الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية أريانة
خلية شؤون المجلس والمكتب واللجان
والتنسيق بين الدوائر البلدية

محضر جلسة
اجتماع الدورة العادية الثانية لسنة 0202
المنعقدة يوم السبت  61ماي 0202
إنعقدت الدورة العادية الثانية لسنة  0202يوم السبت  61ماي  0202بقاعة االجتماعات منتزه بئر
بلحسن باريانة على الساعة العاشرة صباحا برئاسة السيد محمد العربي فاضل موسى رئيس بلدية اريانة
وبحضور السيد عادل الوسالتي الكاتب العام للبلدية وذلك بناءا على البالغات الصادرة بالصحف اليومية
وبوسائل اإلعالم المسموعة والتي وقع تعليقها بجميع المقرات التابعة للبلدية ،وكذلك بناء على الدعوة

نصها:
االسمية الموجهة لكافة أعضاء المجلس البلدي تحت عدد  3021بتاريخ  20ماي  0202وهذا ّ

"وبعد  ،أتشرف باستدعائكم لحضور اجتماع المجلس البلدي في دورته العادية الثانية لسنة
 0202والتي ستلتئم يوم السبت  61ماي  0202على الساعة العاشرة صباحا بقاعة االجتماعات
منتزه بئر بلحسن اريانة وذلك للنظر في :
مواضيع للتداول

 .1ختم الحساب المالي بعنوان سنة 9112
 .9تحويل اعتماد بالعنوان االول لميزانية سنة  9191على سبيل التسوية (منح المساعدات
االجتماعية لفائدة العائالت محدودي الدخل في اطار مجابهة فيروس كورونا)
 .3تحويل اعتماد بالعنوان االول لميزانية سنة ( 9191منحة تحفيزية لفائدة أعوان البلدية
المباشرين خالل فترة الحجر الصحي)
 .4تحويل اعتماد بالعنوان الثاني لميزانية سنة ( 9191تنفيذ مشروع تعبيد الطرقات و تصريف
مياه االمطار لسنة )9112
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 .5تحويل اعتماد بالعنوان الثاني لميزانية سنة ( 9191إقتناء معدات تعقيم ورش مبيدات)
 .6ابرام إتفاقية شراكة مع مستشفى عبد الرحمان مامي
 .7سد الشغور بالمجلس البلدي
 .2قبول هبات عينية و التصرف فيها خالل فترة الحجر الصحي
 .2مسائل مختلفة
مواضيع لالعالم

 -6متابعة مديونية البلدية
 -9كشف االستخالصات البلدية

 – 3متابعة تنفيذ المشاريع البلدية االستثمارية
وحضر الجلسة كل من السادة والسيدات :
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محمد الهادي كشريد

المساعد الثاني لرئيس البلدية

سنية الصغير

رئيسة لجنة الشؤون المرأة واألسرة

فاطمة ابراهم

رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف

أنيس معزون

رئيس لجنة الفنون والثقافة

الهام بن صالح

رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة ومقاومة الفساد

عثمان المهدي الصيادي

رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة

عليا التومي

رئيسة لجنة النظافة والصحة والبيئة

سهام بوعزة

رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات

سعيدة بن عمارة

رئيسة لجنة الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي االعاقة

احمد حشانة

رئيس لجنة االعالم والتواصل والتقييم

الناصر الجندوبي

رئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة

محمد الحبيب العوني

رئيس الدائرة البلدية باريانة العليا

الجليدي جبران

رئيس دائرة رياض النصر

فتحي ثابت

مستشار بلدي

سميرة المازني

مستشار بلدي

محمد عزوز

مستشار بلدي

عبد السالم المانسي

مستشار بلدي

محمود بلحاج

مستشار بلدي

نعيمة الزريبي

مستشار بلدي

هدى ميعاوي

مستشار بلدي

خلود منصور

مستشار بلدي

وتغيب دون عذر السادة و السيدات :
مريم العطاوي

المساعدة الثالثة لرئيس البلدية و رئيسة لجنة التربية والتعليم

نهال بن عمر

المساعدة االولى لرئيس البلدية

محمد حميد

رئيس الدائرة البلدية باريانة المدينة

ماهر القليبي

رئيس لجنة التعاون الالمركزي

آمنة الزهروني

رئيسة دائرة المنازه

جالل بن تقية

مستشار بلدي

عزة بوترعة

مستشار بلدي

ليث شويخ

مستشار بلدي

روضة الحزامي

مستشار بلدي

خالد الجربي

مستشار بلدي

وتغيبت بعذر السيدتان والسيد :
نادية بن يوسف

مستشار بلدي

مصطفى الكبير

مستشار بلدي

عزيزة حتيرة

مستشار بلدي

وحضر عن االدارة البلدية كل من السادة و السيدات :
مديرة الشؤون االقتصادية
سنية شعيب
ليليا مديني
لطفي الدشراوي
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مديرة الشؤون القانونية
مدير النظافة والمعدات

ربيع الكافي

القابض البلدي

خالد الجبالي
توفيق بلهاني

مدير المصالح الفنية
كاهية مدير نظم المعلومات وتكنولوجيا االتصال

وعمال بمقتضيات الفصل

032

من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية "يتولى الكاتب

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

البلدية" .وتبعا لذلك تولى السيد عادل الوسالتي الكاتب العام للبلدية كتابة الجلسة وساعدته في ذلك
السيدة ام الخير بلغيث رئيسة مصلحة شؤون المجلس والمكتب واللجان.
افتتح السيد رئيس البلدية الجلسة مرحبا بكافة الحاضرين من السادة والسيدات أعضاء المجلس
البلدي واإلطارات البلدية على مواكبتهم الجلسة العادية الثانية للمجلس البلدي لسنة  0202مهنئا إياهم
بشهر رمضان الكريم ثم تولى التذكير بجدول اعمال الجلسة الذي حظي بالموافقة للتداول في شأنه.
ومرحبا بالعضوتين الجديدتين بالمجلس البلدي السيدتين هدى الميعاوي عن قائمة االفضل وخلود
منصور عن قائمة النهضة وهما العضوتان المواليتان في الترتيب خلفا للعضوين المستقلين كل من السيدة
هيفاء الحلواني عن قائمة االفضل والسيد المنصف السليتي عن قائمة النهضة .ثم تولت كلتاهما تقديم
نفسيهما آملين تقديم اإلضافة في إنجاح العمل البلدي .
ثم أحال السيد رئيس البلدية الكلمة الى السيد أنيس معزون الذي رحب بدوره بالعضويتين
الجديدتين متطرقا الى انه ببالغ األسى والحزن فقدنا احد أعالم الثقافة التونسية ومؤسسيها واألمين العام
السابق لجامعة الدول العربية السيد الشاذلي القليبي داعيا الجميع الى تالوة الفاتحة ترحما على روح الفقيد
راجيا من الله ان يرحمه ويسكنه فسيح جنانه ويرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان وإنا لله وانا اليه
راجعون.
الموضوع عدد  : 26ختم الحساب المالي بعنوان سنة 0262

وحسب مقتضيات الفصل  012من مجلة الجماعات المحلية حول خنم الحساب المالي
للبلديات عين السيد الهادي كشريد رئيسا للجلسة والذي احال بدوره الكلمة إلى السيدة فاطمة ابراهم
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رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف التي تولت تقديم الموضوع .واشارت الى ان
الحساب المالي يمثل ركنا أساسيا للميزانية ،وهو يحوصل عمليات التصرف على مستوى المداخيل وإنجاز
النفقات تصرفا وتجهيزا ،وما يجب إلغاؤه حسابيا من مداخيل لم تتحقق ،ونقل إعتمادات العنوان الثاني
المخصصة للمشاريع والتجهيزات التي هي في طور اإلنجاز والموارد غير المستعملة من العنوان األول.
وعمال بأحكام الفصل  33من القانون األساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية عدد 65
لسنة  2007المؤرخ في  18ديسمبر  0222والنصوص التي نقحته أو تممته .ينظر مجلس الجماعة
العمومية المحلية في الحساب المالي الذي يقع إعداده طبقا لمقتضيات الفصل  020من مجلة
المحاسبة العمومية وتصادق عليه سلطة اإلشراف التي لها صفة الموافقة على الميزانية المتعلقة به ".
فالمعروض أهم المعطيات المتعلقة بتصرف سنة  0212على مستوى المداخيل والمصاريف
وذلك حسب ما جاء بحسابيات السيد القابض البلدي:
حوصلة حول ميزانية بلدية أريانة لسنـة 9112
العنوان األول :
التقديرات

التحقيقات

الفارق





 - 

نسبة
اإلنجاز

موارد العنوان األول

00.100.2226222

08.002.0806082

100.0806082

620%

نفقات العنوان األول

02.202.2226222

60.602.0686101

-1.022.0866100

80%

نفقات العنوان الثاني الممولة
من موارد العنوان األول

1.000.2226222

0.006.0216200

-281.0216201

80%

مجموع النفقات الممولة من
موارد العنوان األول

00.100.2226222

00.802.8606002

-0.081.6806082

81%

البيــان

0.028.2066212

اإلعتمادات المتبقية

 .1العنوان الثاني:

البيــان
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التقديرات

التحقيقات

الفارق





 - 

نسبة اإلنجاز

موارد العنوان الثاني(ج)0+0+1

00.062.0166222

00.160.1206180

-121.1116161

22%

نفقات العنوان الثاني:

02.010.0166222

60.102.0626126

-06.001.0666122

12%

* من موارد العنوان الثاني

00.062.0166222

66.268.0016000

-02.020.020.001

01%

* من موارد العنوان األول

1.000.2226222

0.006.0216200

-281.0216201

80%

00.102.1126028

االعتمادات المتبقية(ج)0+1

 .2الخالصــــــــــــة :

البيــان

التقديـرات

االعتمادات النهائية

التحقيقـات

الفـارق



-

موارد العنوان األول

97065401116111

97065401116111

92097207256722

69507256722

موارد العنوان الثاني

59071107316111

53031703276627

59031703276627

-1011101116111

مجموع موارد سنة
9112

21036407316111

21027103276627

21052701236476

-37409146911

نفقات العنوان األول

91029201116111

91029201116111

17019205126643

-3072204216357

نفقات العنوان الثاني

52043507316111

61014903276627

-42019401746163 11021209936594

مجموع نفقات سنة
9112

21036407316111

21027103276627

-51029306556591 92014707496167

المالحظـات

و تأسيسا على ما سبق ذكره فإن:
 .1المبلغ النهائي للموارد المستخلصة خالل سنة : 9102
 .2النفقات المأذون بدفعها خالل سنة : 9102
 .3إعتمادات نفقات العنوان األول الباقية بدون إستعمال _____ :
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 21052701236476دينار

دينارا
 92014707496167دينارا

 3072204216357دينارا
47061303436431

دينارا

دينارا

.4اعتمادات نفقات العنوان الثاني ( الجزء الثالث  +الرابع ) الباقية بدون إستعمال

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

 51102316739دينارا

.6اإلعتمادات المتبقية والمرخص في نقلتها إلى :

 المال اإلحتياطي :

 المتأتية من فواضل العنوان األول =

 5041202716162دينارا

 تنقل  % 01من الفواضل إلى سنة  5.89..0.72044 = 9191دينارا
 تنقل  % 91من الفواضل إلى سنة  0.100..252905 = 9190دينارا

المتأتية من العنوان الثاني  ( :الجزء الثالث و الجزء الرابع ) تنقل إلى ميزانية 45069206326512 = 9191دينارا
دينارا دينارا
 المال اإلنتقالـي:
 الجزء الخامس =

 51102316739دينار
دينارا

المعروض على السادة األعضاء التداول في دينارا
الموضوع علما وقد تم عرضه على أنظار اللجنة المالية
بتاريخ 9191-14-1.و المكتب البلدي بتاريخ .9191/14/00

قرار المجلس البلدي
صادق أعضاء المجلس البلدي على ختم الحساب المالي بعنوان سنة  9112وذلك على
النحو التالي :
 -1الموارد :
موارد العنوان األول :

0820.22.872.82د

موارد العنوان الثاني :

702.6.2.2.218.د

وبذلك يكون المبلغ النهائي للموارد المستخلصة خالل سنة  21052701230476 : 9112دينارا
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 -9النفقات :
نفقات العنوان األول :
نفقات العنوان الثاني 662268200.2707 :د
وبذلك يكون مجموع النفقات المأذون بدفعها خالل سنة  92014707490167 : 9112دينارا
 -3اعتمادات نفقات العنوان األول الباقية بدون استعمال  3072204210357 :دينارا
6.26022768217.د

 -4اعتمادات نفقات العنوان الثاني (الجزء الثالث+الرابع) الباقية بدون استعمال 436.1363436431 :دينارا
 -5اعتماد نفقات العنوان الثاني (الجزء الخامس) الباقية بدون استعمال  51102310739 :دينارا
 -.االعتمادات المتبقية والمرخص في نقلتها الى :
 المال االحتياطي

 المتأتية من فواضل العنوان األول 5041202710162 :دينارا
 تنقل  %80من الفواضل إلى سنة  46393613.6344 : 9191د
 تنقل  %20من الفواضل الي سنة  1613163246914 : 9191د
 المتأتية من العنوان الثاني(جزء الثالث والجزء الرابع) تنقل إلى ميزانية 446.926.326413 : 9191
 المال اإلنتقالي :
الجزء الخامس  41163316339 :د

الموضوع عدد  : 20تحويل اعتماد بالعنوان االول لميزانية سنة  0202على سبيل
التسوية ( منح المساعدات االجتماعية لفائدة العائالت محدودي الدخل في اطار مجابهة
فيروس كورونا) :
أحال السيد رئيس البلدية الكلمة السيدة فاطمة ابراهم رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية
ومتابعة التصرف التي تولت تالوة تقرير أمين المال الجهوي باريانة إلبداء رأيه حول تحويالت االعتمادات
بميزانية بلدية اريانة لسنة  0202الوارد تحت عدد  1921/0202بتاريخ  11ماي  0202والذي ال
يرى مانعا من القيام بهذه التحويالت المنجزة داخل نفقات العنوان االول والعنوان الثاني لتوفير اعتمادات
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اضافية لتأمين مستحقات وحاجيات فرضها الوضع االستثنائي الذي تمر به البالد في اطار دعم الجهود
المبذولة للتوفي من فيروس كرونا المستجد  .ثم تولت تقديم الموضوع  ،حيث أنه في إطار صرف
مساعدات اجتماعية مالية استثنائية لفائدة العائالت محدودة الدخل والمتضررة جراء تفشي فيروس كورونا
فقد تم إجراء تحويل إعتماد بمبلغ قدره 112.222أد وتم المصادقة عليه من قبل سلطة اإلشراف بتاريخ
 20أفريل  0202طبقا لما لما جاء بمراسلة وزير الشؤون المحلية المذكورة بالمرجع أعاله والتي تأذن
لدائرة الشؤون البلدية بالوالية بتمرير التعديالت الخاصة بالنفقات المستوجبة بصفة استثنائية بمنظومة أدب
على أن يتم عرضها الحقا على أنظار المجالس البلدية للتسوية .و يبين الجدول التالي الفصول المعنية
بالتنقيح:
بالدينار

الفقرة

العنوان

القسم

الفصل

الفقرة

6

26

20026

2210

222

6

21

21120

2228

222

الفرعية

بيان الفصل بالميزانية

اإلعتمادات المرسمة
بميزانية 0202

اإلعتمادات

التخفيض

الترفيع

اإلعتمادات
النهائية

بعد التحيين
عمليات اإلرشاد وإعالم
العموم

002.222

002.222

602.222

_

662.222

منح للجمعيات
والمنظمات ذات الصبغة

002.222

اإلجتماعية
المجــــــــــــــــــــــــــــوع
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022.222

662.222
112.222

_

602.222

602.222

602.222

002.222

112.222

المعروض على السادة األعضاء النظر في هذه التعديالت والمصادقة عليها على سبيل التسوية علما وقد
تم عرضه على أنظار اللجنة المالية بتاريخ  0202-29-22وأنظار المكتب البلدي بتاريخ

.0202-29-11

قرار المجلس البلدي
صادق أعضاء المجلس البلدي على تحويل اعتماد بالعنوان االول لميزانية سنة  9191على سبيل
التسوية ( منح المساعدات االجتماعية لفائدة العائالت محدودي الدخل في اطار مجابهة فيروس
كورونا) كما يلي :
اإلعتمادات
الفقرة

بيان الفصل

المرسمة

الفرعية

بالميزانية

بميزانية

العنوان

القسم

الفصل

الفقرة

6

26

20026

2210

222

6

21

21120

2228

222

0202
عمليات اإلرشاد
وإعالم العموم

002.222

اإلعتمادات

التخفيض

الترفيع

بعد التحيين
002.222

602.222

_

اإلعتمادات
النهائية

662.222

منح للجمعيات
والمنظمات ذات
الصبغة

002.222

662.222

_

602.222

002.222

اإلجتماعية
المجــــــــــــــــــــــــــــوع

022.222

112.222

602.222

602.222

112.222

الموضوع عدد  :21تحويل اعتماد بالعنوان االول لميزانية سنة ( 0202منحة تحفيزية لفائدة
اعوان البلدية المباشرين خالل فترة الحجر الصحي والترفيع في منحتي عيدي الفطر واالضحى):

أحال السيد رئيس البلدية الكلمة إلى السيدة فاطمة ابراهم رئيسة لجنة الشؤون المالية
واالقتصادية ومتابعة التصرف التي تولت تالوة تقرير أمين المال الجهوي باريانة إلبداء رأيه حول تحويالت
االعتمادات بميزانية بلدية اريانة لسنة  0202الوارد تحت عدد  1921/0202بتاريخ  11ماي
 0202والذي ال يرى مانعا من القيام بهذه التحويالت المنجزة داخل نفقات العنوان االول والعنوان
الثاني لتوفير اعتمادات اضافية لتأمين مستحقات وحاجيات فرضها الوضع االستثنائي الذي تمر به البالد
10

في اطار دعم الجهود المبذولة للتوفي من فيروس كرونا المستجد .و افادت انه  ،اعتبارا للوضع االستثنائي
الذي تمر به البالد وفي إطار الجهود المبذولة للتوقي من فيروس كورونا وتشجيعا للمجهودات المبذولة من
طرف أعوان البلدية لمختلف المصالح خالل فترة الحجر الصحي  ،فقد تم صرف منحة استثنائية تقدر
ب12.212أد لفائدتهم قصد تحفيزهم على بذل المزيد من العمل والتضحية من أجل خدمة الصالح
ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم إضافة الى تحويل مبلغ 01.222أد بعنوان الترفيع في
العام في ّ
منحتي عيد الفطر وعيد اإلضحى .مثلما هو مبين بالجدول التالي:
بالدينار

الفقرة

العنوان

القسم

الفصل

الفقرة

1

11

19911

1139

111

1

13

13319

1113

111

1

13

13314

111

111

الفرعية

اإلعتمادات
بيان الفصل بالميزانية

المرسمة بميزانية
9191

عمليات اإلرشاد وإعالم
العموم
منح للجمعيات والمنظمات
ذات الصبغة اإلجتماعية

اإلعتمادات

التخفيض

الترفيع

اإلعتمادات
النهائية

بعد التحيين

9416111

1116111

336331

_

316.91

9416111

9416111

_

1316331

3316331

المساهمة لفائدة الودادية
بعنوان خدمة تذاكر األكل

3116111

3116111

236111

_

9136111

لألعوان
المجــــــــــــــــــــــــــــوع

3116111

..16111

1316331

1316331

..16111

المعروض على السادة األعضاء التداول في الموضوع علما وقد تم عرضه على أنظار اللجنة المالية
بتاريخ 0202-20-20وأنظار المكتب البلدي بتاريخ .0202-20-33

11

قرار المجلس البلدي
صادق أعضاء المجلس البلدي باالجماع على تحويل اعتماد بالعنوان االول لميزانية سنة 9191
(منحة تحفيزية لفائدة اعوان البلدية المباشرين خالل فترة الحجر الصحي والترفيع في منحتي عيدي
الفطر واالضحى) على النحو التالي :
الفقرة

بيان الفصل

الفرعية

بالميزانية

العنوان

القسم

الفصل

الفقرة

1

11

19911

1139

111

1

13

13319

1113

111

1

13

13314

111

111

عمليات اإلرشاد
وإعالم العموم

اإلعتمادات
المرسمة

اإلعتمادات

بميزانية 9191

بعد التحيين

9416111

1116111

منح للجمعيات
والمنظمات ذات
الصبغة

التخفيض

336331

الترفيع

_

اإلعتمادات
النهائية

316.91

9416111
_

9416111

1316331

3316331

اإلجتماعية
المساهمة لفائدة
الودادية بعنوان
خدمة تذاكر

3116111

3116111

236111

_

9136111

األكل لألعوان
المجــــــــــــــــــــــــــــوع

3116111

..16111

1316331

1316331

..16111

الموضوع عدد  :20تحويل اعتماد بالعنوان الثاني لميزانية سنة ( 0202تنفيذ مشروع تعبيد
الطرقات وتصريف مياه االمطار لسنة : )0268
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أحال السيد رئيس البلدية الكلمة الى السيدة فاطمة ابراهم رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية
ومتابعة التصرف التي تولت تالوة تقرير أمين المال الجهوي باريانة إلبداء رأيه حول تحويالت االعتمادات
بميزانية بلدية اريانة لسنة  0202الوارد تحت عدد  1921/0202بتاريخ  11ماي  0202والذي ال
يرى مانعا من القيام بهذه التحويالت المنجزة داخل نفقات العنوان االول والعنوان الثاني لتوفير اعتمادات
اضافية لتأمين مستحقات وحاجيات فرضها الوضع االستثنائي الذي تمر به البالد في اطار دعم الجهود
المبذولة للتوفي من فيروس كرونا المستجد .و افادت انه تبعا لما جاء بمراسلة إدارة األشغال حول تحويل
اعتمادات لتنفيذ مشروع تعبيد الطرقات وتصريف مياه األمطار لسنة 0232وحيث تمت دراسات موحدة
لكافة مكونات المشروع وتم اإلعالن عن طلب عروض موحد بلغت كلفته 3.012.222د .وحيث أن
االعتمادات المرصودة للمشروع موزعة على فصول مختلفة بالميزانية  ،ولتجنب تفرقة األقساط وتسهيل انجاز
المشروع ماليا  ،تم إجراء تحويل اعتماد مثلما هو مبين بالجدول التالي:
بالدينار

العنوان

القسم

الفصل

الفقرة

الفقرة

بيان الفصل

الفرعية

بالميزانية

التخفيض

االعتمادات المرسمة بميزانية 9191

االعتمادات النهائية

الترفيع

التعهد

الدفع

التعهد

الدفع

التعهد

الدفع

التعهد

الدفع

19

1.

1..13

11

111

بناء األرصفة

3316141

3116111

.216111

.216111

_

_

416141

116111

19

1.

1..13

19

111

تعبيد الطرقات

163946111

961316133

3436111

3436111

_

_

2336111

164396133

19

1.

1..14

1.

111

عمليات
التهيئة
التهذيب

1363136422

1.631361.3

_

_

164336111

164336111

14634.6422

13634461.3

األخرى
المجــــــــــــمــــــــــــــــوع

13

1463.36341

1261236141

164336111

164336111

164336111

164336111

15.763.750

19.197.140

قرار المجلس البلدي
صادق أعضاء المجلس البلدي باالجماع على تحويل اعتماد بالعنوان الثاني لميزانية سنة 9191
(تنفيذ مشروع تعبيد الطرقات وتصريف مياه االمطار لسنة  )9113كاألتي:
العنوان

القسم

الفصل

الفقرة

الفقرة

بيان الفصل

الفرعية

بالميزانية

االعتمادات المرسمة بميزانية 9191

التعهد

الدفع

التخفيض

التعهد

الدفع

التعهد

الدفع

التعهد

3116111

.216111

.216111

_

_

416141

116111

3436111

3436111

_

_

2336111

164396133

_

164336111

164336111

14634.6422

13634461.3

164336111

164336111

164336111

15.763.750

19.197.140

19

1.

1..13

11

111

بناء األرصفة

19

1.

1..13

19

111

تعبيد الطرقات

163946111

961316133

19

1.

1..14

1.

111

1363136422

1.631361.3

_

1463.36341

1261236141

164336111

عمليات التهيئة

المجــــــــــــمــــــــــــــــوع

الترفيع

الدفع

3316141

التهذيب األخرى

االعتمادات النهائية

الموضوع للتداول عدد  :20حول تحويل اعتماد بالعنوان الثاني لميزانية سنة  (0202اقتناء
معدات تعقيم ورش مبيدات ):

أحال السيد رئيس البلدية الكلمة إلى السيدة فاطمة ابراهم رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية
ومتابعة التصرف التي تولت تالوة تقرير أمين المال الجهوي باريانة إلبداء رأيه حول تحويالت االعتمادات
بميزانية بلدية اريانة لسنة  0202الوارد تحت عدد  1921/0202بتاريخ  11ماي  0202والذي ال
يرى مانعا من القيام بهذه التحويالت المنجزة داخل نفقات العنوان االول والعنوان الثاني لتوفير اعتمادات
اضافية لتأمين مستحقات وحاجيات فرضها الوضع االستثنائي الذي تمر به البالد في اطار دعم الجهود
المبذولة للتوفي من فيروس كرونا المستجد .و أفادت انه في إطار مجابهة فيروس كورونا و لتعزيز الوسائل
والتجهيزات اللوجستية للبلدية تعين إجراء تحويل اعتماد قدره 322أد لمواصلة توفير الخدمات البلدية
األساسية للمواطنين بكل أمان خالل هذه الجائحة مثلما هو مبين بالجدول التالي:
عنوان

االعتمادات المرسمة بميزانية

الفصل

0202

التخفيض

الفقرة
العنوان

القسم

الفصل

الفقرة

20

21

21121

20

االعتمادات النهائية

الترفيع

الفرعية
بالميزانية

التعهد

الدفع

التعهد

الدفع

التعهد

الدفع

التعهد

الدفع

اقتناء
222

معدات
وتجهيزات
أخرى

14

016.262

6.200.220

_

_

622.222

622.222

816.262

6.600.220

بناء وتهيئة
21

20

20

21160

مآوي

222

102.222

110.602

622.222

622.222

_

_

002.222

010.602

السيارات
المجــــــــــــمــــــــــــــــوع

6.120.220

6.120.212

622.222

622.222

622.222

622.222

6.120.220

6.120.212

التصويت
الموافقون 00/00:

فاضل موسى– محمد عزوز  -أنيس معزون – نهال بن عمر– سنية الصغير -آمنة الزهروني– الناصر
الجندوبي– محمد حميد -فتحي ثابت–سعيدة عمارة -نعيمة الزريبي – خلود-سلوى -علية التومي –
سميرة المازني –محمد الحبيب العوني – مهدي -محمد كشريد  -فاطمة ابراهم -جيليدي جبران –
سهام بوعزة – احمد حشانة – الهام بن صالح – روضة الحزامي
المحتفظون 00/2:
المعترضون 00/2:

قرار المجلس البلدي
صادق أعضاء المجلس البلدي باالجماع على حول تحويل اعتماد بالعنوان الثاني لميزانية سنة
 ( 9191اقتناء معدات تعقيم ورش مبيدات ) كاألتي:

عنوان

االعتمادات المرسمة بميزانية

الفصل

0202

التخفيض

الفقرة
القسم

الفصل

الفقرة

العنوان

20

21

21121

20

222

20

21

21160

20

222

االعتمادات النهائية

الترفيع

الفرعية
بالميزانية

التعهد

الدفع

التعهد

الدفع

التعهد

الدفع

التعهد

الدفع

اقتناء
معدات
وتجهيزات

016.262

6.200.220

_

_

622.222

622.222

816.262

6.600.220

أخرى
بناء وتهيئة
مآوي

110.602

102.222

622.222

622.222

_

_

010.602

002.222

السيارات
المجــــــــــــمــــــــــــــــوع
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6.120.212

6.120.220

622.222

622.222

622.222

622.222

6.120.212

6.120.220

الموضـــوع للتداول عــ21دد  :ابرام اتفاقية شراكة مع مستشفى عبد الرحمان مامي

أحال السيد رئيس البلدية الكلمة إلى السيد أنيس معزون رئيس لجنة الفنون والثقافة الذذي تذولى تقذديم
مشروع اتفاقية شراكة مع مستشفى عبد الرحمان مامي حسب الوثيقة المصاحبة لهذا المحضر .

قرار المجلس البلدي

صادق أعضاء المجلس البلدي على ابرام اتفاقية شراكة مع مستشفى عبد الرحمان مامي حسب الوثيقة
المصاحبة لهذا المحضر مع إمكانية تعديلها بعد عرضها على الطرف المقابل.

الموضوع عدد  : 17حول سد الشغور بالمجلس البلدي

تولى السيد رئيس البلدية تقديم الموضوع وأشار أنه تبعا إلستقالة السيدة هيفاء الحلواني عن قائمة
االفضل والسيد المنصف السليتي عن قائمة حركة النهضة وتعيين السيدتين هدى ميعاوي وخلود منصور
خلفا لهما.
وحيث ان السيد المنصف السليتي كان رئيسا للجنة صيانة وتثمين التراث ودعم النشاط السياحي
والصناعات التقليدية والسيدة هيفاء مقررة للجنة نفسها  ،و تقدم السيد الناصر الجندوبي عن قائمة حركة
النهضة بتاريخ  32مارس  0202تحت عدد  0003بمقترح تحيين توزيع اعضاء القائمة صلب اللجان
البلدية .
وعتبارا ألحكام الفصل  033من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية "يعين المجلس
البلدي رؤساء اللجان ومقرريها بناء على قاعدة التمثيل النسبي .
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في صورة استقالة أو تغيب رئيس لجنة أو مقررها ،يتولى رئيس المجلس البلدي تعيين من ينوبه،
على أن تعرض حاالت الشغور على المجلس البلدي في أول جلسة يعقدها .يتولى المجلس البلدي سد
الشغور الحاصل في اللجان".
قرار المجلس البلدي

صادق أعضاء المجلس البلدي على سد الشغور الحاصل بالمجلس البلدي كما يلي :
لجنة صيانة وتثمين التراث ودعم النشاط السياحي والصناعات التقليدية :
السيد الناصر الجندوبي  :رئيس

السيدة هدى الميعاوي  :مقررة
لجنة المساواة وتكافئ الفرص :
السيدة عزة بوترعة  :رئيس
لجنة المراة واالسرة :
السيدة خلود منصور  :مقررة
الموضوع عدد  : 12حول قبول الهبات العينية والتصرف فيها خالل فترة الحجر الصحي

أحال السيد رئيس البلدية الكلمة الى السيدة سعيدة عمارة رئيسة لجنة الشؤون االجتماعية والشغل
وفاقدي السند التي أشارت إلى أن البلدية تلقت خالل فترة الحجر الصحي العام والتي امتدت من  00مارس
 0202إلى  21ماي  0202وفترة الحجر الصحي الموجه التي انطلقت يوم  20ماي  ،0202عديد
التبرعات العينية المتمثلة أساسا في المواد الغذائية ومواد التنظيف وكذلك معدات وألبسة وقائية كدعم للمجهود
البلدي لمجابهة إنتشار فيروس كوفيد 30-على المستويين الصحي واإلجتماعي.
وتجدون صحبة هذا كشفا في جميع التبرعات التي تلقتها البلدية مباشرة والتي تم تخزينها وحفظها بالمباني
والفضاءات الخاصة بها .وعمال بأحكام مجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصلين000و 061المتعلقين
بصالحيات السيد رئيس البلدية وتفويضها.
17

قرار المجلس البلدي

صادق أعضاء المجلس البلدي باالجماع على قبول الهبات العينية التي تلقتها البلدية خالل فترة
الحجر الصحي وتوزيعها تبعا للكشف المصاحب.

ورفعت الجلسة على الساعة الواحدة و  53دقيقة

الكاتب العام
عادل الوسالتي
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رئيس البلدية
فاضل موسى

