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 الجمهورية التونسية           
 وزارة الشؤون المحلية  والبيئة   

 بلدية أريانة             
 خلية شؤون المجلس والمكتب واللجان

 والتنسيق بين الدوائر البلدية      

 محضر جلسة 

   0202لسنة  األولىالدورة العادية اجتماع 

 0202مارس  20السبت يوم  ةالمنعقد
 

 

 

بقاعة االجتماعات منتزه  0707مارس  70السبت يوم  0202لسنة  األولىالدورة العادية إنعقدت       
السيد محمد العربي فاضل موسى رئيس صباحا برئاسة التاسعة والنصف بئر بلحسن باريانة على الساعة 

وذلك بناءا على البالغات الصادرة  عادل الوسالتي الكاتب العام للبلديةوبحضور السيد  اريانةبلدية 
بالصحف اليومية وبوسائل اإلعالم المسموعة والتي وقع تعليقها بجميع المقرات التابعة للبلدية، وكذلك بناء 

 0707 فيفري  02 بتاريخ 919 لدي تحت عددبعلى الدعوة االسمية الموجهة لكافة أعضاء المجلس ال
    وهذا نّصها:

 

لسنة  األولىدورته العادية ، أتشرف باستدعائكم لحضور اجتماع المجلس البلدي في  وبعد"      

على الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعة  0202مارس 7السبت يوم  ستلتئم يتوال 0202

 ريانة وذلك للنظر في : ااالجتماعات منتزه بئر بلحسن  

 

 مواضيع للتداول

 

بتاريخ  خالل الجلسة التمهيدية المنعقدةاإلجابة على التساؤالت التي طرحها المواطنون  -

07/20/0202 

 0202تنقيح ميزانية سنة  -20

 0202تنقيح ميزانية سنة -20

 0202تنقيح مجموع األعوان لسنة -20

 0202قرارات ضبط الخطط المراد سد شغورها  بعنوان سنة -20

 مبنية وغير مبنية و تسوية وضعيات عقارات مبنيةطرح معاليم لعقارات -20
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 كراس شروط لزمة المقبرة سيدي الجبالي-20

 إحداث  لجنة قارة للشؤون القانونية و العقارية واالمالك-27

 0202رزنامة اجتماعات الهياكل البلدية لسنة  -80

 إحداث نادي ثقافي بلدي -22

 الرياضيةمراجعة المعلوم الموظف على استغالل المنشآت  -02

 المعلوم الموظف على عقود القران ضبط  -00

 ضبط شروط إسناد المجانية او نصف المعلوم لرياض أطفال بلدية اريانة  -00

 تسمية االنهج -00

 إقرار مواضيع تتعلق بالتنظيم المروري -00

 لالعالممواضيع 

 

 السيد محمد أمين الشريف عن المشاركة في عضوية المجلس البلدي راعتذا -0

 متابعة مديونية البلدية  -0

 متابعة تنفيذ المشاريع البلدية االستثمارية - 0

 كشف االستخالصات البلدية -0

 تقرير نشاط اللجان  -0
 

 وحضر الجلسة كل من السادة والسيدات :

 

 المساعدة االولى لرئيس البلدية         نهال بن عمر

 رئيسة لجنة التربية والتعليمالمساعدة الثالثة لرئيس البلدية و  مريم العطاوي

 رئيسة لجنة الشؤون المرأة واألسرة   سنية الصغير

 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 
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 رئيسة لجنة النظافة والصحة والبيئة عليا التومي

 رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات سهام بوعزة

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

 لجنة االعالم والتواصل والتقييمرئيس  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 الزهرونيآمنة 

 رئيس الدائرة البلدية باريانة المدينة محمد حميد
 فتحي ثابت 

 سميرة المازني
 مستشار بلدي
 مستشار بلدي

 مستشار بلدي  عزوز  مدمح

 مستشار بلدي عبد السالم المانسي

 مستشار بلدي عزة بوترعة

 مستشار بلدي محمود بلحاج

 مستشار بلدي  نعيمة الزريبي

 مستشار بلدي خالد الجربي

 

 :  السادة و السيداتتغيب دون عذر و

 رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة   عثمان المهدي الصيادي 

 المساعد الثاني لرئيس البلدية  محمد الهادي كشريد
 مستشار بلدي        جالل بن تقية

 : مستشار بلدي مصطفى الكبير

 مستشار بلدي       الفيتوريعزيزة 

 مستشار بلدي ليث شويخ
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 مستشار بلدي روضة الحزامي
 :  السيدةعذر ب تتغيبو

 مستشار بلدي   نادية بن يوسف 
 :  السادة و السيدات وحضر عن االدارة البلدية كل من

 مديرة الشؤون االقتصادية  سنية شعيب
 مديرة الشؤون القانونية  ليليا مديني

 مدير النظافة والمعدات  الدشراويلطفي 
 مديرة الشؤون المالية  حميدة العرفاوي

 مديرة تجميل المدينة والعناية بالمنتزهات  ناجية لعيوني
 كاهية مدير نظم المعلومات وتكنولوجيا االتصال  توفيق بلهاني

 كاهية مدير خلية المتابعة واالعالم والعالقات الخارجية   الناصر محمود
 رئيس مصلحة الطرقات والمرور وتسمية االنهج  كيفاجيهندة ال

 متصرف دائرة اريانة المدينة   معز المديوني
 ادارة المصالح الفنية  شكري الدشراوي

 نظم المعلومات وتكنولوجيا االتصال  عارف غالب
 
 

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

يتولى الكاتب من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية  " 012عمال 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 توساعد كتابة الجلسة عادل الوسالتي الكاتب العام للبلدية السيد  تولى". وتبعا لذلك لديةالب
 .رئيسة مصلحة شؤون المجلس والمكتب واللجانام الخير بلغيث ذلك السيدة 

 

الجلسة مرحبا بكافة الحاضرين من السادة والسيدات أعضاء المجلس السيد رئيس البلدية افتتح 
الجهوية والبلدية  والمتساكنين على مواكبتهم الجلسة العادية االولى للمجلس البلدي  واإلطاراتالبلدي 
على التساؤالت المطروحة للمتساكنين خالل الجلسة  اإلجابةمؤكدا على حرصه .  0202لسنة 

 بلوحة النشر . هاالتمهيدية الفارطة ونشرها على موقع البلدية وبمقر 
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يوم الجمعة متزامنة مع الذكرى الرابعة  أمسالتي جدت  األليمةالشديد للحادثة  أسفهمعبرا عن 
لتجاوز العقابات بن قردان  مما يدفعنا للوقوف تجاه مسؤوليتنا في هذه المرحلة االنتقالية الصعبة  إلحداث

راجيا من  اوييق الميسفتو وفي هذه الصدد يترحم على الشهيد المالزم االول  والعثرات التي تلم ببلدنا، 
والى  ويتقدم اليهم بأحر التعازي وذويه جميل الصبر والسلوان  أهلهيتغمده برحمته الواسعة ويرزق  أنالله 

الجميع لتالوة الفاتحة على روح  ودعاعن حرمة الوطن يذودون  أبناء أنجبكافة الشعب التونسي الذي 
 ن.كما تمنى الشفاء العاجل لبقية المرافقين المصابي الفقيد 

المستجد وسبل الوقاية منه مشيرا الى "كورونا" لفيروس  الوبائيعرج رئيس البلدية على الوضع  و
انعقاد اللجنة الجهوية للترصد والتوقي من هذا الفيروس مع الجهات اإلدارية المختصة لتعزيز اإلجراءات 

يكون على مستوى وطني والتدابير الالزمة حيث تم استخالص ان مجابهة هذا الوضع الوبائي يجب ان 
أشار أنه تطرق خالل الجلسة إلى دور البلديات الخصوص في مواجهة هذا الوباء من خالل التجارب 
مقارنة لبلديات أجنبية والخطط الوقائية والتنسيق مع الناشطين من المتساكنين من خالل مدهم بالنصائح 

 غرض سيتم إصدار بالغ للعموم وهذا نصه :والمعلومات الوقائية وطرق الترصد والمراقبة لتعميمها ولل
 
عديد الدول وتسجيل اول حالة اصابة تفشي فيروس كورنا انطالقا من الصين الى  مأما" 

 وافدة الى تونس وفي نطاق الخطة الوطنية للتوقي من هذا المرض وعدم انتشاره ببالدنا.
ي من هذا الفيروس الى جانب فان بلدية اريانة هي عضو قار باللجنة الجهوية للمتابعة والتوق

والحماية والتربية ونحن على اتصال دائم بكل االطراف لمتابعة الوضع  واألمنعديد االطراف الصحة 
شخص تحت الحجز في خطوة وقائية  11الى وضع  األخيرةالوبائي يوميا حيث تشير االحصائيات 

 بوالية اريانة . إصابةدون تسجيل اي 
مساهمة في الجهد الالصحة فان دور البلدية هو  إدارةبالتنسيق مع هذه المرحلة بالذات و  في

 ي حول طرق الوقاية.و التحسيسي والتوع
البلدية مع المجتمع  أعوانبمنتزه بئر بلحسن لفائدة  توعويالقادم يوم  األسبوعوننظم خالل 

 المدني.
 إمكانياتهاعلى استعداد لوضع كافة  فإنهاالبلدية ومن خالل متابعة الوضع الوبائي  أن إال

المتخذة من  قبل  اإلجراءاتالمادية والبشرية للتدخل طبقا للخطة الوطنية الموضوعة للغرض وتطبيق 
 تطور محتمل للوضع الوبائي. أيالسلط المختصة لمجابهة 
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 مثل غلق الفضاءات الرياضية  -

 غلق المقاهي والمطاعم -

 المشاركة في عمليات التعقيم  -

 المشاركة في عمليات النظافة  -

 ". األطرافتقديم الدعم البشري والمادي والمعدات لبقية 
 

 خالل الجلسة التمهيديةجابة على التساؤالت التي طرحها المواطنون اال

 07/20/0202بتاريخ  المنعقدة

 

 : اريانة المدينةدائرة 
  تردي حالة الطرقات واالنهج ومعاناة المتساكنين: سؤال

والتعبيد حسب البرنامج االستثماري البلدي وقد تم اعالن  التهيئةبرنامج  تم ضبط جواب
طلب العروض وتعيين المقاول و اضطرت البلدية الى تاجيل االشغال الى ما بعد شهر جوان 

 باعتبار االشغال المزمعة لديوان التطهير لتجديد الشبكة  0202

  الفوضوي في محيط السوق المركزية باريانة.ضرورة التدخل للقضاء على االنتصاب  سؤال

تم التدخل  بالتنسيق بين البلدية والوالية واالمن لمنع االنتصاب بسوق المركزية  جواب
واالنهج المحاذية به والمجهود متواصل خاصة في ما يتعلق بتوفر فضاءات منظمة لالنتصاب وهي 

  تم االعالن عن استشارة لتهيئته فضاء حي النور والفضاء الكائن حذو سوق الجملة والذي

 تفعيل عمل  فريق التدخل السريع لصيانة الطرقات :  سؤال

تم التأكيد على تفعيل فريق العمل المباشر التابع للبلدية والمكلف بصيانة :  الجواب
الطرقات على السرعة في التدخل وانجاز االشغال الصيانة بطريقة علمية صحيحة تضمن النجاعة 

 العام والمظهر 

 تركيز مخفض سرعة بنهج عبد الرحمان الخبثاني ونهج االفادة : سؤال

 تم إحالة المقترح للجنة الفنية للدرس و المتابعة:  الجواب
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دراسة الناحية الفنية للعالمات المرورية بنهج الوردة ونهج بالحسن جراد ووجود :  سؤال
 االختناق مروري بالمكان 

 على هذه الدورة مشروع مداولة معروض: الجواب
والحي الشعبي قارية لمقاسم حي التعمير الثالث النظر في تسوية الوضعيات الع:  سؤال

 وتمكين المواطنين من العقود 

 سيتم احداث لجنة عقارية تعنى بهذه الملفات خالل هذه الدورة:  الجواب

  الحرص على العناية بمقبرة سيدي الجبالي من ناحية النظافة:  سؤال

 المجهود متواصل من طرف فرق النظافة البلدية:  بالجوا

  انخفاض مستوى البالوعات للطرقات المعبدة حديثا بكافة الدوائر البلدية .:  السؤال

تم دعوة المصالح الفنية لتشديد المراقبة على المقاوالت المنجزة لالشغال حتى :  الجواب
  للمواصفات الفنيةيتم التعبيد على قواعد فنية سليمة ومطابقة 

  اإلسراع في إعداد المثال المروري لمجابهة االختناق المروري:  السؤال

  بصدد الدرس من طرف اللجنة الفنية المعنية:  الجواب
 غياب البرامج الموجهة للثقافة والشباب والطفولة ضمن البرنامج االستثمارية : سؤال

نشطة والتظاهرات في هذا المجال من برمج المجلس البلدي عديد المشاريع واال: جواب
ذلك المساهمة في صيانة المعالم والقصور باريانة الى جانب االحتفاالت الدورية لعيد الورد و 
المهرجان الصيفي واللباس التقليدي إضافة مشروع انجاز مركب الطفولة الذي سينطلق قريبا عالوة 

 لى عديد التظاهرات واالنشطة االخرى على متابعة رياض االطفال بالتهيئة والصيانة فضال ع

 وجوب مقاومة االستغالل العشوائي والفوضوي لألرصفة وتخصيصه للمترجلين :  سؤال

هناك مجهود يومي و متواصل ال بد فيه من المثابرة والتعاون من طرف المصالح :  جواب
 االمنية 

  نقص التهيئة بسوق الطيب المهيري .: سؤال

اعتمادات هامة إلعادة تهيئته وصيانته حتى يستوعب المزيد من راغبي تم تخصيص :  جواب
  االنتصاب

  توضيح حول سير تقدم تهيئة المسرح البلدي بهواء الطلق .:  سؤال
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والمتوقع ان  11%و  %12انطلقت االشغال منذ مدة قصيرة حاليا بين :  جواب
  يكون المشروع جاهزا قبل انطالق المهرجان الصيفي

 كثرة االوساخ بمنطقة برج البكوش واريانة المدينة :  سؤال

كثرة االوساخ مرتبط بسلوك و وعي المواطن وحرصه على احترام دورية مرور :  جواب
  وجه أحسنعلى  بدورهالشاحنات والمتابعة متواصلة لفريق النظافة حتى يقوم 

  تفاقم ظاهرة الكالب السائبة : سؤال

الى انطالق عمل مركز تعقيم و تلقيح الكالب السائبة والنتائج  اإلشارةتجدر :  جواب
االجابية التي افرزها وال يقع اللجوء الى قتل الكالب السائبة اال في الحاالت القصوى التي تهدد 

 سالمة المواطنين وصحتهم وذلك بالتنسيق مع المصالح الفنية واألمنية

 تضرر كبار السن  إشكالية حجر الزرس بالمدينة العتيقة و: سؤال

تم الغاء الصفقة مع المقاول المكلف بأشغال صيانة حجر الزرس لبطء االشغال :  جواب
وعدم  جدية المقاولة وسنحرص على تعيين مقاولة جديدة في اقرب اآلجال تحترم المواصفات 

 وقت ممكن  أسرعوتنهي االشغال في 

من طرف المنتصبين وتكدس  االستحواذ على المنطقة الخضراء بنهج بيروت:  السؤال
  الفضالت و االوساخ

انجزت مصالح تجميل المدينة اشغال تهيئة وغراسة بالمكان وتم ابعاد المنتصبين :  الجواب
 على هذه الحديقة بالتعاون مع المصالح االمنية 

توضيح حول أصداء التجاوزات بمقبرة سيدي الجبالي و موقف البلدية من  : السؤال
  ي وقع االدالء بها للبرنامج التلفزيالتصريحات الت

 الملف تعهد به القضاء:  الجواب

  غياب التنوير العمومي بالمدينة العتيقة:  السؤال 

 لمجهود الصيانة متواص:  الجواب

  غياب دور نقابات العمارات عن أداء مهامهم بحي الحدائق بأريانة و عدم مراقبتهم:  سؤال

البلدية ال تتدخل في المساحات المشتركة التي تتصرف فيها نقابات العمارات وفي صورة 
وجود اصداء عن تقصير لبعض النقابات تقوم البلدية بالتنبيه عليها و دفعها للقيام بدروها المنوط 
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قيب بعهدتها وعند الضرورة القصوى وطبقا للتراتيب سارية المفعول قد تضطر البلدية الى تعيين الن
 المحترف 

تيسير قضاء شؤون المواطنين في اسداء الخدمات االدارية باقسام الحالة المدنية :  سؤال
  بالدوائر البلدية والمتعلقة بتسجيل العقود .

وفرت البلدية كل التجهيزات الالزمة بالدوائر البلدية حتى تسدي الخدمات الضرورية 
  سير عمل هذه الدوائر لتحسين الخدماتللمواطنين على افضل وجه والمراقبة مستمرة ل

 اريانة العليا :
التدخل العاجل بنهج احمد خير الدين باريانة الجديدة في تغيير الصبغة لبعض :  سؤال

  المحالت بصفة غير قانونية.

تقوم البلدية بمجهود يومي متواصل لمعاينة المخالفات بالتنسيق مع الشرطة البلدية              :  جواب
 و البيئية والمصالح الفنية 

مستوى تقدم مشروع توسعة مقبرة سيدي الجبالي وبرنامج تهيئتها وضرورة التفكير في  : سؤال
  ء مقر للدائرة البلدية باريانة العلياحل جذري للموضوع خارج مواطن العمران واستغالل المساحة لبنا

 الملف محل دراسة للتوسعة المقبرة :  جواب

عدم االجابة على العريضة للتدخل العاجل بنهج ميموزا باريانة الجديدة لوجود حاجز  : سؤال
  مانع للسيالن العادي لمياه األمطار تسبب في أضرار للمتساكنين.

الطريق العام ممنوع قانونا و أعطيت التعليمات لالزالة و إقامة حواجز بالرصيف او : جواب
  ارجاع الطريق الى حالته الطبيعية

 االنطالق في التحضيرات االولية لمقاومة حشرات الناموس بعد موسم االمطار. :  سؤال

 للبلدية برنامج عمل متواصل في هذا الخصوص و ليس مناسباتيا عند نزول االمطار

  ار البلدي في احداث دائرة بلدية بمنطقة رياض االندلستفعيل القر :  جواب 

بصدد تحيين الدراسة و اعداد ملف من جديد و عرضه على المجلس البلدي في :  سؤال
 اقرب اآلجال 

مقاومة االستغالل المشط للرصيف من طرف أصحاب المحالت بمنطقة حي  :  جواب
 المالحة 
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البلدية و يطرح ضرورة استجابة مصالح االمن و موضوع هام بصدد متابعته في كل دوائر 
  تطبيقها القرارات البلدية في الغرض

عدم توفر سجل خاص بالمجتمع المدني و المواطنين تطبيقا لمجلة الجماعات  : سؤال
  المحلية

السجل المنصوص عليه متوفر باإلدارة و الدعوة متجددة لكافة مكونات المجتمع :  جواب
 ى تسجيل مالحظاتهم و اقتراحاتهمالمدني لالقبال عل

توضيح حول مخرجات الجلسة المنعقدة مع ادارة المياه العمرانية و المصالح الفنية :  سؤال
  حول دراسة تصريف مياه االمطار بوالية اريانة و ارتباطها بالدراسة التي ستجريها البلدية

لثالث لمزيد تنسيق تم عقد هذه الجلسة و تكوين لجنة متابعة من األطراف ا:  جواب
التدخالت و تنفيذ المشاريع المبرمجة و للغرض تم رصد اعتمادات ضخمة و تم تبادل الملفات و 

 االمثلة بين مخلف األطراف المتداخلة 

  مآل تهيئة قصر برج البكوش كمعلم اثري:  سؤال

 بصدد الدرس :  جواب

 وجود تسرب للمياه من الخزانات بأريانة العليا:  سؤال  

 تم لفت انتباه الشركة المعنية الصالح األعطال:  جواب

عدم االستجابة بطلب خاص إلقتالع شجرة ألحقت اضرارا بالرصيف والممتلكات  : سؤال
  الخاصة بحي المالحة

قلع األشجار يخضع لترخيص مندوبية الفالحة و إدارة تجميل المدينة والبلدية :  جواب
و االستجابة قدر اإلمكان لطلبات المواطنين بما يضمن  حريصة على متابعة مثل هذه المشاغل

 سالمتهم و جمالية المدينة

  ايجاد  حل لمنع وقوف شاحنات نقل البضائع بمنطقة باب الحديد:  سؤال

قامت البلدية بتهيئة جزئية الرض الشقافية بما يسمح لشاحنات نقل البضائع :  جواب
  مرة لتامين هذا المرفقبالربوض و االيواء فيها و المراقبة المست

  ايجاد حل للمنتصبين الفوضويين أمام المحطة النهائية للمترو : سؤال
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يندرج هذا الموضوع في اطار مقاومة االنتصاب الفوضوي و في هذا الصدد : جواب
خصصت البلدية فضاء حي النور لهذا الغرض كما برمجنا احداث فضاء جديد حذو سوق الجملة 

المنتصبين و قد صدر طلب العروض بالصحف و ينتظر االنطالق في اشغال تهيئة إليواء مزيد من 
  0202هذا الفضاء الجديد مع بداية شهر افريل 

 
 
 

 دائرة المنازه :

الدعوة الى نشر محاضر جلسات المجلس البلدي  و اللجان على الموقع و تواريخ :  سؤال
  انعقادها

ر مداوالت المجلس سواء كان على الموقع البلدية حريصة على  نشر كل محاض:  جواب
 الجديد للبلدية او بمقر اإلدارة البلدية  بلوحة النشر 

توفير كافة المعطيات والتفاصيل المتعلقة بمشروع تهيئة المنطقة الخضراء بالمنازه :  سؤال
  للعموم .

 تم تسليم ملف فني كامل للمشروع الى الجمعية

 انتشار المخالفات للبناءات غير المطابقة لألمثلة وتغيير الصبغة بصفة عشوائية  : جواب

بالنسبة لعملية مراقبة مخالفات البناءات و التجاوزات هناك بطئ نسبي في متابعة :  سؤال
هذه الظاهرة نظرا لتفرغ أعوان الشرطة البلدية لمراقبة السوق المركزية بأريانة بصفة كلية و نتوقع ان 

 ود المراقبة الى نسقها الطبيعي في األيام القليلة القادمة تع

طلب إحداث لجنة لمتابعة القرارات البلدية تتولى إعداد تقارير حول مدى تنفيذ :  سؤال
  القرارات والعوائق التي تحول دون ذلك .

اللجنة موجودة و تعمل منذ سنة و تحاول تذليل العوائق التي تحل دون تنفيذ :  جواب
 رارات البلدية و للعلم فهي تنعقد عشية كل ثالثاء الق

  األضرار الناجمة عن الذبذبات الهوائية والدعوة الى ايقاف التراخيص الجديدة .:  سؤال
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هناك ملفات ترد علينا من المتدخلين في قطاع االتصاالت وتتم  دراستها مع :  جواب
 األطراف المعنية  

  ين في تنفيذ المشاريع خاصة في الحصص الليليةالدعوة الى مراقبة المقاول:  سؤال

 تجدر اإلشارة الى ان العمل ممنوع ليال بالنسبة للمقاوالت:  جواب
طلب إحداث لجنة لمتابعة القرارات البلدية تتولى إعداد تقارير حول مدى تنفيذ :  سؤال

  القرارات والعوائق التي تحول دون ذلك .

اللجنة موجودة و تعمل منذ سنة و تحاول تذليل العوائق التي تحل دون تنفيذ :  جواب
 القرارات البلدية و للعلم فهي تنعقد عشية كل ثالثاء 

  األضرار الناجمة عن الذبذبات الهوائية والدعوة الى ايقاف التراخيص الجديدة .:  سؤال

صاالت وتتم  دراستها مع هناك ملفات ترد علينا من المتدخلين في قطاع االت:  جواب
 األطراف المعنية  

  الدعوة الى مراقبة المقاولين في تنفيذ المشاريع خاصة في الحصص الليلية:  سؤال

 تجدر اإلشارة الى ان العمل ممنوع ليال بالنسبة للمقاوالت : جواب
 دائرة النصر :

توفير المعطيات حول المشاريع االستثمارية وسير تقدمها بشكل مفصل تتضمن  : سؤال
  رزنامة آجال التنفيذ وأسباب تأخرها ان وجدت وطلبات العروض الصادرة في الغرض

سنعمل على نشر المعطيات الخاصة لهذه المشاريع باللوحة الخاصة بمقر البلدية و :  جواب
 ع الرسمي للبلدية بصفحة التواصل االجتماعي و بالموق

التذكير بالتدخل لرفع بقايا األتربة لألشغال المنجزة من طرف وزارة التجهيز للقنطرة  : سؤال 
  المتواجدة على مستوى نهج حمادي بالكحلة .

 سيقع التنسيق في هذا الغرض مع وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية : جواب

توفير المعطيات حول المشاريع االستثمارية وسير تقدمها بشكل مفصل تتضمن  :  سؤال
  رزنامة آجال التنفيذ وأسباب تأخرها ان وجدت وطلبات العروض الصادرة في الغرض

سنعمل على نشر المعطيات الخاصة لهذه المشاريع باللوحة الخاصة بمقر البلدية و :  جواب
 .ع الرسمي للبلدية بصفحة التواصل االجتماعي و بالموق
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التذكير بالتدخل لرفع بقايا األتربة لألشغال المنجزة من طرف وزارة التجهيز للقنطرة  : سؤال
  المتواجدة على مستوى نهج حمادي بالكحلة .

 سيقع التنسيق في هذا الغرض مع وزارة التجهيز و اإلسكان و التهيئة الترابية :  جواب

المؤدي لمأوي السيارات خلف مغازة مونوبري برياض النصر االستجابة لفتح الباب :  سؤال
 وتهيئة مأوي السيارات بنهج الدكتور سليم عمار لتخفيف من الضغط المروري

  مآل تطبيق القانون ضد المخالفين برياض النصر والقرارات الصادرة في الغرض. : جواب

يق مع الدائرة و هناك مخلفات برنامج المراقبة متواصل من طرف أعوان الشرطة البيئية بالتنس
 ترفع حررت في شأنها محاضر احيلت على القضاء و هناك تشدد و صرامة في حاالت العود 

 تشريك المتساكنين والمجتمع المدني في الدراسة المتعلقة بالمثال المروري :  سؤال

 المقترح وجيه و سيتم العمل به :  جواب

 حل لالمالك المشتركة  تشريك نقابات العمارات اليجاد :  سؤال

نقابات العمارات هي الوحيدة المختصة قانونا في التصرف في المساحات المشتركة :  جواب
  والبلدية ال تتدخل اال في حالة وجود مخاطر على سالمة و صحة المتساكنين

العمل على بث جميع جلسات المجلس البلدي على الفضاء الرقمي لتمكين  :  سؤال
 المواطنين من االطالع على سير العمل البلدي 

و بعد تركيز التجهيزات العصرية الجديدة بقاعة  0212تم منذ نهاية سنة :  جواب
 المجلس ستبث كل الدوارات التمهيدية و العادية على الفضاء الرقمي بصفة مباشرة 

  نشر جرد مفصل لألمالك البلدية بمنطقة رياض النصر وصبغتها. : سؤال

البلدية تقوم حاليا بعملية الجرد لكافة العقارات التي تملكها او يمكن ان تعود اليها :  جواب
 بالملكية بالتنسيق مع اإلدارة الجهوية ألمالك الدولة و الشؤون العقارية 

بناء الروضة البلدية برياض النصر والكلفة  توضيح حول مستوى تقدم مشروع :  سؤال
  المحينة للمشروع .

تتطلب هذه المهمة كثيرا من العمل و التدقيق و البلدية بصدد اعداد الدراسات و :  جواب
  اختيار الموقع بالتنسيق مع دائرة النصر للمشروع
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الحرص في متابعة انجاز المشاريع االستثمارية وخاصة مشاريع القرب التي بصدد  :  سؤال
 التنفيذ 

يوما من خالل جلسات عمل  11هناك متابعة دورية لهذه المشاريع على األقل كل :  جواب
 يشرف عليها رئيس البلدية فضال عن الرقابة الفنية و المتابعة الميدانية التي تقوم بها مصالحنا 

 متابعة نشاط الشرطة البيئية في مراقبة المحالت وكافة الصالحيات الموكولة اليهم :  سؤال

تم ضبط برنامج اسبوعي لعمل الشرطة البيئية و تم تخصيص سيارة لكل دائرتين و :  جواب
متابعة ميدانية و متابعة يومية لمختلف اعمال الرقابة التي يقوم بها أعوان الشرطة البيئة و هنالك  

  دورية لنشاط الشرطة البيئية ترد باسمرار على اإلدارة البلدية و مختلف الدوائركشوف 

 
 
 

 

 9802تنقيح ميزانية سنة :    20عدد الموضوع 

أحال السيد رئيس البلدية الكلمة إلى السيدة  فاطمة ابراهم رئيس لجنة الشؤون المالية 
على  وعحيث اشارت الى انه تم عرض الموضواالقتصادية ومتابعة التصرف التي تولت تقديم الموضوع 

وفق  0219تنقيح ميزانية البلدية أريانة بعنوان سنة المتعلق بانظار لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 
 الجدول التالي:

 :    .في باب الموارد0               
 دينارا 197.017.20من  9102ترفع تقديرات موارد العنوان الثاني لميزانية سنة 

                                                                                                                           .دينارا  .06766أي بزيادة بما قدره  دينارا197.9.7225الى
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 الوحدة: بالدينار
 نقيحالموارد المشمولة بالت ف.ف ف فصل ص ج ع

التقديرات المصادق 
 عليها

 مبلغ التنقيح
)+( 

 التقديرات النهائية

II III 0 08-89 89 - موارد السنة 
288.888 06.661 206.661 
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 076.661 76.661 099.999 جملة التنقيحات

      
أي  دينارا 5172507225إلى دينارا 5172667.20من  9102وبذلك ترفع تقديرات موارد ميزانية سنة       

 .دينارا  .06766بزيادة بما قدره 
                             النفقات:                                                                                                                     . باب 9

 دينارا1276197225إلى دينارا1276217.20من  9102ترفع تقديرات نفقات العنوان الثاني لميزانية سنة     
   .دينارا  .06766أي بزيادة بما قدره 

                                                                                                                                                                            
 لدينارالوحدة: با

 ف.ف ف ف ق.ف ق ج ع
النفقات المشمولة 

 بالتنقيح

التقديرات المصادق 
 عليها

 مبلغ التنقيح
)+( 

 التقديرات النهائية

 دفعا تعهدا دفعا تعهدا دفعا تعهدا

II III 0 - 80.280 888 888 
نفقات التنمية غير 

 الموزعة
- 6.4.2 - 06.661 - 92.096 

 32.736 - 76.661 - 6.4.0 - جملة التنقيحات

  

 5172507225إلى دينارا 5172667.20من  9102وبذلك ترفع تقديرات نفقات ميزانية سنة     
 .دينارا  .06766أي بزيادة بما قدره  دينارا
على السادة األعضاء التداول في هذا الموضوع علما وقد تم عرضه على أنظار اللجنة  فالمعروض     

 . 9191-19-90وعلى أنظار المكتب البلدي بتاريخ  9191-19-.0المالية بتاريخ 

 

 قرار المجلس البلدي  
 

   كما يلي : 9802الترفيع في ميزانية سنة   صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على    
 :    .في باب الموارد0               

أي  دينارا197.9.7225الى دينارا 197.017.20من  9102ترفع تقديرات موارد العنوان الثاني لميزانية سنة 
                                                                                                                           .دينارا  .06766بزيادة بما قدره 

                                                                                                                                                        
الوحدة: بالدينار                                                                                                                               
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  0202تنقيح ميزانية سنة :  20الموضوع عدد 

 

 

أحال السيد رئيس البلدية الكلمة السيدة فاطمة ابراهم رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 
لتقديم الموضوع وقد تولت تالوة رأي السيد أمين المال الجهوي بخصوص مشروع تنقيح ومتابعة التصرف 

دت انه وأفا 1981تحت عدد  0202فيفري  02الوارد بتاريخ  0202ميزانية بلدية اريانة لسنة 
بمقارنة للنتائج المحاسبية مع الكشوفات المحالة والمحوصلة للموارد المتبقية التي سيتم نقلتها آليا الى 

 ف.ف ف فصل ص ج ع
الموارد المشمولة 

 بالتنقيح

التقديرات المصادق 
 عليها

 مبلغ التنقيح
)+( 

 النهائيةالتقديرات 

I
I 

III 0 08-89  89 - 
 موارد السنة

288.888 06.661 206.661 

 076.661 76.661 099.999 جملة التنقيحات

أي  دينارا 5172507225إلى دينارا 5172667.20من  9102وبذلك ترفع تقديرات موارد ميزانية سنة        
 .دينارا  .06766بزيادة بما قدره 

                             النفقات:                                                                                                                     . باب 9
أي  دينارا1276197225إلى دينارا1276217.20من  9102ترفع تقديرات نفقات العنوان الثاني لميزانية سنة 

      .دينارا  .06766بما قدره بزيادة 
                                                                                                                                                                          

 الوحدة: بالدينار

 ف.ف ف ف ق.ف ق ج ع

النفقات 
المشمولة 
 بالتنقيح

التقديرات 
 المصادق عليها

 مبلغ التنقيح
)+( 

 التقديرات النهائية

 دفعا تعهدا دفعا تعهدا دفعا تعهدا

II III 0 - 80.280 888 888 
نفقات التنمية 
 غير الموزعة

- 6.4.2 - 06.661 - 92.096 

 32.736 - 76.661 - 6.4.0 - جملة التنقيحات

أي  دينارا 5172507225إلى دينارا 5172667.20من  9102وبذلك ترفع تقديرات نفقات ميزانية سنة      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .دينارا  .06766بزيادة بما قدره 
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المستخرج  0218وبمناظرتها مع الجدول المتعلقة بحوصلة تنفيذ الميزانية للسنة لمالية  0202ميزانية 
من المجلة الجماعات  111صل من منظومة أدب بلديات تبين وجود تطابق بينهما وأشرت الى الف

خّول إدخال تنقيح على ميزانيتها خالل سنة تنفيذها بالزيادة أو بالنقصان حسب نسق تحصيل المحلية 
الموارد ويتولى رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع التنقيح على المجلس للمصادقة عليه بأغلبية 

 الحاضرين على أن ال تقل عن ثلث األعضاء.
ضبط مبلغ إعتمادات العنوان الثاني والباقية دون  0218وحيث تم خالل ختم السنة المالية لسنة          

بعنوان المشاريع والبرامج المرصودة لها والمدرجة ببرامج  0202إستعمال والتي يتم نقلها آليا إلى سنة 
 .دينارا  211.21.11.والمقدرة ب  0218-0219-0211-0212االستثمار السنوي 

 0218 ديسمبر 01وحيث صادق المجلس البلدي خالل الدورة االستثنائية الثالثة المنعقدة بتاريخ         
 0202على اإلعتمادات المرصودة لمشاريع البلدية المبرمجة بالمخطط االستثماري السنوي لسنة 

يعها حسب التبويب والمبوبة بنفقات التنمية غير الموزعة والتي سيتم توز  دينارا812221222والمقدرة بــــ 
 المالي المناسب.

 :0202فالمعروض  أهم المعطيات المالية المتعلقة بتنقيح ميزانية التنمية لسنة     
 0202و التي ستنقل إلى ميزانية سنة  0218كشف حول  فواضل موارد العنوان الثاني لسنة 

 
 

 بالدينـــار                  

نالعنوا  الجزء 
 المحققــة إلىجملة الموارد 

0732-30-13غاية   

جملة النفقات 
المنجزة إلى غاية 

13-30-0732  

 الموارد المتبقية و
ا آليا التي سيتم نقله

0707إلى ميزانية   

 الثاني
 02.802.807 37.028.000 28.168.760 الثالث و الرابع )ذاتي(

 237.613 3.383.063 3.800.830 الخامس ) اعتمادات محالة(
 08.307.003 33.236.001 26.726.820 المجمـــوع

 

 على مستوى الموارد والنفقات كالتالي: 0202وبذلك تنقح تقديرات العنوان الثاني لميزانية سنة 
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 0202تنقيح مجموع األعوان لسنة :  20عدد  الموضوع

 وإسداء اإلداريةالسيدة سهام بوعزة رئيسة لجنة الشؤون  إلى حال السيد رئيس البلدية الكلمةأ
 0202والترقية لسنة  االنتدابتبعـا لضبط مخططي انه  تولت تقديم الموضوع وأشارت الىالتي الخدمات 

وحيث تم تنقيح بعض النصوص الترتيبية المتعلقة بضبط األنظمة األساسية الخاصة بإحداث رتب جديدة 
للحاجيات من الموارد البشرية بمختلف  لالستجابة)السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية(وسعيا 

وكذلك فتح آفاق الترقية أمام األعوان البلديين لتشجيعهم على مزيد  االنتداباألسالك والرتب عن طريق 
البذل بهدف الرفع من مردوديتهم وبالتالي تحسين جودة الخدمات بمختلف اإلدارات واإلدارات الفرعية 

تضى ذلك إجراء بعض التعديالت على مجموع األعوان الحالي والذي والمصالح والدوائر البلدية، فقد إق
 .0219ماي22المؤرخ في 062تم ضبطه بمقتضى القرار البلدي عدد 

وقـد تم عرض الموضوع على أنظار لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات خالل إجتماعها المنعقد 
فيفري  01تب البلدي المنعقد بتاريخ وحظي بالموافقة، وعلى أنظار المك 0202فيفري  11بتاريخ 

0202. 

  :اإلطار اإلداري 
 

 

 قرار المجلس البلدي  

 

 وذلك وفق الجدول التالي : 0202على تنقيح ميزانية سنة  باالجماع صادق أعضاء المجلس البلدي    

 

 البيان
 االعتمادات المصادق عليها بالمجلس

 07/00/0202البلدي بتاريخ 
 االعتمادات النهائية التعديالت

 0303070303 - 0303070303 موارد العنوان االول 

 002070.77. 2.0.000.77 008.80333 موارد العنوان الثاني

 2090009020 0090709000 0792729272 مجموع الموارد

 720.7.0333 - 720.7.0333 نفقات العنوان األول

 7..80.720. 2.0.000.77 7003.70303 العنوان الثاني نفقات

 2090009020 0090709000 0792729272 مجموع النفقات 
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 ةــــــالرتب ع/ر
عدد الخطط 
 المرخص فيها

 حاليا

عدد الخطط 
 المشغولة

عدد الخطط 
 الشاغرة

 المقترح النقص الزيادة

 0 - 7 3 7 7 مستشار المصالح العمومية 7

 0 - 7 - - - متصرف عام 7

 0 - - . 7 . متصرف رئيس 0

 02 - - 0 70 73 متصرف مستشار 2

 00 - - 77 72 .0 متصرف .

 00 - - 78 .7 02 مساعد متصرف .

 02 - - 72 .7 23 كاتب تصرف 0

 02 - - 72 .7 23 مستكتب إدارة 8

 00 - - . 2 70 عون إستقبال .

 020 - 0 72 000 022 0المجموع 

 
 : اإلطار الفني 

 الرتبة /رع

عدد الخطط 

 المرخص فيها

 حاليا

عدد الخطط 

 المشغولة

عدد الخطط 

 الشاغرة
 المقترح النقص الزيادة

 0 - - 7 3 7 مهندس معماري عام 7

 0 - - 7 3 7 مهندس عام 7

 0 - - 7 7 0 مهندس معماري رئيس 0

 0 - - 7 7 7 مهندس معماري أول 2

 0 - - 7 3 7 معماري اول .

 0 - - 0 7 . مهندس رئيس .

 00 - - 8 2 77 مهندس أول 0

 0 - - 7 0 2 مهندس أشغال 8

 0 - 7 - - - تقني رئيس أول .

 00 - - . 7 77 تقني رئيس 73

 07 - - . 77 70 تقني أول 77

 02 - - .7 0 .7 تقني 77

 7 - - 7 . 0 مساعد تقني 70
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 02 - - . 2 73 عون تقني 72

 20 - 0 07 07 20 0وع ـالمجم

 

 : اإلطار الخاص 
 

 

 دون تغيير( ة:لسلك العم( 

 الرتبة ع/ر
عدد الخطط المرخص 

 حاليا فيها

عدد 

الخطط 

 المشغولة

عدد الخطط 

 الشاغرة
 المقترح النقص الزيادة

 7 - - 0 2 0 73عامل صنف  7

 02 - - 70 7 78 .عامل صنف  7

 02 - - .7 72 03 8عامل صنف  0

 72 - - 03 23 03 0عامل صنف  2

 22 - - 07 8. 3. .عامل صنف  .

 الرتبة ع/ر

عدد الخطط 

 المرخص فيها

 حاليا

عدد الخطط 

 المشغولة

عدد الخطط 

 المقترح لنقصا الزيادة الشاغرة

 0 - - 7 3 7 طبيب بيطري صحي أول 7

 - 7 - 7 3 7 طبيب صحة عمومية 7

 0 - - 7 3 7 مستشار في الوثائق واألرشيف 0

 0 - - 3 7 7 متصرف في الوثائق واألرشيف 2

 0 - - 7 3 7 للصحة العموميةفني سام رئيس  .

 0 - - 0 7 . فني سام أول للصحة العمومية .

 0 - - 7 7 7 محلل  0

 0 - - 0 7 . واضع برامج 8

 0 - - . 3 . تقني مخبر اإلعالمية .

 0 - - 7 3 7 مستشار صحفي 73

 0 - - 7 7 7 كاتب صحفي 77

 00 - - . 70 77 منشطة تطبيق 77

 0 - - . 7 . األطفالمنشطة رياض  70

 0 - - 7 3 7 متصرف في الشؤون اإلجتماعية 72

 0 - - 3 7 7 متصرف للداخلية .7

 0 - 7 3 7 - ممّرض الصحة العمومية .7

 02 0 0 02 02 02 0ـوع المجم
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 002 - - .2 2. 773 .عامل صنف  .

 002 - - 00 00 7.3 2عامل صنف  0

 020 - - .8 .73 ..7 0عامل صنف  8

 00 - - 8 70 .7 7عامل صنف  .

 02 - - . 72 .7 7عامل صنف  73

 700 - - 002 020 700 0المجموع

 

 :  الخالصــة

 الرتبـــة

عدد الخطط 

 المرخص فيها

 حاليا

عدد الخطط 

 المشغولة

عدد الخطط 

 الشاغرة
 المقترح النقص الزيادة

 020 - 7 08 777 .78 اإلدارياإلطار

 20 - 7 0. 00 2. يــــالفناإلطار

 02 7 7 03 78 8. اصــالخاإلطار

 700 - - 073 0.2 072 سلك العملــــة

المجموع العام = 

 0+م0+م0+م0م
0200 072 020 0 0 0202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرار المجلس البلدي  

 وذلك على النحو 0202تنقيح مجموع االعوان لسنة على   باإلجماع المجلس البلدي  أعضاء صادق    

 التالي :

  :اإلطار اإلداري 
 

 ةــــــالرتب ع/ر
عدد الخطط 
 المرخص فيها

 حاليا

عدد الخطط 
 المشغولة

عدد الخطط 
 الشاغرة

 المقترح النقص الزيادة
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 0 - 7 3 7 7 مستشار المصالح العمومية 7

 0 - 7 - - - متصرف عام 7

 0 - - . 7 . متصرف رئيس 0

 02 - - 0 70 73 متصرف مستشار 2

 00 - - 77 72 .0 متصرف .

 00 - - 78 .7 02 مساعد متصرف .

 02 - - 72 .7 23 كاتب تصرف 0

 02 - - 72 .7 23 مستكتب إدارة 8

 00 - - . 2 70 عون إستقبال .

 020 - 0 72 000 022 0المجموع 

 
 : اإلطار الفني 

 

 الرتبة /رع

عدد الخطط 

 المرخص فيها

 حاليا

عدد الخطط 

 المشغولة

عدد الخطط 

 الشاغرة
 المقترح النقص الزيادة

 0 - - 7 3 7 مهندس معماري عام 7

 0 - - 7 3 7 مهندس عام 7

 0 - - 7 7 0 مهندس معماري رئيس 0

 0 - - 7 7 7 مهندس معماري أول 2

 0 - - 7 3 7 معماري اول .

 0 - - 0 7 . مهندس رئيس .

 00 - - 8 2 77 مهندس أول 0

 0 - - 7 0 2 مهندس أشغال 8

 0 - 7 - - - تقني رئيس أول .

 00 - - . 7 77 تقني رئيس 73

 07 - - . 77 70 تقني أول 77

 02 - - .7 0 .7 تقني 77

 7 - - 7 . 0 مساعد تقني 70
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 02 - - . 2 73 عون تقني 72

 20 - 0 07 07 20 0وع ـالمجم

 

 

 

 

 

 : اإلطار الخاص 

 الرتبة ع/ر

 عدد الخطط

 المرخص فيها

 حاليا

عدد الخطط 

 المشغولة

عدد الخطط 

 المقترح لنقصا الزيادة الشاغرة

 0 - - 7 3 7 طبيب بيطري صحي أول 7

 - 7 - 7 3 7 طبيب صحة عمومية 7

 0 - - 7 3 7 مستشار في الوثائق واألرشيف 0

 0 - - 3 7 7 متصرف في الوثائق واألرشيف 2

 0 - - 7 3 7 فني سام رئيس للصحة العمومية .

 0 - - 0 7 . فني سام أول للصحة العمومية .

 0 - - 7 7 7 محلل  0

 0 - - 0 7 . واضع برامج 8

 0 - - . 3 . تقني مخبر اإلعالمية .

 0 - - 7 3 7 مستشار صحفي 73

 0 - - 7 7 7 كاتب صحفي 77

 00 - - . 70 77 منشطة تطبيق 77

 0 - - . 7 . منشطة رياض األطفال 70

 0 - - 7 3 7 متصرف في الشؤون اإلجتماعية 72

 0 - - 3 7 7 متصرف للداخلية .7

 0 - 7 3 7 - ممّرض الصحة العمومية .7

 02 0 0 02 02 02 0ـوع المجم

 

 

 :دون تغيير( سلك العمة( 

 الرتبة ع/ر
عدد الخطط المرخص 

 حاليا فيها

عدد 

الخطط 

 المشغولة

عدد الخطط 

 الشاغرة
 المقترح النقص الزيادة

 7 - - 0 2 0 73عامل صنف  7

 02 - - 70 7 78 .عامل صنف  7
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 0202ضبط الخطط المراد سد شغورها  بعنوان سنة :  20عدد  الموضوع

لجنة الشؤون االدارية واسداء سهام بوعزة رئيسة السيدة  أحال السيد رئيس البلدية الكلمة الى  
تبعـا لتقديم مختلف اإلدارات والمصالح والدوائر ورياض انه ب التي تولت تقديم الموضوع وأفادت الخدمات

األطفال البلدية حاجياتها من الموارد البشرية نظرا للشغورات المسجلة خاصة في صنف الموظفين نتيجة إحالة 
دون التمكن من تعويضهم، وحيث تشهد  9100لتقاعد منذ سنة العديد من اإلطارات واألعوان على ا

مختلف اإلدارات صعوبات في تأمين السير العادي للعمل ترجع أساسا إلى النقص في الموارد البشرية 

 02 - - .7 72 03 8عامل صنف  0

 72 - - 03 23 03 0عامل صنف  2

 22 - - 07 8. 3. .عامل صنف  .

 002 - - .2 2. 773 .عامل صنف  .

 002 - - 00 00 7.3 2عامل صنف  0

 020 - - .8 .73 ..7 0عامل صنف  8

 00 - - 8 70 .7 7عامل صنف  .

 02 - - . 72 .7 7عامل صنف  73

 700 - - 002 020 700 0المجموع

 

 :  الخالصــة

 الرتبـــة

عدد الخطط 

 المرخص فيها

 حاليا

عدد الخطط 

 المشغولة

عدد الخطط 

 الشاغرة
 المقترح النقص الزيادة

 020 - 7 08 777 .78 اإلدارياإلطار

 20 - 7 0. 00 2. يــــالفناإلطار

 02 7 7 03 78 8. اصــالخاإلطار

 700 - - 073 0.2 072 سلك العملــــة

المجموع العام = 

 0+م0+م0+م0م
0200 072 020 0 0 0202 
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المختصة، وحيث تم رصد اإلعتمادات  المالية بعنوان اإلنتداب والترقية إضافة إلى توفر الشغور بمجموع أعوان 
 البلدية.

إضافة إلى ضرورة فتح آفاق الترقية واإلدماج لألعوان المباشرين والذين يستجيبون للشروط  هـذا       
القانونية من أجل تحفيزهم على مزيد البذل بهدف الرفع من مردودية الموارد البشرية وجودة الخدمات وتأمين 

 السير العادي للمرفق العام. 

حول   9102سبتمبر  05المؤرخ في  06المحلية والبيئة عدد منشور وزير الشؤون نص  وحيث          
كيفية تطبيق األحكام المتعلقة بضبط صيغ وآليات اإلنتداب والترقية والترسيم بالبلدية والوارد باألمر عدد 

، على إعداد قرارات ضبط الخطط المراد سّد شغورها 9102مارس  99المؤرخ في  9102لسنة  920
رقية واإلدماج وعرضها على مصادقة المجلس البلدي في إطار اإلعداد لفتح مختلف عن طريق اإلنتداب والت

 المناظرات واإلمتحانات.

تم عرض الموضوع على أنظار لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات خالل إجتماعها  فقد          
 90المنعقد بتاريخ وحظي بالموافقة ، وعلى أنظار المكتب البلدي  9191فيفري  00المنعقد بتاريخ 

 .9191فيفري 
 اإلنتـــداب

 السلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية: -3

 اإلختصاص الرتبة
 العدد الجملي للخطط

 المراد سد شغورها
 صيغة اإلنتداب طريقة اإلنتداب

 عن طريق التعاقد مناظرة خارجية بالملفات 6 - متصرف

 طريق التعاقد عن مناظرة خارجية بالملفات 7 - مساعد متصرف

 عن طريق التعاقد مناظرة خارجية بالملفات 2 - كاتب تصرف

 عن طريق التعاقد مناظرة خارجية بالملفات 2 - مستكتب إدارة
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 :السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية -0

 اإلختصاص الرتبة
 العدد الجملي للخطط 

 المراد سد شغورها 
 صيغة اإلنتداب دابطريقة اإلنت

 عن طريق التعاقد مناظرة خارجية بالملفات 1 البستنة وتزويق الحدائق مهندس أول
 

 

 :بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية -1

 اإلختصاص الرتبة
 العدد الجملي للخطط

 المراد سد شغورها
 صيغة اإلنتداب دابطريقة اإلنت

 4 الهندسة المدنية تقني

 التعاقدعن طريق  مناظرة خارجية بالملفات

 1 ميكانيك السيارات تقني

 0 اإلعالمية تقني

 1 كهرباء تقني

 1 إلكتروميكانيك تقني

 2 البيئة تقني

 :السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية -0

 اإلختصاص الرتبة
 العدد الجملي للخطط 

 المراد سد شغورها 
 صيغة اإلنتداب دابطريقة اإلنت

للصحة فني سام أول 
 العمومية

 عن طريق التعاقد مناظرة خارجية بالملفات 0 الصحة العمومية

 

 :سلك منشطي رياض األطفال -2
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 اإلختصاص الرتبة
 العدد الجملي للخطط 

 المراد سد شغورها 
 صيغة اإلنتداب دابطريقة اإلنت

 عن طريق التعاقد مناظرة خارجية بالملفات 2 _ منشط رياض األطفال

 
 
 

 :المشترك للصحفيين العاملين باإلدارات العموميةالسلك  -8

 اإلختصاص الرتبة
 العدد الجملي للخطط 

 المراد سد شغورها 
 صيغة اإلنتداب دابطريقة اإلنت

 عن طريق التعاقد مناظرة خارجية بالملفات 1 _ كاتب صحفي

 :سلك العملة -0

 ضمن الوحدة األولى: -

 الصنف
المراد  العدد الجملي للخطط

 ورها سد شغ
 دابطريقة اإلنت ةالخطـ

 2عامل صنف 

 إختبار مهني رافع فضالت 98

 إختبار مهني عامل تطهير 84

   94 المجموع

 

مالحظة : يتـم التخفيض في عدد الخطط المراد سد شغورها عن طريق اإلنتداب في حالة إتمام نقلة إو 
 إلحاق أعوان ببلدية أريانة قبل تجسيم هذه اإلنتدابات.  

 الترقيـــات

 المهنية للترقية واالمتحاناتعن طريق المناظرات الداخلية بالملفات 

 :اإلطار اإلداري .3
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 الترقية رتبة الرتبة الحالية
عدد 

المؤهلين 
0707 

عدد األعوان المراد ترقيتهم 
0707 (27%) 

مناظرة 
27% 

إختيار 
37% 

 - 3 3 7 متصرف رئيس متصرف مستشار

 - 5 5 10 متصرف مستشار متصرف

 - 3 3 7 متصرف مساعد متصرف

 - 3 3 6 مساعد متصرف كاتب تصرف

 - 6 6 12 كاتب تصرف مستكتب إدارة

 - 1 1 2 مستكتب إدارة عون إستقبال

 ي:ـالفن اإلطار .0

 رتبة الترقية الرتبة الحالية
عدد 

المؤهلين 
0707 

عدد األعوان المراد ترقيتهم 
0707 (27%) 

مناظرة 
27% 

إختيار 
37% 

 مهندس معماري رئيس
مهندس معماري 

 عام
1 1 1   

   1 1 3 مهندس رئيس مهندس أول

 مهندس معماري أول
مهندس معماري 

 رئيس
1 1 1   

   1 1 2 مهندس أول مهندس أشغال

   2 2 5 تقني رئيس تقني أول
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   1 1 3 تقني أول تقني

   1 1 1 مساعد تقني عون تقني

 الخـاص:اإلطار -1

 رتبة الترقية الرتبة الحالية
عدد 

المؤهلين 
0707 

عدد األعوان المراد ترقيتهم 
0707 (27%) 

مناظرة 
27% 

إختيار 
37% 

للصحة فني سامي أول 
 العمومية

فني سامي رئيس 
 للصحة العمومية

1 1 1 
 

 1 1 1 مستشار صحفي كاتب صحفي
 

متصرف في الوثائق 
 واألرشيف

متصرف مستشار 
في الوثائق 
 واألرشيف

1 1 1 
 

 1 1 2 محلل واضع برامج
 

 :العملة .1

 صنف الترقية الصنف الحالي
عدد 

المؤهلين 
0707 

عدد العملة المراد ترقيتهم 
0707 (27%) 

إمتحان 
0707 

إختيار 
0707 

 _ _ _ _ عامل صنف2 1عامل صنف 

 12 _ 12 12 عامل صنف3 عامل صنف2

 17 18 35 70 عامل صنف4 عامل صنف3
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 7 7 14 28 عامل صنف5 عامل صنف4

 6 6 12 24 عامل صنف6 عامل صنف5

 5 5 10 19 عامل صنف7 عامل صنف6

 3 4 7 13 عامل صنف8 عامل صنف7

 1 1 2 4 عامل صنف9 صنفعامل 8

 _ 1 1 1 عامل صنف10 عامل صنف9

 

 اإلدمـــاج

 إدماج العملة في سلك الموظفين : .3
 اإلختصاص العدد رتبة اإلدماج الصنف الحالي

 6عامل صنف 

 5 مستكتب إدارة

_ 

 _ 6عامل صنف 

 _ 6عامل صنف 

 _ 7عامل صنف 

 _ 6عامل صنف 

 ميكانيك 1 مساعد تقني 2عامل صنف 

 5عامل صنف 
 2 عون تقني

 صيانة ميكانيكية وكهربائية

 النجارة 6عامل صنف 
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 قرار المجلس البلدي  

 
ضبط عدد ونوعية الخطط المراد سد شغورها عن طريق االنتداب بعنوان  على المجلس البلدي صادق أعضاء        

 على النحو التالي : 0202سنة 

 اإلنتـــداب
 اإلداري المشترك لإلدارات العمومية:السلك  -3

 اإلختصاص الرتبة
 العدد الجملي للخطط

 المراد سد شغورها
 صيغة اإلنتداب طريقة اإلنتداب

 عن طريق التعاقد مناظرة خارجية بالملفات 6 - متصرف

 عن طريق التعاقد مناظرة خارجية بالملفات 7 - مساعد متصرف

 عن طريق التعاقد بالملفاتمناظرة خارجية  2 - كاتب تصرف

 عن طريق التعاقد مناظرة خارجية بالملفات 2 - مستكتب إدارة
 

 :السلك المشترك لمهندسي اإلدارات العمومية -0

 اإلختصاص الرتبة
 العدد الجملي للخطط 

 المراد سد شغورها 
 صيغة اإلنتداب دابطريقة اإلنت

 عن طريق التعاقد خارجية بالملفاتمناظرة  1 البستنة وتزويق الحدائق مهندس أول
 

 

 :بالسلك التقني المشترك لإلدارات العمومية -1

 اإلختصاص الرتبة
 العدد الجملي للخطط

 المراد سد شغورها
 صيغة اإلنتداب دابطريقة اإلنت

 عن طريق التعاقد مناظرة خارجية بالملفات 4 الهندسة المدنية تقني
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 1 ميكانيك السيارات تقني

 0 اإلعالمية تقني

 1 كهرباء تقني

 1 إلكتروميكانيك تقني

 2 البيئة تقني

 :السلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية -0

 اإلختصاص الرتبة
 العدد الجملي للخطط 

 المراد سد شغورها 
 صيغة اإلنتداب دابطريقة اإلنت

فني سام أول للصحة 
 العمومية

 عن طريق التعاقد خارجية بالملفاتمناظرة  0 الصحة العمومية

 

 سلك منشطي رياض األطفال -2

 اإلختصاص الرتبة
 العدد الجملي للخطط 

 المراد سد شغورها 
 صيغة اإلنتداب دابطريقة اإلنت

 عن طريق التعاقد مناظرة خارجية بالملفات 2 _ منشط رياض األطفال

 

 :السلك المشترك للصحفيين العاملين باإلدارات العمومية -8

 اإلختصاص الرتبة
 العدد الجملي للخطط 

 المراد سد شغورها 
 صيغة اإلنتداب دابطريقة اإلنت

 عن طريق التعاقد مناظرة خارجية بالملفات 1 _ كاتب صحفي
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 :سلك العملة -0
 ضمن الوحدة األولى: -

 الصنف
المراد  العدد الجملي للخطط

 ورها سد شغ
 دابطريقة اإلنت ةالخطـ

 2عامل صنف 

 إختبار مهني رافع فضالت 98

 إختبار مهني عامل تطهير 84

   94 المجموع

 

مالحظة : يتـم التخفيض في عدد الخطط المراد سد شغورها عن طريق اإلنتداب في حالة إتمام نقلة إو إلحاق أعوان 
 ببلدية أريانة قبل تجسيم هذه اإلنتدابات.  

 الترقيـــات
 بالملفات واإلمتحانات المهنية للترقيةعن طريق المناظرات الداخلية 

 :اإلطار اإلداري-3

 رتبة الترقية الرتبة الحالية
عدد 

المؤهلين 
0707 

عدد األعوان المراد ترقيتهم 
0707 (27%) 

مناظرة 
27% 

إختيار 
37% 

 - 3 3 7 متصرف رئيس متصرف مستشار

 - 5 5 10 متصرف مستشار متصرف

 - 3 3 7 متصرف مساعد متصرف

 - 3 3 6 مساعد متصرف تصرفكاتب 

 - 6 6 12 كاتب تصرف مستكتب إدارة

 - 1 1 2 مستكتب إدارة عون إستقبال

 الفنـي:اإلطار -0
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 رتبة الترقية الرتبة الحالية
عدد 

المؤهلين 
0707 

عدد األعوان المراد ترقيتهم 
0707 (27%) 

مناظرة 
27% 

إختيار 
37% 

 مهندس معماري رئيس
مهندس معماري 

 عام
1 1 1   

   1 1 3 مهندس رئيس مهندس أول

 مهندس معماري أول
مهندس معماري 

 رئيس
1 1 1   

   1 1 2 مهندس أول مهندس أشغال

   2 2 5 تقني رئيس تقني أول

   1 1 3 تقني أول تقني

   1 1 1 مساعد تقني عون تقني

 الخـاص: اإلطار-1
 

 رتبة الترقية الرتبة الحالية
عدد 

المؤهلين 
0707 

عدد األعوان المراد ترقيتهم 
0707 (27%) 

مناظرة 
27% 

إختيار 
37% 

فني سامي أول للصحة 
 العمومية

فني سامي رئيس 
 للصحة العمومية

1 1 1 
 

 1 1 1 مستشار صحفي كاتب صحفي
 

 1 1 1متصرف مستشار متصرف في الوثائق 
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في الوثائق  واألرشيف
 واألرشيف

 1 1 2 محلل واضع برامج
 

 :العملة .0

 صنف الترقية الصنف الحالي
عدد 

المؤهلين 
0707 

عدد العملة المراد ترقيتهم 
0707 (27%) 

إمتحان 
0707 

إختيار 
0707 

 _ _ _ _ عامل صنف2 1عامل صنف 

 12 _ 12 12 عامل صنف3 عامل صنف2

 17 18 35 70 عامل صنف4 عامل صنف3

 7 7 14 28 عامل صنف5 عامل صنف4

 6 6 12 24 عامل صنف6 عامل صنف5

 5 5 10 19 عامل صنف7 عامل صنف6

 3 4 7 13 عامل صنف8 عامل صنف7

 1 1 2 4 عامل صنف9 عامل صنف8

 _ 1 1 1 عامل صنف10 عامل صنف9

 اإلدمـــاج
 إدماج العملة في سلك الموظفين :-3

 اإلختصاص العدد رتبة اإلدماج الصنف الحالي

 _ 5 مستكتب إدارة 6عامل صنف 
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 طرح معاليم لعقارات مبنية وغير مبنية و تسوية :  02عدد  للتداول الموضوع

 

 وضعيات عقارات مبنية

 

واالقتصادية  فاطمة ابراهم رئيسة لجنة الشؤون الماليةأحال السيد رئيس البلدية الكلمة إلى السيدة          
تناولت اللجنة درس القوائم حالة بحالة بالنسبة  أفادت بأنهو التي تولت تقديم الموضوع  ومتابعة التصرف

للفصول التي إعتراها خطأ أثناء عملية التخزين في المنظومة اإلعالمية ونتج عنها خلق فصول مكررة بدون 
موجب فإنها تطرح كليا مع خالص الفصول األصلية مع التأكيد على ضرورة إصالح األخطاء الناتجة عن 

 ت مبنية عقارا األصلالمساحات وتسوية وضعية عقارات مسجلة غير مبنية وهي في  احتساب

في حالة  الفصول المكررة يتم التثبت من المؤيدات وطرح الفصول المكررة طرحا كلّيا  واإلبقاء  -1
 على فصل وحيد لكل عقار .

في حالة أحتساب مساحة أكبر من المساحة الحقيقية للعقار فإنه يتم إصالح المساحة  - 0
 ساحة مع تقديم المؤيدات الضرورية لإلصالح.بالمنظومة وطرح الفارق الناتج عن هذا الخطأ وتعديل الم

الملفات التي تتضمن عقارات لم يشملها اإلحصاء أولم يقدم أصحابها تصاريح بإعتبارها أصبحت  -2   
مبنية، إقترحت اللجنة دعوة المعنيين باألمر لتقديم تصريح على الشرف  حول تاريخ إشغالهم المحالت 

 _ 6عامل صنف 

 _ 6عامل صنف 

 _ 7عامل صنف 

 _ 6عامل صنف 

 ميكانيك 1 مساعد تقني 2عامل صنف 

 5عامل صنف 
 2 عون تقني

 صيانة ميكانيكية وكهربائية

 النجارة 6عامل صنف 
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لكهرباء والغاز والشركة التونسية إلستغالل وتوزيع المياه تبين تاريخ مرفوقا بعقدي اإلشتراك مع شركتي ا
 إبتداء خضوع العقار للمعلوم على العقارات المبنية والتي على أساسها يتم تسوية هذه الوضعية .

فيما يخص العقارات التي قام أصحابها بتصريح على أنها أصبحت عقارات مبنية ولم تتغير  -4  
تم إصالح الوضعية منذ تاريخ التصريح على ان يقوم بتسديد المعلوم على عقار مبني إلى بالمنظومة فإنه ي

 غاية السنة الحالية.
في حالة بيع أرض مثقلة عليها ديون المقترح هو أن يتحمل المشتري مسؤولية الديون وذلك من تاريخ  -5

 ي للعقار .عقد الشراء وتبقى ديون  ما قبل إمضاء العقد على عاتق المالك األصل
 إسترجاع معلوم للفصول التي يتم استخالصها أكثر من مرة بغير وجه حق.  - 6
بالنسبة للعائالت المعوزة تم إعتماد حصول المعنيين باألمر على إعانة قارة من الدولة بعنوان عائالت -7

 معوزة  .
 (.TNBول به )وفي حالة تخلف إسم من المنظومة اإلعالمية المقترح تطبيق المعلوم المعم-2
فيما يخص المطالب واإلعتراضات على قيمة األداء على األراضي غير المبنية فإن اللجنة إرتأت رفضها -9

 د بكامل المنطقة البلدية.522وعدم إمكانية التخفيض فيها .وإعتماد الثمن المرجعي للمتر المربع بـ
تم التطرق إلى حالة خاصة تتعلق  بملف المواطن الحبيب اإلسكندراني الذي تقدم بمطلب خالل -12
 0217و الذي أقر طرح ديون سنة  0217أوت  11وتم عرضه على أنظار المجلس في  0217سنة 

بمطلب جديد لطرح ديون على معلوم على أراضي غير مبنية  0219إال أنه تقدم خالل سنة  ,ال غير 
مما يتطلب إلغاء جزء من المداولة المشار إليها لسنة  , 0216إلىسنة 1992ترة  الممتدة من سنة للف

 وتطبيق مقتضيات هذه المداولة. 0217
تم التطرق لتسرب خطأ مادي من بالمنظومة في قيمة معلوم  على األراضي غير المبنية باسم السيد  -11

 د في دائرة أريانة العليا ، 422.222عن عوضا  422.222.222عماد الدين الذوادي بقيمة 
علما و أنه تم تصحيح الفصل بجدول تحصيل سنة , فأقترحت اللجنة طرح الفارق وتسوية الوضعية

0202. 
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 قرار المجلس البلدي  
 

 طرح معاليم لعقارات مبنية وغير مبنية و تسوية  المجلس البلدي باإلجماع على  أعضاءصادق  
 وذلك وفق ما يلي وحسب الجداول المصاحبة : وضعيات عقارات مبنية

واإلبقاء في حالة  الفصول المكررة يتم التثبت من المؤيدات وطرح الفصول المكررة طرحا كليّا   -0

 على فصل وحيد لكل عقار 0
حتساب مساحة أكبر من المساحة الحقيقية للعقار فإنه يتم إصالح المساحة بالمنظومة إفي حالة  - 9

 الناتج عن هذا الخطأ وتعديل المساحة مع تقديم المؤيدات الضرورية لإلصالح0وطرح الفارق 

الملفات التي تتضمن عقارات لم يشملها اإلحصاء أولم يقدم أصحابها تصاريح بإعتبارها أصبحت  -2   

مبنية دعوة المعنيين باألمر لتقديم تصريح على الشرف  حول تاريخ إشغالهم المحالت مرفوقا بعقدي 

تراك مع شركتي الكهرباء والغاز والشركة التونسية إلستغالل وتوزيع المياه تبين تاريخ إبتداء اإلش

 خضوع العقار للمعلوم على العقارات المبنية والتي على أساسها يتم تسوية هذه الوضعية 0

فإنه يتم ولم تتغير بالمنظومة  ةمبني اتالعقارات التي قام أصحابها بتصريح على أنها أصبحت عقار -6  

السنة  إصالح الوضعية منذ تاريخ التصريح على ان يقوم بتسديد المعلوم على عقار مبني إلى غاية

 الحالية0

 

عدا الوضعيات  السابقة والحقةفي حالة بيع أرض مثقلة عليها ديون  يتحمل المشتري مسؤولية الديون  -1

وتبقى ديون  ما قبل إمضاء العقد على  وذلك من تاريخ عقد الشراء العالقة من تاريخ صدور القانون

 عاتق المالك األصلي للعقار 0

 تم استخالصها أكثر من مرة بغير وجه حق0يلفصول التي معلوم لسترجاع إ  - 6

 

إعتماد حصول المعنيين باألمر على إعانة قارة من الدولة بعنوان عائالت تم يبالنسبة للعائالت المعوزة -.

 0 معوزة 

 

 (TNB0إسم من المنظومة اإلعالمية تطبيق المعلوم المعمول به ) في حالة تخلف-5

 

 د بكامل المنطقة البلدية1110إعتماد الثمن المرجعي للمتر المربع بـ-2

 

طرح المتخلدات الخاصة بالمواطن الحبيب االسكندراني بعنوان المعلوم على العقارات غير  - -01

 0225/91060المبنية للفترة الممتدة بين 

 

للمعلوم  على األراضي غير المبنية باسم السيد عماد الدين الذوادي   طرح الفارق وتسوية الوضعية -00

 د  615.511عوضا عن  6157511.111لتسرب خطأ مادي بالمنظومة بقيمة  بدائرة أريانة العليا
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 كراس شروط لزمة المقبرة سيدي الجبالي دد :20الموضـــوع للتداول عــ

د رئـــيس البلديـــة الكلمـــة إلـــى الســـيدة ســـهام بـــوعزة رئيســـة لجنـــة الشـــؤون اإلداريـــة وإســـداء أحـــال الســـي
علـــى الســـادة األعضـــاء اإلشـــكاليات والتجـــاوزات المســـجلة بـــالمقبرة  يخفـــيال انـــه  أفـــادتالتـــي  الخـــدمات

أمــام عــدم وجــود اإلســالمية التــي طالــت االعتــداء علــى القبــور وحرمــات المــوتى وخاصــة فــي الفتــرة األخيــرة 
 أماكن جديدة للدفن ، وأمام عدم ايفاء المستلزم بتعهداته ومقتضيات كراس شروط اللزمة.

وتبعـا لذلك قامـت البلديـة بإنهـاء وفسـخ اللزمـة وفقـا لإلجـراءات القانونيـة المعمـول بهـا ،وفـي المقابـل 
تتم من قبل أهالي المتوفين،   بحتالتي أص تعيين فريق بلدي يتولى المتابعة والتنسيق في عمليات الّدفن تم

 وبالرغم من ذلك فقد تواصلت التجاوزات األمر الذي أدى إلى تدخل السلطات العدلية.
تفاديـا لمـا تقـدم ولمزيـد إحكـام التصـرف فـي المقبـرة وحمايتهـا ، فإنـه بـات مـن الضـروري اللجـوء إلــى 

ة مـــن اإللتزامــات المحمولـــة علـــى االســتلزام كطريقـــة مثلــى للتصـــرف وفــق كـــرّاس شـــروط جديــد يتضـــمن جملــ
صاحب اللزمة أهمها االلتزامـات الموجبـة للفسـخ وكـذلك تحديـد مـدتها بسـنة قابلـة للتجديـد بصـفة ضـمنية 

 لمرتين فقط.
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فيفـــري  01وقـــــد تـــم عـــرض الموضـــوع علـــى أنظـــار المكتـــب البلـــدي خـــالل جلســـته المنعقـــدة بتـــاريخ 
 لجنة.الذي أذن بدراسة كرّاس الشروط من قبل ال 0202

وحيـــث تبعــا لــذلك تــم عرضــه علــى أنظــار لجنــة الشــؤون اإلداريــة وإســداء الخــدمات خــالل جلســتها 
 التي اقترحت ما يلي: 0202مارس   22المنعقدة بتاريخ 

 عرض كراس الشروط على أنظار المجلس البلدي للمصادقة -
ح القبـور القديمـة إصدار بالغ للعموم مفاده التوقف عـن أي عمليـة دفـن جديـدة واإلقتصـار علـى فـت -

 التي فاقت مدة الدفن األولى بها أكثر من ثمانية سنوات
إصدار بالغ ثاني للعموم حول ضرورة وضع اسم المتوفي أو المتوفين وتاريخ الوفاة على القبر الغيـر  -

 حالة لمشهد وذلك بالتنسيق مع مصلحة الحالة المدنية وبترخيص من رئيس البلدية أو من ينوبه
لكامل المقبرة يتضمن جميع القبور الموجودة حاليا مع أسماء المتوفين كما  يرتوغرافإجراء مسح ك -

تتضمن األماكن التي يمكن استغاللها لحفر قبور جديدة إن وجدت واإلستعانة في ذلـك بمعـدات 
استكشــاف متطــورة ، واللجــوء فــي إجــراء هــذا المســح عــن طريــق مكتــب دراســات وفقــا لإلجــراءات 

 العمومي.القانونية للطلب 
 الشروع في استغالل سيارة نقل الموتى مباشرة واإلعالن عن ذلك بكل الوسائل المتاحة -

 والمعروض على السادة األعضاء التداول في هذا الموضوع ،
    

 

 قرار المجلس البلدي  
 

 الملحقة بهذا المحضر وو  اإلسالميةالمجلس البلدي على كراس شروط لزمة المقبرة  أعضاءصادق     
التوقــف عــن أي عمليــة دفــن جديــدة واإلقتصــار علــى فــتح القبــور القديمــة التــي  حــولإصــدار بــالغ للعمــوم  -

 .فاقت مدة الدفن األولى بها أكثر من ثمانية سنوات
 حامــلالإصــدار بــالغ للعمــوم حــول ضــرورة وضــع اســم المتــوفي أو المتــوفين وتــاريخ الوفــاة علــى القبــر غيــر  -

 الحالة المدنية وبترخيص من رئيس البلدية أو من ينوبه لمشهد وذلك بالتنسيق مع مصلحة
دة حاليا مع أسماء المتوفين كما لكامل المقبرة يتضمن جميع القبور الموجو  يإجراء مسح كرتوغراف -

ضمن األماكن التي يمكن استغاللها لحفر قبور جديدة إن وجدت واإلستعانة في ذلك بمعدات يت
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 إحداث  لجنة للشؤون القانونية و العقارية واالمالك:  81الموضوع عدد 

يشكل من مجلة الجماعات المحلية  012تبعا ألحكام الفصل أنه  السيد رئيس البلدية  أوضح
المجلس البلدي لجان غير قارة يعهد إليها دراسة مواضيع معينة أو تكليف أحد أعضائه بمتابعة ملفات 

من النظام الداخلي النموذجي للمجالس البلدية الذي ينص على انه "يحدد  24محددة وألحكام الفصل 
اريخ تكوينها على ان المجلس طبيعة مهمة اللجنة وأجلها الذي ال يمكن ان يتجاوز ثالثة أشهر من ت

تعرض نتيجة أعمالها للتداول فيها في الدورة التي تلي انتهاء أشغال اللجنة أو عند االقتضاء خالل جلسة 
 استثنائية ."

قارة لذلك من  ترسلة وال يمكن ان تكون لجنة غيرمسلجنة أن لجنة الشؤون العقارية و حيث 
 . ت المناطة بعهدتها الضروري تجديد آجالها الى غاية استكمال الملفا

القانونية  لشؤون ل فنية لجنة إحداثالبلدي النظر في  المجلسالمعروض على السادة أعضاء و    
لوضعيات العقارية لمنطقة حي المستقبل والحي بالملفات القانونية واالمالك و اتعنى  واالمالك العقاريةو 

مع العلم انه تم عرضه على انظار المكتب البلدي الشعبي وحي التعمير الثالث حسب التركيبة التي ترونها 
 .0202فيفري  01بتاريخ 

هذا المسح عن طريق مكتب دراسات وفقا لإلجراءات القانونية  استكشاف متطورة  واللجوء في إجراء
 للطلب العمومي

 الشروع في استغالل سيارة نقل الموتى   -

 

 قرار المجلس البلدي  
 

لجنة فنية تعنى بالنظر في الملفات العقارية والقانونية  على تكليف صادق أعضاء المجلس البلدي       
 واالمالك الى غاية استكمال الملفات المناطة بعهدتها وتتركب من : 

 : رئيس      رئيس البلدية            
 :  االعضاء           
 : عضو     سعيدة عمارة            
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 9898رزنامة اجتماعات الهياكل البلدية لسنة :  80الموضوع عدد 

جلسات  

 التمهيدي

 المالحظات جلسات الدورات جلسات المكتب البلدي

   9898جانفي  31الجمعة  

   9898فيفري  90الجمعة  9898 فيفري 80السبت 

 9898مارس   91الجمعة  
 : الدورة األولى

 9898مارس  81السبت 

 

   9898أفريل  94الجمعة  9898أفريل  09االحد 

 9898ماي  92الجمعة  
 : الدورة الثانية

 9898ماي  06السبت 

ختم الحساب المالي قبل  024) الفصل 

 نهاية شهر ماي (

  9898جوان  96الجمعة  

اللجان موافاة  062) الفصل 

بمقترحاتهم حول مشروع الميزانية قبل 

 جوان ( 28

   9898جويلية  20الجمعة  

 9898أوت  90الجمعة  9898جويلية  00السبت 

 الدورة الثالثة :

 9898أوت  99السبت 

 

ضرورة عقد اجتماع  062الفصل   9898سبتمبر  00 الجمعة (0)

 : عضو    الناصر الجندوبي           
 : عضو        سهام بوعزة            
 : عضو      الهادي كشريد            
 : عضو         حمادي عزوز           
 : عضو          عزة بوترعة            

 : عضو       مريم العطاري             
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المكتب البلدي لمشروع الميزانية قبل  

 9898سبتمبر  98يوم 

  9898أكتوبر  82الجمعة  (9)

أكتوبر إحالة  .0قبل يوم  018الفصل 

مشروع الميزانية على األمين المال 

 الجهوي

 9898نوفمبر  04الجمعة   9898أكتوبر  01السبت 
 الدورة الرابعة :

 9898نوفمبر  90السبت 

مصادقة المجلس  012 – 019الفصل 

 ديسمبر 80على مشروع الميزانية قبل 

 دورة استثنائية  9898ديسمبر  00الجمعة  
المصادقة على البرنامج االستثماري 

 9890التشاركي لسنة 

 
 

 

 قرار المجلس البلدي  
 

 0202انعقاد المجلس البلدي لسنة  باإلجماع على رزنامة تحديد تواريخالمجلس البلدي  أعضاء صادق    

 وذلك على النحو التالي :

 المالحظات جلسات الدورات جلسات المكتب البلدي جلسات التمهيدي

   9898جانفي  31الجمعة  

   9898فيفري  90الجمعة  9898 فيفري 80السبت 

 9898مارس   91الجمعة  
 : الدورة األولى

 9898مارس  81السبت 

 

   9898أفريل  94الجمعة  9898أفريل  09االحد 

 9898ماي  92الجمعة  
 : الدورة الثانية

 9898ماي  06السبت 

ختم الحساب المالي قبل  024) الفصل 

 نهاية شهر ماي (

  9898جوان  96الجمعة  

موافاة اللجان  062) الفصل 

بمقترحاتهم حول مشروع الميزانية قبل 

 جوان ( 28

   9898جويلية  20الجمعة  

 9898أوت  90الجمعة  9898جويلية  00السبت 

 الدورة الثالثة :

 9898أوت  99السبت 

 

(0) 
 9898سبتمبر  00 الجمعة

 

 
ضرورة عقد اجتماع  062الفصل 

المكتب البلدي لمشروع الميزانية قبل 
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 : احداث نادي ثقافي بلدي 82الموضوع عدد 

 الذي تقديم السيد انيس معزون رئيس لجنة الفنون والثقافة د رئيس البلدية الكلمة إلى أحال السي 
لجنة الديمقراطية التشاركية و الحوكمة و مقاومة الفساد دراسة مقترح المركز الثقافي  ان أفادو  المذكرة 

AFROMED  ثم أحالت الموضوع  4/7/0219المتمثل في إحداث نادي ثقافي بلدي بتاريخ .
 2عدد -على أنظار لجنة الفنون و الثقافة لمزيد الدرس التي ارتأت إحداث نادي ثقافي بلدي يتضمن :

سنة وبحساب حصة  10و  6سم و مسرح و موسيقى(  موّجه للتالميذ التي تتراوح أعمارهم بين أنشطة )ر 
أسبوعية للفترة المتراوحة من شهر فيفري إلى شهر ماي ومن شهر أكتوبر إلى شهر ديسمبر. و تقدر كلفته 

 ألف دينار و ذلك حسب ما يبينه الجدول التالي : 05762الجملية ب 

المنتفعو  النشاط
 ن

 دهمعد

عدد 
الحص
ص 

 اسبوعيا

عدد 
الحص
ص 
 شهريا

عدد 
 االشهر

عدد 
الحص
ص 
 جملة

كلفة 
االستاذ 

في 
 الحصة

الكلفة 
الجملية 
 للمدرس

الكلفة 
الجملية 

 للوجستيات

الكلفة 
 الجملية

 المخرجات

 مسرح
 4 1 02 أطفال

7 
02 72 

 مسرحية لالطفال / اليافعين 7902 4222 2902
 72 02 4 1 15 يافعين

 رقص
 4 1 02 أطفال

7 
02 72 

 عرض رقص لالطفال / اليافعين 7902 4222 2902
 72 02 4 1 15 يافعين

 رسم
 4 1 02 أطفال

7 
02 72 

معرض فنون تشكيلية و  9902 6222 2902
 72 02 4 1 15 يافعين جداريات

 05762 الجملة

 9898سبتمبر  98يوم 

  9898أكتوبر  82الجمعة  (9)

أكتوبر إحالة  .0قبل يوم  018الفصل 

مشروع الميزانية على األمين المال 

 الجهوي

 9898نوفمبر  04الجمعة   9898أكتوبر  01السبت 
 الدورة الرابعة :

 9898نوفمبر  90السبت 

مصادقة المجلس  012 – 019الفصل 

 ديسمبر 80على مشروع الميزانية قبل 

 دورة استثنائية  9898ديسمبر  00الجمعة  
االستثماري المصادقة على البرنامج 

 9890التشاركي لسنة 
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التداول في الموضوع مع العلم انه تم عرضه على أنظار  البلدي المجلس أعضاءوالمعروض على السادة  
وارتأى الموافقة على مبدأ إحداث نادي ثقافي بلدي وإجراء  0202جانفي  21المكتب البلدي بتاريخ 

 طلب عروض في الغرض لتكريس مبادئ المنافسة أمام الطلب العمومي متى توفرت االعتمادات.
  

 

 

 المعاليم الموظفة على المنشآت الرياضية مراجعة :  08الموضوع عدد 

تبعا القتراح لجنة الطفولة والشباب والرياضة بتاريخ  أنه إلى االشارةد رئيس البلدية السيتولى  
والمتعلق بمراجعة المعاليم الموظفة على استغالل المنشآت الرياضية من قبل الجمعيات  06/2/0219

عرضه على أنظار لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة  غير المنتفعة بمنحة من البلدية وحيث تم
وحظي ، 0202جانفي  21كتب البلدي بتاريخ على أنظار الم و 0219أوت  07التصرف بتاريخ 

المعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي التداول في مراجعة المعاليم الواجب توظيفها و بالموافقة ، 
بالدور الموكول إليها على أحسن وجه والمحافظة عليها خاصة بعد ،حتى تقوم المنشآت المذكورة 

األشغال المعتبرة التي شهدتها كل من قاعة فرحات حشاد وملعب فرحات حشاد ،والتي التزال متواصلة 
 لتدارك مختلف النقائص المسجلة بها سابقا .

 وهي كما يلي : 
 عب عزيز تاج ،حسب الجدول التالي : قاعة فرحات حشاد ،ملعب فرحات حشاد ،قاعة عزيز تاج ،مل

   منحة من البلدية بالجمعيات غير المنتفعة   -أ      
المعلوم  الفضاء الرياضي

 القديم
المعلوم الجديد  الحصة الزمنية

 المقترح
 ملعب فرحات حشاد

 حصة تدريبية
 مباراة

 
 د122
 د122

 
 ساعة ونصف
 ساعة ونصف

 
 د022
 د522

    قاعة فرحات حشاد
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 تدريبيةحصة 
 مباراة

 د122
 د122

 ساعة ونصف
 ساعة ونصف

 د022
 د 522

 قاعة عزيز تاج
 حصة تدريبية

 مباراة

 
 د 122
 د 122

 
 ساعة ونصف
 ساعة ونصف

 
 د 152
 د 022

 قاعة عزيز تاج
 حصة تدريبية

 مباراة

 
 د 52
 د 72

 
 ساعة ونصف
 ) غير مدنية (

 
 د 122
 د 142

 الجمعيات المدنية غير المدعمة من البلدية -ب      
المعلوم  الحصة الزمنية المعلوم القديم الفضاء الرياضي 

الجديد 
 المقترح

 القاعة المغطاة فرحات حشاد
 حصة تدريبية 

 مباراة

 
 د122

- 

 
 ساعة ونصف 
 ساعة ونصف 

 

 
 د422

 د 1222

 ملعب فرحات حشاد 
 حصة تدريبية 

 مباراة
 

 
 د 122

- 

 
 ساعة ونصف 
 ساعة ونصف 

 
 د 422 

 د  1222

 الجمعيات األجنبية التي تقيم تربصها بتونس  -ج      
المعلوم الجديد  الحصة الزمنية المعلوم القديم الفضاء الرياضي

 المقترح
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 القاعة المغطاة فرحات حشاد
 حصة تدريبية 

 مباراة

 
 د122

- 

 
 ساعة ونصف 
 ساعة ونصف 

 
 د622

 د 0222

 ملعب فرحات حشاد 
 حصة تدريبية 

 مباراة

 
 د 122

- 

 
 ساعة ونصف 
 ساعة ونصف 

 
 د 622 

 د  0222
إستخالص بنسبة عشرون بالمائة على مداخيل تذاكر بالنسبة للمباريات الرياضية المجراة داخل  -2

 المنشآت الرياضية للجمعيات غير المدعمة من ميزانية البلدية .
 

 

 

 قرار المجلس البلدي  
 

 على النحو التالي : المعاليم الموظفة على المنشآت الرياضية مراجعة صادق أعضاء المجلس البلدي على 
 

    منحة من البلديةبالجمعيات غير المنتفعة   -أ      
المعلوم  الفضاء الرياضي

 القديم
المعلوم الجديد  الحصة الزمنية

 المقترح
 ملعب فرحات حشاد

 حصة تدريبية
 مباراة

 
 د122
 د122

 
 ساعة ونصف
 ساعة ونصف

 
 د022
 د522

 قاعة فرحات حشاد
 حصة تدريبية

 مباراة

 
 د122
 د122

 
 ساعة ونصف
 ساعة ونصف

 
 د022
 د 522

 قاعة عزيز تاج
 حصة تدريبية

 
 د 122

 
 ساعة ونصف

 
 د 152
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 د 022 ساعة ونصف د 122 مباراة
 قاعة عزيز تاج
 حصة تدريبية

 مباراة

 
 د 52
 د 72

 
 ونصفساعة 

 ) غير مدنية (

 
 د 122
 د 142

 الجمعيات المدنية غير المدعمة من البلدية -ب      
المعلوم  الحصة الزمنية المعلوم القديم الفضاء الرياضي 

الجديد 
 المقترح

 القاعة المغطاة فرحات حشاد
 حصة تدريبية 

 مباراة

 
 د122

- 
 

 
 ساعة ونصف 
 ساعة ونصف 

 

 
 د422

 د 1222

 ملعب فرحات حشاد 
 حصة تدريبية 

 مباراة

 
 د 122

- 

 
 ساعة ونصف 
 ساعة ونصف 

 
 د 422 

 د  1222
 الجمعيات األجنبية التي تقيم تربصها بتونس  -ج      

المعلوم الجديد  الحصة الزمنية المعلوم القديم الفضاء الرياضي
 المقترح

 القاعة المغطاة فرحات حشاد
 حصة تدريبية 

 مباراة

 
 د122

- 

 
 ساعة ونصف 
 ساعة ونصف 

 
 د622

 د 0222

 ملعب فرحات حشاد 
 حصة تدريبية 

 مباراة

 
 د 122

- 

 
 ساعة ونصف 
 ساعة ونصف 

 
 د 622 

 د  0222
تذاكر بالنسبة للمباريات الرياضية المجراة داخل المنشآت الإستخالص بنسبة عشرون بالمائة على مداخيل  -2
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 المعلوم الموظف على عقود القرانضبط : حول  00الموضوع عدد 

 

الشــؤون االجتماعيــة الســيدة ســعيدة عمــارة رئيســة لجنــة   د رئــيس البلديــة الكلمــة إلــىأحــال الســي 
اجــراء و بعـد نحـيط ســيادتكم علمـا وأنـه علـى اثـر التــي أشـارت أنـه  والشـغل وفاقـدي السـند وحـاملي اإلعاقـة

تحسينات وتهيئة قاعة العقود بمنتزه بئر بلحسن لتخصيصـها إلجـراء جلسـات المكتـب و المجلـس البلـدي 
فقــد بــات كـراء القاعــة لغايـة ابــرام عقــود الـزواج للمــواطنين أمـرا ال يتماشــى مــع  ,واالجتماعـات الدوريــة للجـان

 التجهيزات الموضوعة داخلها . 
ـــه فقـــد تـــم التـــداول فـــي هـــذا المو  فيفـــرى  01ضـــوع صـــلب المكتـــب البلـــدي المنعقـــد بتـــاريخ و علي

و الذى تقرر من خالله الموافقـة علـى تغييـر ابـرام عقـود الـزواج مـن قاعـة االجتماعـات ببئـر بلحسـن  0202
 الى  يهو الطابق األول   و بهو الطابق الثاني من قصر بلدية أريانة مع النظر في المعاليم الموظفة لذلك .

لجنــــــــة مشــــــــتركة بــــــــين الشــــــــؤون االجتماعيــــــــة و الشــــــــؤون االقتصــــــــادية بتــــــــاريخ و للغــــــــرض التأمــــــــت 
لدرس مقترحات المعاليم الموظفة على ابرام عقود الزواج  بالفضاء الـداخلي لقصـر بلديـة  24/22/0202

 : أريانة و التي ارتأت
ل الصــيف  دينــار علــى عقــود الــزواج المبرمــة ببهــو الطــابق األول خــالل فصــ 752*توظيــف معلــوم           

 سبتمبر ( من الساعة السادسة مساءا الى العاشرة مساءا . 15جوان الى  15كامل أيام األسبوع ) من 
دينار على عقود الزواج المبرمة ببهو الطابق الثـاني خـالل فصـل الشـتاء مـن  522*توظيف معلوم           

الســابعة مســاءا الــى الســاعة التاســعة لــيال و أيــام الســبت واألحــد مــن الســاعة الثالثــة بعــد الــزوال الــى الســاعة 
 التاسعة ليال  .

 نية .المجابهم ئ*تمتيع أعوان البلدية و أبنا          
 من قيمة المعلوم . %05*تمتيع أعوان األمن بتخفيض يقدر ب          
 *تهيئة  البهو باقتناء المعدات الالزمة من كراسي و معدات الصوت .          

 ميزانية البلدية . الرياضية للجمعيات غير المدعمة من
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 حفالمعروض على السادة أعضاء المجلس  البلدي  التداول في هذا المقتر       

  

 

 قرار المجلس البلدي  
 

تغيير ابرام عقود القران من قاعة االجتماعات بمنتزه بئر بلحسن الى صادق أعضاء المجلس البلدي على 
استغالل قاعة االجتماعات بدائرتي المنازه ومعلوم  هبهو الطابق األول والثاني من قصر البلدية وضبط معلوم

 ورياض النصر وذلك على النحو التالي : 
 التوقيت المعلوم الموظف المكان

 د 027 بهو الطابق االول
 سبتمبر 32جوان الى  32كامل ايام األسبوع من 

 من الساعة السادسة مساء الى الساعة العاشرة مساء
بهو الطابق الثاني 

 بقصر البلدية
 من الساعة السابعة مساء الى التاسعة ليال: أيام االسبوع د 277

بعد الزوال الى الساعة  الثالثةمن الساعة : ايام السبت واالحد ما عدا
 التاسعة ليال

قاعة االجتماعات 
 د 277 بدائرة المنازه

 :من الساعة السابعة مساء الى التاسعة ليال أيام االسبوع
:من الساعة الثالثة بعد الزوال الى الساعة  ايام السبت واالحد ما عدا

 التاسعة ليال
قاعة االجتماعات 
 د 277 بدائرة رياض النصر

 :من الساعة السابعة مساء الى التاسعة ليال أيام االسبوع
:من الساعة الثالثة بعد الزوال الى الساعة  ايام السبت واالحد ما عدا

 التاسعة ليال
  
 مع تخصيص قاعة االجتماعات بمنتزه بئر بلحسن لجلسات المجلس البلدي واللجان ال غير  

 لمجانية باهم ئتمتيع أعوان البلدية وأبنا  -
شريطة الحصول على بحث اجتماعي من إدارة الشؤون  بالمجانية لوضعيات االجتماعيةتمتيع ا -

  االجتماعية يثبت الوضعية االجتماعية 
 من قيمة المعلوم  25%والحماية المدنية بتخفيض يقدر بــ و العسكريينتمتيع أعوان األمن  -
 هيئة البهو وقاعات االجتماعات بالدوائر البلدية باقتناء المعدات الالزمة ت -
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 ضبط شروط إسناد المجانية او نصف المعلوم لرياض أطفال بلدية اريانة :  09الموضوع عدد 

الشؤون االجتماعية السيدة سعيدة عمارة رئيسة لجنة   د رئيس البلدية الكلمة إلىأحال السي 
بلدية اريانة  وأعوانتبعا لورود مطالب مواطنين التي أشارت أنه  وفاقدي السند وحاملي اإلعاقةوالشغل 

من دفع معاليم رياض األطفال فقد تم النظر في هذا الموضوع صلب لجنة الشؤون  إعفائهمبخصوص 
 والتي تقدمت بهذه المقترحات :  02/21/0202االجتماعية بتاريخ 

  األطفالنة من معاليم رياض بلدية اريا أعوان إعفاء -
 ذكرها  األنفدية اريانة ووالية اريانة من دفع نصف المعاليم ممعت أعوانتمتيع  -

الموافقة على المجانية للوضعيات االجتماعية شريطة الحصول على بحث اجتماعي من إدارة  -     
انتداب البلدية ألخصائي  الشؤون االجتماعية يثبت الوضعية االجتماعية لطالب المجانية في انتظار

 اجتماعي .
والمعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي التداول في الموضوع مع العلم انه تم عرضه على أنظار  

 .0202جانفي  21المكتب البلدي بتاريخ 

  

 : تسمية االنهج 02الموضوع عدد 

 

 قرار المجلس البلدي  
 

ما يخص تسديد المبلغ  في معاليم رياض األطفال ل المجانية  على اسنادصادق أعضاء المجلس البلدي 

  :  لفائدةالشهري فقط 
 اعوان بلدية اريانة         -         
 الوضعيات االجتماعية شريطة توفر بحث اجتماعي يثبت الوضعية االجتماعية  -         

ما يخص تسديد المبلغ  في رياض األطفالل كما صادق أعضاء المجلس البلدي على اسناد نصف المعلوم

 لفائدةالشهري فقط 
 اريانة ووالية اريانة     معتمدية أعوان -          
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 وإسداء اإلداريةالسيدة سهام بوعزة رئيسة لجنة الشؤون د رئيس البلدية الكلمة إلى أحال السي 
على  0219لمصادقة المجلس البلدي في دورته العادية األولى لسنة تبعا  أنه الخدمات التي أشارت الى

تسمية نهجين باسم كل من كمال عمران بأريانة العليا و الحبيب الجربي بأريانة المدينة و تكليف اللجنة 
المختصة بالتحول على عين المكان إلختيار النهجين المذكورين ، قامت لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء 

 بالمطلوب .الخدمات 

 إقرار عمل اللجنة .البلدي  المجلسلمعروض على السادة أعضاء وا
وتكريما للمرحوم مختار بن رمضان ارتأت اللجنة اطالق تسمية الملعب البلدي بأريانة بإسمه  

تخليدا ألعماله الجليلة لكرة القدم بمدينة اريانة وحيث عرض الموضوع على المجلس البلدي في دورته 
 صية .االستثنائية الثالثة و ارتأى تأجيل النظر و دعوة اللجنة الى تقديم سيرة ذاتية للشخ

 السيرة الذاتية للمرحوم مختار بن رمضان :
 بأريانة 1920ولد المرحوم المختار بن رمضان في سبتمبر 

مسيرته كمسؤول في جمعية  بدأ 1957فرع للمالكمة بأريانة و في سنة  1950و أسس في سنة 
لهيئة المديرة أريانة الرياضية و منذ ذلك التاريخ لم ينقطع المرحوم عن تولى المسؤوليات في صلب ا

 للجمعية من مرافق للفريق، كاتب عام و نائب رئيس ...
و قد تمييز المرحوم بحبه الالمتناهي للجمعية و قد إكتشف عديد المواهب على غرار حطاب 
البياري و توفيق بلغيث و طارق ذياب و الهادي البياري و غيرهم من الالعبين الذين برزوا على الساحة 

 . هذا و قد تحصل المرحوم على الدرجة الثالثة من التدريب في ذلك الوقت . الوطنية و الدولية
وكان المرحوم سخيا حيث كان ينفق من ماله الخاص في سبيل الجمعية ، هذا و قد أثر حبه 
لجمعية أريانة على صحته حيث تعرض لعديد الوعكات الصحية نتيجة تأثره الشديد باألزمات التي مرت 

 بها الجمعية.
يعتبر المرحوم المختار بن رمضان األب الروحي لجمعية أريانة الرياضية و كان من مؤسسي   كما

 كرة اليد و الكرة الطائرة و ألعاب القوى بأريانة
ونظرا لما كان يتمتع به المرحوم من تقدير و محبة لدى جميع متساكنين أريانة،المعروض على 

 ر بن رمضان على الملعب البلدي .السادة أعضاء المجلس البلدي اطالق اسم المختا
إضافة الى ذلك نظرت اللجنة في تسمية ازقة بمنطقة دائرة اريانة العليا باسم الطنطاوي الجوهري و 

 المعز ابن تميم و ارتأت الموافقة ، و المعروض على السادة األعضاء التداول في الموضوع .
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  إقرار مواضيع تتعلق بالتنظيم المروري:  04الموضوع عدد 

االشغال والتهيئة السيدة سلوى التومي رئيسة لجنة د رئيس البلدية الكلمة إلى أحال السي 
إعتماد ب 0219لتوصيات المجلس البلدي في دورته االستثنائية الثالثة لسنة تبعا العمرانية والتي افادت أنه 

 لمدة شهر على ان يقع تقييم التجربة و بيان ميزاتها و سلبياتها:  الوقوف و التوقفتجربة منع 
بنهج بلحسن جراد و غلق نهجي االكليل و جزء من شارع فرحات حشاد الى حدود المأوى  -1

 المقابل للقاعة المغطاة و محيط إقليم االمن 
 أمام إقامة قرطاج ببرج البكوش  -0

التمديد في فترة البلدي  المجلسلمعروض على السادة أعضاء موضوعيا او حتى يكون التقييم 
 .التجربة شهرين آخرين على األقل

 

 قرار المجلس البلدي  
 

الخدمات على  وإسداء اإلداريةعمل لجنة الشؤون  إقرارعلى  باإلجماعصادق أعضاء المجلس البلدي 
 :التالية تسمية االنهج 

 
 : بدائرة اريانة العليا    

 كمال عمران -1
 الطنطاوي الجوهري زنقة -0
 المعز ابن تميم  زنقة -2

 بدائرة اريانة المدينة :    
 الحبيب الجربي  -1
 على الملعب البلدي  رمضاناسم المختار بن  طالقإ -0
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 مواضيع لالعالم
 

 

 

 

 قرار المجلس البلدي  
 

 .شهرينالتمديد في فترة التجربة لمدة المجلس البلدي  ارتأى
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اعتذار السيد محمد امين الشريف عن المشاركة في عضوية المجلس :    20عدد  لالعالم الموضوع

 البلدي وعدم امكانية الجمع بين المهام للسيد منصف السليطي

 

تولى السيد رئيس البلدية اإلشارة إلى أن السيد محمد امين الشريف العضو الموالي في الترتيب للسيدة 
رسالة مضمونة  928تحت عدد  0202نفي جا 09هيفاء الحلواني عن قائمة االفضل وجه بتاريخ 

الوصول مع اإلعالم بالبلوغ اعتذاره عن المشاركة في عضوية المجلس البلدي وذلك ألسباب تحول دون 
والمتعلق  0211فيفري  .1المؤرخ في  0211لسنة  1إمكانية ذلك ، وبناء على القانون األساسي عدد 

المتعلق باالنتخابات  .021ماي  02المؤرخ في  .021لسنة  12بتنقيح وإتمام القانون األساسي عدد 
وسيتم إعالم خامس عشر من الفرع الخامس المتعلق بسد الشغور بالمجالس  8.واالستفتاء الفصل 

 . الهيأة العليا المستقلة لالنتخابات لسد الشغور
 1مؤرخ في  0219لسنة  2.وفي نفس السياق أشار السيد رئيس البلدية الى انه تبعا للقانون عدد 

يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة اإلثراء غير المشروع وتضارب المصالح  0219اوت 
من  2من الفصل  9و.و0و1" يمنع على األشخاص المذكورين باالعدد  11القسم الثاني منه الفصل 

 المنتخبة ".هذا القانون الجمع بين مهامهم  التي يشغلونها وعضوية مجالس الجماعات المحلية 
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المنصف السليطي المستشار البلدي منصب وزير التجهيز والتهيئة الترابية وحيث تقلد السيد 
 وعليه سيقع إعالم الهيأة بالموضوع .واإلسكان 

 

 

 لإلعالمالمواضيع بقية الى االطالع على  األعضاءالسادة السيد رئيس البلدية  وفي الختام دعا
 المرفوقة بالملف مجددا شكره للجميع . 

 دقيقة 12و  الثانيةورفعت الجلسة على الساعة                  

 

 رئيس البلدية        الكاتب العام                                                     

 عادل الوسالتي                                                         فاضل موسى   

 

 

 

 قرار المجلس البلدي  

 

طلب اعتذار السيد محمد امين الشريف من مجلس بلدية اريانة وعدم المجلس البلدي  أعضاء عاين    

 المؤرخ  0202لسنة  64امكانية الجمع بين المهام للسيد المنصف السليطي بناء على القانون عدد 

 منه . 01، القسم الثاني ، الفصل  0202اوت  20في 

 رف الهيأة العليا لالنتخابات .على ان يتم استكمال بقية اإلجراءات لسد الشغور بالمجلس من ط    

 


