبالي بأريانة3 دد :25الموضـــوع للتداول عــ
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أن بلديــــة أريانــــة قــــد أســــندت التصــــّرف فــــي المقبــــرة  وأفــــادتــــولى الســــيد رئــــيس البلديــــة تقــــديم الموضــــوع 
اإلســالمية ســيدي الجبــالي بأريانــة للقيــام بعمليــات الــّدفن وتعهــد القبــور والتنظيــف وذلــك بمقتضــى لزمــة مــّدتها 

 قابلة لتجديد بصفة ضمنية. 9101فيفري  10إلى  9109فيفري  19سنة تبتدئ من 
ب البنـــود الـــواردة بعقـــد الّلزمـــة ، فقـــد تـــم التنبيـــه علـــى لتســـجيل عديـــد النقـــائص واإلخـــالالت بأغلـــ ونظــــرا

بعــدم تجديــد اللزمــة وذلــك إلقــرار المجلــس البلــدي  9102ديســمبر  97المســتلزم بواســطة عــدل منفــذ بتــاريخ 
إجراء صفقة جديدة بعد مراجعة معاليم الّدفن التي صادق عليهـا المجلـس البلـدي خـالل دورتـه العاديـة األولـى 

 .9102مارس  19المنعقدة بتاريخ 
الســتحالة القيـام بـءجراءات الصــفقة نظـرا لعــدم ضـمان نجاحهــا فـي ظــل عـدم قــدرة المقبـرة علــى  واعتبـارا

استيعاب قبور جديدة ، فقد ارتأت البلديـة خـالل جلسـة عمـل ضـمت عديـد األطـراف، مواصـلة العمـل بالّلزمـة 
يــد أو شــروط ، وذلــك الحاليــة شــريطة التــزام صــاحبها بءنهــاء العمــل متــى طلبــت منــه البلديــة إنهــاء الّلزمــة دون ق

تفاديا ألي اضطراب في تقديم هذه الخدمات أمام عدم قـدرة البلديـة علـى التّصـرف المباشـر للـنقص الحاصـل 
 في الموارد البشرية ولعدم توفر الخبرة المطلوبة.

لكّل ما تقدم باإلضافة إلى عديد اإلشكاليات والمصادمات التي وقعت في المّدة األخيرة بين  واعتبارا
ستلزم وأهالي الموتى التي شملت البلدية وأعوانها حد اللجوء للتدخل األمني، وورود عدة تقارير من الم

المستلزم تفيد استحالة إضافة قبور جديدة ، فقد انعقدت جلسة عمل بءشراف السيد رئيس البلدية بتاريخ 
ة إلى حين استكمال تم التظرف خاللها إلى اإلشكاليات المطروحة والحلول الممكن 9102غرة نوفمبر

إجراءات توسعة المقبرة ، من بينها تعلية السياج وسدم المداخل من جهة أريانة العليا وتعيين فريق بلدي يتولى 
القيام بعمليات الّدفن ثم إصدار بالغ إلعالم المواطنين بعدم وجود أماكن جديدة للّدفن واالقتصار على فتح 

نية سنوات على األقل وذلك بعد الحصول على ترخيص كتابي من أهل ثما 2القبور القديمة التي مّر عليها 
 المتوفي السابق المدفون به وبترخيص من السيد رئيس البلدية أو من فوض له ذلك.

على السادة األعضاء التّداول في هذا الموضوع وإقرار إصدار بالغ للعموم يقضي بعدم وجود  فالمعروض       
اجز وأسيجة محيطة ببعض القبور ( واالقتصار على استغالل القبور القديمة أماكن قبور جديدة )سوى حو 

على انظار المكتب البلدي المنعقد  الموضوع  مع العلم انه تم عرضطبقا لما تمت إليه اإلشارة أعاله، 
 .9102ديسمبر  91بتاريخ 

 المداوالت
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شاغرة بمقبرة سيدي الجبالي أشار الى عدم وجود أماكن جديدة :  محمد الحبيب العونيالسيد 
واالقتصار على فتح القبور القديمة مؤيدا إصدار بالغ لإلعالم كافة المواطنين بعدم وجود أماكن جديدة 

شاغرة للدفن بكافة وسائل اإلعالم وأضاف انه يرى التريث في بناء سياج من جهة اريانة العليا وذلك لوجود 
 برامج توسعة المقبرة .

 تساءل حول الحلول التي تطرحها البلدية للدفن .:  بيرمصطفى الكالسيد 
 
 

أكد على وجود مساحات شاغرة بالمقبرة تم االستحواذ عليها ببناء :  عبد السالم المانسيالسيد 
 قبور وهمية ووجوب التدخل للكشف عنها وجردها عن طريق تعيين لجنة تعنى بالموضوع .

والمعطيات التي تم  9102تساءل حول عدد الموتى الذين تم دفنهم سنة :  جليدي جبرانالسيد 
االرتكاز عليها للتصريح بعدم وجود أماكن شاغرة بالمقبرة ودعا الى تعيين لجنة فنية إلعداد دراسة نهائية 

 . بهالالماكن الشاغرة 
شاغرة  أماكنمستلزم المتعهد بالمقبرة اعلم منذ فترة بعدم وجود الان  أوضح:  رئيس البلديةالسيد 

 أماكنالى البحث عن  األمرآل  إذاالى تسجيل عديد المالحظات في نفس السياق وحتى  إضافةبالمقبرة 
من  األرضاسترجاع قطعة  إعادةجديدة فهي تبقى محدودة لذلك تم التفكير في التوسعة والتباحث في 

بالمقبرة سيتم اللجوء الى االستغالل  بالتصرفالى انه في ما يتعلق  وأضافتوزيع المياه الشركة الوطنية ل
ذلك بمصادقة المجلس  إقرارعقد اللزمة نظرا لتسجيل عديد النقائص واالخالالت وقد تم  وإنهاءالمباشر 

 . 9102لسنة  األولىالبلدي في دورته العادية 
 زمة للحصول على قطعة األرض لتوسعية .تساءل حول المدة الال:  فتحي ثابتالسيد 
أوضح ان عملية استرجاع قطعة األرض تخضع الى إجراءات وقد تم طلب :  رئيس البلديةالسيد 

 تحديد السعر من طرف وزارة أمالك الدولة لقطعة األرض. 
  التصويت

 00/02: الموافقون
محمد الحبيب  -محمد عزوز –سلوى التومي  –فاطمة ابراهم  - أمنة الزهروني –السيد فاضل موسى

 نهال بن عمر  -مصطفى الكبير -الهادي كشريد -الجليدي جبران –الهام بن صالح –العوني 
 2/02: المعترضون
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  فتحي ثابت –عبد السالم المانسي  –احمد حشانة  –سعيدة بن عمارة 
 9/02: المحتفظون
 الناصر الجندوبي  –أنيس معزون 

  

 

 حول اتفاقية شراكة مع المركب الثقافي والرياض بالمنزه السادس:  17الموضوع عدد 

السيد رئيس البلدية الكلمة الى السيد أنيس معزون رئيس لجنة الفنون والثقافة الذي تولى تقديم  أحال
الثقافي والرياضي والشبابي بالمنزه  المركزبلدية اريانة تعتزم ابرام اتفاقية شراكة مع أن  الى وأشارالموضوع 

والشباب  األطفالالثقافية والرياضية الموجهة لفائدة  األنشطةالمشتركة لتنمية  األهدافلخدمة السادس وذلك 
 في والية اريانة ويتعهد المركز بان  :

 المنزه على ذمة التظاهرات الثقافية التي تنظمها بلدية يضع المركز الثقافي والرياضي للشباب ب
أريانة قاعة العروض وقاعة األنشطة الثقافية ورواق المعارض وفق روزنامة سنوية تعد بصفة مسبقة 

 .ومجانية 
  يضع المركز على ذمة رياض أطفال بلدية أريانة قاعة العروض لتنظيم حفل نهاية السنة الدراسية

 بصفة مجانية .
 . تخصيص شباك لبيع تذاكر المهرجان الصيفي لبلدية أريانة 
  التعريف باألنشطة والتظاهرات الثفافية والرياضية التي تنظمها بلدية أريانة عن طريق الشاشة

 له .العمالقة بالمركز وكل الوسائل المتوفرة 
 في المقابل حسب االمكانيات المتاحة  : البلديةكما تعهدت 

 ية بالمناطق الخضراء الداخلية للمركز الثقافي والرياضي للشباب وفي محيطه .المساهمة في العنا 

 

 قرار المجلس البلدي  
 

 بالغ إصدار عدم
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  المساعدة على تركيز مستلزمات الزينة الخارجية من أعالم والفتات في األعياد والمناسبات
 الوطنية والدينية وخالل التظاهرات الثقافية والرياضية التي تنظم بالمركز.

 بيئة في محيط المركز وداخله عند الضرورة .التدخل في النظافة والعناية بال 
 . تشريك المركز الثقافي والرياضي للشباب في التظاهرات الثقافية والرياضية للبلدية 
  تتعهد بلدية أريانة بوضع شعار المركز في الدعوات والمحامل اإلشهارية للتظاهرات واألنشطة

 الثقافية والرياضية التي تنظم بالشراكة.

 ع برمجة رزنامة لبعض العروض تنظمها البلدية بقاعة العروض او برواق المعارض انه وق وأضاف

 : عرض وثائقي ) قاعة العروض( 9191جانفي  11 -
 ايام الصناعات التقليدية ) الرواق(  9191مارس  00مارس الى غاية  01  -

 المداوالت

 

  

أشارت الى عدم علم ادارة تجميل المدينة والعناية بالمنتزهات حول : ة سلوى التومي السيد
 بالمناطق الخضراء الداخلية للمركز الثقافي . العنايةالمحمولة على البلدية والمتعلقة بالمساهمة في  تااللتزاما

الثقافي متسائلة أشارت الى عدم إعالمها بعزم البلدية إبرام اتفاقية مع المركز : ة آمنة الزهروني السيد
على البلدية للتدخل بالمركز الثقافي في ظل النقص العددي لألعوان كما يجب ان  المحمولة تحول االلتزاما

 .على حساب إسداء الخدمات للمواطنين في مواقع أخرى  وبستنةة فمن نظا تال تكون هذه االلتزاما

المحمولة  على البلدية ستتعهد بها حسب  تااللتزاما  أشار إلى ان: رئيس البلدية  السيد
 اإلمكانيات المتاحة في المقابل سيقع االنتفاع بقاعة لألنشطة الثقافية و رواق المعارض بصورة مجانية .

 أشار إلى ان هذه الوضعية سيتم حلها مع اإلجراءات الجديدة لالنتدابات: الجليدي جبران  السيد
 للعملة في إطار المناولة . الجديدة

الجديدة حيث لم يتم انهاء العالقة أشار الى انه تم إلقاء صفقة المناولة : الكاتب العام  السيد
 التعاقدية مع الصفقة الجارية.
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  التصويت
 05/02: الموافقون

محمد  –سلوى التومي  –فاطمة ابراهم  –احمد حشانة  -الناصر الجندوبي  -السيد فاضل موسى 
الهادي كشريد  –نهال بن  عمر  –أنيس معزون  -سعيدة عمارة –الجليدي جبران–الهام بن صالح  –عزوز

 فتحي ثابت. –
 

  0/02: المعترضون
 أمنة الزهروني
 1/02: المحتفظون

 
 مع وزارة التكوين المهني والتشغيل :حول اتفاقية شراكة :  18الموضوع عدد 

السيدة فاطمة ابراهم رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية  إلىد رئيس البلدية الكلمة أحال السي 
مع  وزارة  اتفاقية شراكة إبرامبلدية اريانة تعتزم أن  الى مشيرةتقديم الموضوع  التي تولتومتابعة التصرف 

 اريانة وذلك حسب االتفاقية المرفقة بهذا المحضر.التكوين المهني والتشغيل وبلدية 

  التصويت
 02/02: الموافقون

محمد  –سلوى التومي  –فاطمة ابراهم  –احمد حشانة  -الناصر الجندوبي  -السيد فاضل موسى 
الهادي كشريد  –نهال بن  عمر  –أنيس معزون  -سعيدة عمارة –الجليدي جبران–الهام بن صالح  –عزوز

 امنة الزهروي. –فتحي ثابت  –
 1: المعترضون

 

 قرار المجلس البلدي  
 

بين المركب الثقافي والرياضي بالمنزه السادس وبلدية  شراكةإبرام  علىصادق أعضاء المجلس البلدي 
 لهذا المحضر. االتفاقية المصاحبةحسب و اريانة 
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 1: المحتفظون

  

 

 

 

 

 

 

 موضيع لالعالم
 

 

 

 

 

 

 

 

 قرار المجلس البلدي  
 

تنفيذية بين وزارة التكوين المهني والتشغيل وبلدية اريانة  اتفاقيةإبرام  علىصادق أعضاء المجلس البلدي 
 المصاحبة لهذا المحضر. الوثيقةحسب و -بلديات  – حول بعث جيل جديد من الباعثين
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 هيفاء الحلواني العضوة :  حول استقالة 20عدد  لالعالم الموضوع
 

 

 979لمجلة الجماعات المحلية الفصل  9102لسنة  92طبقا للقانون األساسي عدد  بعد ،و       
منها والذي ينص على أن " توجه استقالة احد أعضاء المجلس البلدي إلى رئيس البلدية برسالة مضمونة 

 الوصول مع اإلعالم بالبلوغ ".
رسالة مضمونة  01124تحت عدد  9102ديسمبر  09وجهت السيدة هيفاء الحلواني بتاريخ  

 الوصول مع االعالم بالبلوغ  طلب استقالتها من عضوية المجلس البلدي باريانة.
والمتعلق بتنقيح   2017فيفري  04المؤرخ في  9105لسنة  5وحسب القانون أساسي عدد        

المتعلق باالنتخابات  9104ماي  90المؤرخ في   2014لسنة  00وإتمام القانون األساسي عدد 
خامس عشر من الفرع الخامس المتعلق بسد الشغور بالمجالس "يعتبر مقعد  42ستفتاء الفصل واال

 :المجلس البلدي أو الجهوي شاغرا بصفة نهائية في الحاالت التالية
  الـــوفاة  
  العجز التام 
 االستقالة من عضوية المجلس 
 دنية والسياسية فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق الم. 
  من هذا القانون. 001و 22فقدان العضوية بموجب أحكام الفصلين 

عند الشغور النهائي ألحد المقاعد بالمجلس البلدي يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة 
األصلية مع مراعاة الترتيب، وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل 
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ـــــفصلين  من  001و 22المجلس البلدي. ويعد استنفادا للقائمة األصلية الحاالت المنصوص عليها بال
  .هذا القانون

 .ساعة من تاريخ معاينته 42بكل شغور في أجل أقصاه  الهيأةتعلم المجالس البلدية المعنية كما          
 

 .0202ديسمبر  02البلدي المنعقد بتاريخ  المجلسمع العلم انه تم عرضه على أنظار       

من  األولاعتمادات للفصل الجديد المعروض للمصادقة على السادة األعضاء تحويل اعتماد بالعنوان 
 فصل األجر األساسي والتدرج الى فصل المنحة التكميلية الظرفية .

 

 

 مسائل مختلفة

 

 حول تسمية االنهج بالمنطقة البلدية :

: أشار إلى انه في إطار تسمية االنهج و المنشآت العمومية بالمنطقة البلدية السيد رئيس البلدية  
 المعروض على السادة االعضاء ما يلي :

 الموضوع قرار المجلس

إرجاء النظر في الموضوع وتقديم ملف حول السيرة الذاتية للمرحوم 
 المختار بن رمضان.

طلب إطالق اسم المرحوم المختار بن رمضان على -0
 الملعب البلدي بأريانة

 الطريق يحمل اسم الفاتح من سبتمبر.
مراسلة من ديوان وزير التجهيز إلطالق اسم محمود -9

 X2الماطري على الطريق الشعاعية 

 إرجاء النظر في الموضوع
اقتراح من مواطنين تسمية زنقة متواجدة بمثال التهيئة  -3

 بشارع ابن خلدون ال تحمل اسم 

 

 قرار المجلس البلدي  
 

   من مجلس بلدية اريانة   هيفاء الحلوانيطلب استقالة السيدة المجلس البلدي  أعضاء عاين     

 .ة العليا لالنتخابات أعلى أن يتم استكمال بقية اإلجراءات لسد الشغور بالمجلس من طرف الهي
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 تسمية زنقة متواجدة بنهج الطنطاوي والجوهري – 4 ارجاء النظر في الموضوع 

  

أشار إلى ضرورة إقرار عمل لجنة الشؤون اإلدارية في تسمية نهج الحبيب  :الناصر الجندوبي  السيد
 الجربي بمنطقة الحي اإلداري .

أشارت إلى ان تتم التسمية للزنقة المتواجدة بشارع أندري أمبار حيث ان  :ة سعيدة عمارة السيد 
 المراسالت واالستدعاء الموجهة للمحكمة االبتدائية ومقرها عنوانها شارع أندري أمبار.

 أشار بان يتم إرجاء الموضوع الى الدورة المقبلة للمجلس البلدي. :رئيس البلدية  السيد

 وكالة البلدية للتصرف :حول العالقة التعاقدية مع 

أفاد انه نظرا لعدم جاهزية البلدية في انطالق العمل عن طريق االستغالل  : رئيس البلدية  السيد 
 المباشر للرافعات يقترح تجديد التعاقد مع الوكالة البلدية للتصرف بتونس إضافة إلى استعمال الكباالت .

مع الوكالة البلدية للتصرف ودعم العمل باستعمال أيد ان يتم تجديد التعاقد : انيس معزون  السيد
 الكباالت .

تساءلت حول استعمال الكباالت من طرف الوكالة عوضا عن استعمال : ة سلوى التوميالسيد
 الرافعة حيث انه لم يتم التنصيص على ذلك في عقد التجديد األول .

ن يكون مشروط كما أشار الى ال يؤيد تجديد العقد مع الوكالة على ا: الجليدي جبران  السيد
 احتمالية رفض الوكالة تجديد العقد والتمشي الذي سيتم العمل به للسنة المقبلة .

أشار الى عدم أهمية تجديد العقد مع الوكالة بدون ان يتم تفعيل العمل بدائرة :  فتحي ثابتالسيد 
 رياض النصر وعدم الرجوع بالتشاور إلى أعضاء مجلس الدائرة .

أوضح انه ليس ضد العمل بالرافعة بدائرة رياض النصر وإنما ان يتم العمل :  الجليدي جبرانالسيد 
 في إطار قانوني بتوفير عون امن مرافق للسائق.

أشار إلى انه بناء على طلب الوكالة بمدارسة التجديد او إنهاء العالقة : رئيس البلدية  السيد
بالعقد على استعمال الكباالت مع الرافعة وشروط رفع السيارات التعاقدية وفي حال تجديد سيتم التنصيص 

 المخالفة . أما في حال انهاء العالقة التعاقدية فالمسألة ستكون صعبة في ظل اإلمكانيات المادية للبلدية .
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أشارت إلى ان هذه التجربة تم تجديدها في هذه السداسية لكن دون ان : ة سعيدة بن عمارة السيد
عمل الرافعة بدائرة المنازه والنصر وقد واقتصر األمر على دائرة اريانة المدينة متسائلة في صورة يتم تفعيل 

 التجديد للمرة الثانية عن تطبيق عمل الرافعة بكافة الدوائر البلدية.

أشار الى انه رغم اإلشكال المروري بدائرة النصر وضرورة العمل بالرافعة : الجليدي جبران  السيد
 ى قيد ان يكون في إطار قانوني وتنظيمي والعمل مع الوكالة البلدية للتصرف يتطلب المراجعة.لكنه يبق

أشارت بضرورة التعويل على اإلمكانيات الذاتية للبلدية في العمل بالرافعات : ة أمنة الزهروني السيد
د لالستخالص على تحديد المعلوم الجدي ىوالكباالت وال تؤيه تجديد العالقة التعاقدية كما أشارت إل

 الكباالت.

أفاد بضرورة توفير إمكانيات كبيرة بشرية للعمل بالرافعة في صورة االستغالل : احمد حشانة  السيد
 المباشر مع ضرورة العمل في إطار قانوني وتنظيمي.

لم يؤيد تجديد العالقة التعاقدية مع الوكالة والتعويل على اإلمكانيات : الناصر الجندوبي  السيد
 الذاتية للبلدية لالستغالل المباشر .

أيدت ان يتم تجديد العالقة التعاقدية مع الوكالة البلدية للتصرف والتفاوض : ة سلوى التومي السيد
 في تكثيف استعمال الكباالت .

أوضح أن اإلمكانيات البشرية لالستغالل المباشر للتصرف في الرافعات غير : الكاتب العام  السيد
 لوقت الراهن .متوفرة في ا

 

 

 قرار المجلس البلدي  
 

وافق أعضاء المجلس البلدي الحاضرين مع عدا السيدتين أمنة الزهروني ونهال بن عمر والسيد         
الناصر الجندوبي الذين اعترضوا على ان يتم تجديد العالقة التعاقدية مع الوكالة البلدية  للتصرف بتونس 

 للسيد رئيس البلدية باستكمال اإلجراءات القانونية . ضوالتفوي
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 وجدد السيد رئيس بلدية شكره للجميع على الحضور ومواكبة أشغال الجلسة .

 دقيقة 21ورفعت الجلسة على الساعة الثالثة و                  

 

 رئيس البلدية                                                       الكاتب العام      

    عادل الوسالتي                                                         فاضل موسى

 


