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 الجمهورية التونسية            
 بلدية أريانة                 

 خلية شؤون المجلس والمكتب واللجان 
 والتنسيق بين الدوائر البلدية      

 

 محضر جلسة  
 2020لسنة   المجلس البلدي في دورته العادية الثالثة اجتماع

 2020سبتمبر  05 السبتالمنعقد يوم  
 

 
 

 2020سبتمرب    05  السبتيوم    2020  لسنةللمجلس البلدي    الدورة العادية الثالثة    انعقدت 
على   ابراينة  بلحسن  بئر  منتزه  االجتماعات  صباحابقاعة  فاضل برائسة    العاشرة  العريب  حممد  السيد 

الدعوة االمسية  بناء على    عادل الوساليت الكاتب العام للبلديةوحبضور السيد    موسى رئيس بلدية اراينة
  وهذا نّصها:  2020 أوت  24بتاريخ   2574 لدي حتت عددباملوجهة لكافة أعضاء اجمللس ال

املزمع    2020لسنة    الثالثةتعذر عقد اجتماع اجمللس البلدي يف دورته العادية   وبعد ، حيث "   
لعدم توفر النصاب القانوين ألعضاء النيابة اخلصوصية الذين متت دعوهتم    2020  أوت   29السبت    ليوم

  .  2574حتت عدد  2020اوت   24كتابيا بتاريخ 
يعقد اجمللس البلدي جلساته   "  جملة اجلماعات  احمللية من  220وحيث ينص الفصل         

ثالثة أايم على األقل  لالنعقاد بعديف صورة عدم اكتمال الّنصاب يدعى اجمللس . أعضائه حبضور أغلبية
  .مهما كان عدد احلضور

  سبتمب   05  السبتليوم    الثالثةفقد تقرر تبعا للفصل املشار إليه أعاله إعادة عقد الدورة العادية   
 ال املدرجة به املواضيع التالية: بقصر البلدية للنظر يف جدول األعم صباحا العاشرةعلى الساعة  2020

 

 للتداول مواضيع  

 

املنعقدة* التمهيدية  اجللسة  خالل  املواطنون  طرحها  اليت  تساؤالت  على  بتاريخ    اإلجابة 
18/07/2020 

 إعادة توظيف إعتمادات املشاريع ذات اإلشكالية أو امللغاة   .1

 تنقيح جمموع األعوان .2

 طرح فصول مكررة و إصالح مساحات ز تسوية وضعيات عقارية  .3

 " 19-املتعلقة ابلتوقي من "كوفيدحتيني التدابري   .4
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 لالعالم مواضيع  

 متابعة مديونية البلدية  -1

 كشف االستخالصات البلدية   -2
 متابعة تنفيذ املشاريع البلدية االستثمارية – 3

     
 وحضر الجلسة كل من السادة والسيدات :

    

 الرتبية والتعليم املساعدة الثالثة لرئيس البلدية و رئيسة جلنة   مرمي العطاوي   
 رئيسة جلنة الشؤون املالية واالقتصادية ومتابعة التصرف  فاطمة ابراهم  

 رئيسة جلنة النظافة والصحة والبيئة عليا التومي 

 رئيس جلنة الطفولة والشباب والرايضة     عثمان املهدي الصيادي  

 رئيسة جلنة الشؤون املرأة واألسرة    سنية الصغري 

 رئيس جلنة الفنون والثقافة   أنيس معزون  

 رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة ومقاومة الفساد   اهلام بن صاحل  

 رئيس جلنة التعاون الالمركزي  ماهر القليب 

 رئيس جلنة اإلعالم والتواصل والتقييم  امحد حشانة 

 رئيس جلنة صيانة وتثمني الرتاث ودعم النشاط السياحي والصناعات التقليدية  اجلندويب الناصر    

 رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات  سهام بوعزة   

 رئيس الدائرة البلدية ابراينة العليا  حممد احلبيب العون 
 رئيسة جلنة األشغال والتهيئة العمرانية  سلوى التومي  

 رئيس جلنة املساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة  بوترعة عزة  
 رئيس دائرة رايض النصر  اجلليدي جربان  

 مستشار بلدي  حممود بلحاج 

 : مستشار بلدي  مصطفى الكبري 
 مستشار بلدي   مسرية املازن 

 مستشار بلدي  فتحي اثبت  

 
 :   السادة و السيداتتغيب دون عذر و
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 املساعدة األوىل لرئيس البلدية            هنال بن عمر 

 املساعد الثان لرئيس البلدية   حممد اهلادي كشريد 

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

 رئيس الدائرة البلدية ابراينة املدينة حممد محيد 
 املنازهرئيسة دائرة   آمنة الزهرون 

 مستشار بلدي          جالل بن تقية 
 مستشار بلدي        خالد اجلريب  

 مستشار بلدي   عزوز   مد حم 
 مستشار بلدي        عزيزة الفيتوري  

 مستشار بلدي  روضة احلزامي   

 مستشار بلدي  عبد السالم املانسي 

 مستشار بلدي  خلود منصور 

 مستشار بلدي  ليث شويخ   

 مستشار بلدي  هدى ميعاوي   

 
 :   السادة و السيداتعذر ب تغيب و

 مستشار بلدي   نعيمة الزريب   

 مستشار بلدي  اندية بن يوسف

 وحضر عن اإلدارة البلدية السادة والسيدات  
 

 مدير املصاحل الفنية   خالد اجبال 
 الشؤون االقتصادية مديرة     سنية شعيب 

 الصحة ومحاية احمليط مدير حفظ   عصام املاجري 
 كاهية مدير نظم املعلومات وتكنولوجيا واالتصال   توفيق هبان 

 كاهية مدير خلية املتابعة واالعالم والعالقات اخلارجية    انصر حممود 
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الفصل  و    مبقتضيات  "  218عمال  احمللية   اجلماعات  جمللة  األساسي  القانون  العام  من  الكاتب  يتوىل 
للبلدية كتابة اجمللس البلدي ويف صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام للبلدية ميكن لرئيس اجمللس  

البلدية موظفي  أحد  ويقوم مبساعدته  ابلكتابة،  ليقوم  أعضائه  أحد  يعني  أن  بداية كل جلسة  ".  يف 
ه يف ذلك السيدة  توساعد  كتابة اجللسة  عادل الوساليت الكاتب العام للبلدية  السيد    توىلوتبعا لذلك  

 . رئيسة مصلحة شؤون اجمللس واملكتب واللجانام اخلري بلغيث 
 

البلدية  افتتح   اجمللس  السيد رئيس  والسيدات أعضاء  السادة  بكافة احلاضرين من  اجللسة مرحبا 
املزمعة يوم   2020موضحا انه تعذر انعقاد الدورة الثالثة للمجلس البلدي لسنة  البلدية ،  واإلطارات  

عقد الدورة    إعادة  إقراروذلك لعدم توفر النصاب القانوين للجلسة وتبعا لذلك مت    2020اوت    29
بتاريخ    220الفصل    أحكامحسب   احمللية  اجلماعات  جملة  التذكري   2020سبتمب    5من  توىل  مث 
 اجللسة الذي حظي ابملوافقة اجلماعية للتداول يف شأنه .  أعمالجبدول 

ويف مستهل اجللسة أشار اىل انه إجابة على تساؤالت املواطنني املطروحة خالل اجللسة التمهيدية  
بتاريخ   يف    2020جويلية    18املنعقدة  فورية  بصورة  منها  عدد كبري  على  اإلجابة  توىل    إطار واليت 

 مع املواطنني. التفاعل
جملة اجلماعات   إحكامحيث يرى انه من اجلدوى ان تكون اإلجاابت يف إطار اجللسة وحسب  

بكافة    اإلجاابت كما انه سيتم نشر وتعليق هذه    ،عامة  بصورةاحمللية سيعرج على بعض املساءل املطروحة  
ميكن معاجلتها   و  ديةهم الدوائر البل املطروحة ما ياجلزئية    املسائلاىل انه من بني    وأشار،  الوسائل املتاحة  

يدعو كافة    إطاريف   الصدد  هذا  ويف  الدوائر  العناية  جمالس  اليالء  الدوائر  جمالس  الالزمة  رؤساء  لعقد 
 الدوائر بصورة منتظمة ودورية لإلنصات ملشاغل املتساكنني والتباحث يف بعض التفاصيل واجلزئيات . 

ملختلفة جبدول أعمال الدورة وذلك لفتح  وقاطع السيد فتحي اثبت لإلشارة إبدراج نقطة املسائل ا
املسائل   لتناول بعض  باليت مل  اجملال  الدورة  ه،  تدرج  توزيع نسخة من حمضر جلسة  السابقة  وتطرق اىل 
 على أعضاء اجمللس البلدي.

اجمللس   مداوالت  أعمال  جدول  ضبط  البلدي  املكتب  أعمال  من  انه  البلدية  رئيس  السيد  أفاد 
يف خصوص    أمابعض املسائل املختلفة ،    إلاثرةاجللسة     ى فسح اجملال يف هناية  ب عل أالبلدي كما انه د

 املواضيع اليت طرحها املتساكنون واملتعلقة بـــ: 
البنية االساسية بكافة الدوائر البلدية  : انطلقت مشاريع هتيئة    سري تقدم مشاريع البنية االساسية

كما انه مت نشر جداول مفصلة يف سري تقدم املشاريع االستثمارية    وقد مت توضيحها يف عديد املناسبات ، 
 أشغالقع التواصل االجتماعي وبوابة بلدية اراينة وميدانيا ميكن االطالع عن كثب على انطالق  اعلى مو 
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كلم بكلفة    40ووزارة التجهيز مبنطقة دائرة اراينة املدينة والذي ميتد على مساحة    للتطهريالديوان الوطين  
الشعيب    18ناهز  ت واحلي  املستقبل  النزهة وحي  من حي  بكل  دينار  وبرج    والعلو الشعيب  احلي  و مليون 

واراينة اجلديد اإلداري  املدينة    2و  1ة  البكوش واحلي  تكون األشغال  .  واراينة  أن  وحرصنا من انحتنا 
 ابلسرعة املطلوبة واآلجال املتفق عليها . 

: خاصة مبنطقة حي املالحة واحلي املستقبل قد مت عقد اجتماع على    التخوف من الفياضاانت
احلماية من الكوارث للتباحث يف سبل الوقاية والتوقي وقد تقدمت بلدية اراينة  مع هيأة    جهويمستوى  

على   احملمولة  اإلضافية  الطلبات  العموميني  بكافة  جانب  املتدخلني  اىل  التجهيز  ووزارة  التطهري  لديوان 
 .  اليت يتولون تنفيذها ابملنطقة البامج
العمومي   التنوير  يف  ونقص  السائبة  الكالب  املختلفة كانتشار  اجلزئية  املسائل  بعض  اىل  إضافة 

وضبط إسرتاتيجية جديدة    ائلببعض املناطق واالنتصاب الفوضوي حيث يتم السعي اىل معاجلة هذه املس 
اراينة    ونلمس حتسنا كبريا يف ذلك وبتضافر جمهودات كافة،   اراينة والية  بلدية  املتداخلة من  األطراف 

للش  مديرا  املطوسي  ماجد  السيد  تعيني  اثر  وعلى  ابراينة  الوطين  األمن  مت وإقليم  البلدية  يف    رطة  النظر 
 مسألة تنفيذ القرارات العالقة .  
 جال األشغال يف ظرف أسبوعني كأقصى تقدير .آ ستكون هناية سال أما ابلنسبة لتهيئة ساحة

 ذي طلب التدخل .ة إىل السيد أنيس معزون المالكل السيد رئيس البلدية مث أحال 
: رحب ابلسادة اعضاء اجمللس البلدي بعد االستئناف النشاط مشريا اىل ان    السيد انيس معزون

عتب  تمضيفا ان مجلة املواضيع جبدول األعمال املعروض    ة ،اجمللس البلدي قد بلغ منتصف الفرتة النيابي 
ابملناسبة  ةتقني رئيسة  بشكره  ويتوجه  املالية  جلنة  للسيدة  التصرف    الشؤون  ومتابعة  ى عل واالقتصادية 

املبذولة غياب يو ،  اجملهودات  حول  مالحظات  عدة  اىل  للتطرق  الفرصة  املستشارين بعض    ستغل 
البلدية وإلزامية   جلسات   وغياب جل املديرين عن حضور،  ذلك    ب واملساعدين وما هي اسبا اجملالس 

عدمه   من  ا.حضورهم  له  ومتمنيا  بفرنسا  لتعيينه  القلييب  ماهر  السيد  لتهنئة  الفرصة  ينتهز  لتوفيق  كما 
لتطلعات  واستجابة  النجاعة  من  ملزيد  عملهم  وتقييم  البلدية  اللجان  تركيبة  مراجعة  بوجوب  وأضاف 

البلدي   اجمللس  عاتق  على  احملمولة  املسؤولية  وحتمل  األداء  اجناز مجلة  ،  املواطنني وحتسني  يتم  مل  حيث 
ذلك   يف  أتخر  البلدية  وتشهد  املبجمة  االستثمارية  التساؤالت  وعدم كف،  املشاريع  حول  اإلجابة  اية 

التمهيدية   ابجللسة  عن املطروحة  رضاهم  عدم  عن  املتساكنون  عب  حيث  عامة  بصورة  إليها  والتعرض 
وجملس  إدارة  التقييم  ضرورة  مع  ذلك  مراجعة  وجيب  البلدي  طرف    ااألداء  من  املبذولة  اجملهوردات  رغم 

 رئيس اجمللس وإمكانية تقدمي أفضل من ذلك مبزيد من النجاعة . 
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: أوضح انه هذا التهويل ليس له حمل حيث انه مل يتم اخلوض يف اإلجابة    السيد رئيس البلدية
لسة ويف إطار حول التساؤالت املواطنني املطروحة ابجللسة التمهيدية بصورة تفصيلية ذلك انه خالل اجل

التفاعل معهم متت اإلجابة على نسبة هامة من التساؤالت وميكن الرجوع اىل التسجيالت املتوفرة ببوابة  
األمهية لتضمنه  من  مؤكدا على وجوب االلتزام جبدول األعمال نظرا النه يف غاية ،البلدية ومبحضر اجللسة

يتعئمسا ما  يف  أما   ، عليها  واملصادقة  التداول  تتطلب  أعضاء ل  فهم  املساعدين  السادة  بغياب  لق 
هم عن البقية وان احرتام  دكما ال ميكن إفرا،عن احلضور    مابألساس وهلم ظروفهم وقد تقدموا ابعتذاراهت

أعضاء   تواجد  يلزم  ال  اجللسة  النعقاد  القانوين  لتقدمي النصاب  حثيث  السعي  عامة  وبصورة  بعينهم 
 .األفضل

الكبري  السادس مما  ه اىل  : تطرق اىل تعرض   السيد مصطفى  السائبة مبنطقة املنزه  الكالب  هجوم 
،  ابملنطقة البلدية    األساسيةالتنوير العمومي وهتيئة البنية  صيانة  انعدم  ، إضافة إىل  منعه الدخول اىل بيته  

 وترمجة خمرجات جلسات العمل على امليدان.  ةوليس نظريواقعية  بتقدمي إجابة مطالبا 
ارات اجمللس تي: أوضح انه يف خصوص ظاهرة الكالب السائبة وحسب اخ  السيد رئيس البلدية

اقر   الذي  اال يف  إالبلدي  مباشرة  القنص  اىل  اللجوء  بدون  والتعقيم  للتلقيح  بيطري  بعض  حداث مركز 
   .يتوىل املركز البيطري اإلحاطة ابملسألة     ةصورة وجود حالة من التكاثر الكبري احلاالت ويف 

 

 إعادة توظيف إعتمادات المشاريع ذات اإلشكالية أو الملغاة حول:  01الموضوع 
 

الكلمة        البلدية  السيد رئيس  الأحال  ابراهم رئيإىل  املالية واالقتصادية  س سيدة فاطمة  الشؤون  ة جلنة 
إطار  ومتابعة التصرف اليت تولت تقدمي املوضوع املتعلق ابعادة توظيف اعتمادات املشاريع واشارت انه يف  

والباقية دون استعمال اىل حد   2020القيام بتشخيص دقيق العتمادات التنمية املرمسة مبيزانية البلدية لسنة  
التاريخ   مما يتطلب   01ظيف اعتمادات املشاريع ذات اإلشكالية واملبينة ابلكشف عددمت اعادة تو   ، هذا 

   : 02إجراء حتويل اعتماد ابلعنوان الثاين مثلما هو مبني ابلكشف عدد 
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كشف حول إعادة توظيف اعتمادات املشاريع ذات اإلشكالية وامللغاة (1)  

 

 الكلفة السنة بيان المشروع 

 التعديالت
المشروع  كلفة 

 المحينة 
 المالحظات 

(-) )+( 

1 

 قاعة متعددة اإلختصاصات  

06.616-0006 
2019 840.000 840.000 _ 0 

 

 تكملة لمسلك الصحي بالنصر 

06.615-0004 
2019 219.186 _ 200.000 419.186 

 تكملة للمنشأت الرياضية

06.616-0004 
2019 _ _ 210.000 210.000 

 

لمشروع اشغال البنية األساسية تكملة 

 لحي المالحة

06.614-0006 

2016 2.389.639 _ 430.000 2.819.639 

 

2 

 دراسة المدينة الذكية

06.600-0020 
2019 200.000 200.000 _ 0 

إضافة المبلغ للربط مع 

المصالح الخارجية لتصبح 

 د 450.000التكلفة الجملية 

Cabine réseau mobile  

06.605-0020 

2019 
50.000 50.000 _ 0 

تحويل المبلغ لتغطية كلفة  

 الربط مع المصالح الخارجية

 الربط مع المصالح الخارجية

06.605-0020 

 

 

2019 200.000 _ 250.000 450.000  

3 

 تركيز نظام شكاوي صوتية 

06.605-0020 

2019 

20.000 20.000 _ 0 

توظيف المبلغ لتغطية إعادة 

كلفة تطوير منظومة  الجغرفة  

 د 100.000الرقمية 

 تركيز نظام استشعار بيئي  

06.605-0020 

2019 

50.000 50.000 _ 0 

 تركيز نظام متابعة االسعار  

06.605-0020 

2019 

30.000 30.000 _ 0 

 منظومة الجغرفة الرقمية 

06.605-0020 
2020 0 _ 100.000 100.000  

4 

 دراسة مخطط المرور 

06.600-0002 
2019 250.000 210.000 _ 40.000 

سيتم اسناد منحة  من الوكالة  

الوطنية للتحكم في الطاقة  

بعنوان مثال التنقالت الحضرية 

بمدينة أريانة تتراوح بين 

من كلفة الدراسة و   70%

 د 200.000

  ةاشغال تنظيم حركة المرور وتهيئ

 المفترقات واألرصفة بمدينة أريانة  

06.614-0006 

2020 _ _ 210.000 210.000  

5 

 تركيز مجسم بمناسبة عيد الورد

06.615-0005 
2020 80.000 80.000 _ 0  

تكملة ألشغال عمليات التهيئة 

 والتهذيب األخرى 

06.614-0006 

2016 _ _ 80.000 80.000  
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 ( كشف حول حتويل إعتماد ابلعنوان الثان2)
 

الفقرة  الفقرة الفصل القسم  العنوان
 الفرعية

بيان الفصل 
 ابمليزانية

2020االعتمادات املرمسة مبيزانية   االعتمادات النهائية  الرتفيع التخفيض  

 الدفع التعهد الدفع التعهد الدفع التعهد الدفع التعهد

2 06 600 0002 000 
دراسات 
خمطط  
 املرور

474.450 260.000 210.000 210.000  _  _ 264.450 50.000 

دراسات  000 0020 600 06 2
 2.477.589 1.877.971 _  _  200.000 200.000 2.677.589 2.077.971 اخرى

2 06 615 0005 000 

عمليات 
التهيئة  

ميل  والتج
 األخرى 

482.580 682.000 80.000 80.000  _  _ 402.580 602.000 

2 06 616 0006 000 
بناء وهتيئة 

رايض  
 األطفال

3.500.000 3.319.250 840.000 840.000  _  _ 2.660.000 2.479.250 

2 06 605 0020 000 

برامج  
وجتهيزات  
اعالمية  
 خمتلفة 

815.649 1.220.245  _  _ 200.000 200.000 1.015.649 1.420.245 

2 06 614 0006 000 

عمليات 
التهيئة  

التهذيب  
 األخرى 

13.308.599 16.317.063  _  _ 720.000 720.000 14.028.599 17.037.063 

2 06 615 0004 000 
هتيئة 

املساحات 
 اخلضراء

1.417.199 1.664.237  _  _ 200.000 200.000 1.617.199 1.864.237 

2 06 616 0004 000 
بناء وهتيئة 
املنشآت 
 الرايضية 

2.026.035 3.209.659  _  _ 210.000 210.000 2.236.035 3.419.659 

ــوع  ــــ ـــــ ــــ ــــــمـ  29.350.043 24.102.483 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 29.350.043 24.102.483 اجملــــــ

 

 
املكتب   واملعروض على السادة اجمللس البلدي التداول يف املوضوع مع علم انه مت عرضه على أنظار

 .  2020اوت  28البلدي بتاريخ 
 
 

6 

 إعادة أرضية قاعة عزيز تاج

06.616-0021 
2020 100.000 100.000 _ 0  

تهيئة سقف قاعة الرياضية فرحات  

 حشاد 

06.616-0021 

2020 _ _ 100.000 100.000  

 

   1.580.000 1.580.000 المجموع
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 المداوالت

 

ال    د الورديبرتكيز جمسم مبناسبة عاملتعلقة    05أشار اىل النقطة عدد  :    الناصر اجلندويبالسيد  
 . االعتمادات املخصصة للمشروع إبعادة يرى سببا يف حذف املشروع ويطالب 

املالحة   - حي  هتيئة  اجناز    :اشغال  يتم  انحية    األشغالمل  من  له  البجمة  متت    األرصفة كما 
 أ.د لفائدة املشروع.  490ويرى ان يتم توظيف اعتمادات تقدر بـــــــــــ األمطاروتصريف املياه 

اجلبال  خالد  أشار    السيد  إضافة ان  إىل:  سنة  ل  ه  املنجزة  املالحة    2017لدراسة  حي  ملنطقة 
عدد   إضافة  الضرورة  جراء ببجمة    إضافيةاهنج    08اقتضت  من  األمطار  املياه  تصريف  مشروع 

أما ابلنسبة لنهج عني تونني ال يتطلب شبكة لتصريف مياه األمطار ، أما خبصوص هتيئة  ،  الفياضاانت 
  433املفرتق حبي املالحة فقد أجنز املقاول األشغال املطلوبة واملشروع يتطلب اعتمادات إضافية تقدر بـــ

 أ.د.
للمشاريع اليت مل تنطلق بعد فقد ارأتت    خفيض: أوضحت ان التعديل ابلت  ة فاطمة ابراهم السيد

مشروع تركيز اجملسم مل ينطلق لذلك  أما  تواصلة  املاللجنة إعطاء األولوية للمشاريع اليت يف طور االجناز  و 
 .  ه توظيف اعتمادات  عادةإبكان التوجه  

ان: أشار    الناصر اجلندويبالسيد   يتم   اىل  التصميم مل تكن جدية لذلك مل  الواردة يف  العروض 
 االنطالق يف اجنازه وطالب ابن يتم اإلبقاء على االعتمادات . 

طرق اىل مسالة توقيت اجتماعات اللجان الذي يتماشى مع إمكانية  ت:    اجلليدي جربانالسيد  
متعددة  قاعة  مشروع  الجناز  النصر  برايض  العقاري  الرصيد  توفر  اىل  أشار  مث  أعضائها  حضور 
االختصاصات وان االعتمادات املشار إليها يف بيان املشروع متثل قاعة متعددة االختصاصات وإحداث  

إعا حول كيفية  وتساءل  املسلك  روضة  لتكملة  للمشروع  املخصصة  االعتمادات  توظيف    الصحيدة 
 ابلنصر.

ابراهم فاطمة  تقدم   السيدة  ومبعاينة سري  مناسبات  عدة  املوضوع يف  إاثرة  مت  انه  اىل  أشارت   :
 املشاريع املبجمة وعدم ورود إجابة يف صدده ارأتت اللجنة إبعادة توظيف اعتمادات املشروع.
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الرمسي    اجلليدي جربان السيد      عمله  توقيت  مع  يتناسب  ال  اللجنة  انعقاد  توقيت  ان  أشارت   :
النصر   رايض  مبنطقة  وروضة  االختصاصات  متعددة  قاعة  اجناز  يف  برأيه  عدم    إذاويتمسك  ان  تبني  ما 

 .عقاري إشكالاالجناز نظرا لوجود 
ال ميكن ان    العقار البلدي  ان  : أوضح إن اإلشكال العقاري متواجد نظرا اىل  السيد خالد اجلبال

حيتوي املشروعني يف اآلن نفسه واالكتفاء ابجناز قاعة متعددة االختصاصات حسب رئيس الدائرة . وأن  
تعود   ال  النصر  برايض  املتوفرة  العقارات  )كتقسيم ملكيتها  بقية  خاصة  لتقسيمات  وإمنا  البلدي  للملك 

 العقار الوحيد املتوفر وهو املتواجد جبلويل فارس.بعد تسوية الوضعية و  ا الوفاق( وميكن استعماهل
: أوضحت ان توجه اجمللس البلدي إبعادة توظيف اعتمادات املشاريع اليت مل   السيدة فاطمة ابراهم

 تنجز أو ذات إشكالية عقارية لفائدة املشاريع اليت يف طور االجناز. 
الصغري  اليت يف طور   السيدة سنية  املشاريع  لفائدة  االعتمادات  توظيف  إعادة  أوضحت وجوب   :

وتؤيد السيد الناصر اجلندويب  ،    2021بعنوان سنة  املعطلة  و ميكن اعادة برجمة املشاريع  وختمها  االجناز  
ة  إىل معاانة املتساكنني من عدم استكمال أشغال البنية التحتية  ابستكمال أشغال هتيئة حي املالحة مشري 

   كما طالبت بوضع لوحة دالة على املشروع.
أكدت على ضرورة عدم رصد اعتمادات لفائدة املشاريع ذات اإلشكالية  :    مرمي العطاوي  ةالسيد

 بصورة عامة ووجوب ختم املشاريع اليت يف طور االجناز وذات أولوية. 
ديوان التطهري بعنوان  : أشارت إىل االعتمادات اليت ميكن توفريها من تدخل    السيدة سلوى التومي

 . 2016سنة 
: أوضح انه ال ميكن احلسم يف الوقت احلايل على ما ميكن توفريه من اعتمادات السيد خالد اجلبال  

 حيث مت االتفاق مع ديوان التطهري حول كيفية التدخل وأشغال التهيئة ابلطرقات . 
والذي ال  الجناز مشروع الروضة  ختصيصه  : تطرقت اىل مسألة العقار الذي مت    السيدة سلوى التومي

من طرف رئيس دائرة رايض قطعة اثنية  وقع االختيار على  ف  (صبغته خمصصة الجناز مساكن)يفي ابحلاجة  
تتطلب  اليت  للمشاريع  ابلنسبة  أما   ، مرمسة كمنطقة خضراء  نظرا ألهنا  تغيري صبغتها  تتطلب  اليت  النصر 

 أ.د  200بــمن خالل الدراسات توفري اعتمادات تقدر  قد تبنيف 2و  1التكملة كاملسلك الصحي ابلنصر 
الكبري  مصطفى  املدينة    تطرق:  السيد  اراينة  دائرة  منها  تعاين  اليت  اإلشكاليات  بعض  وجود  اىل 

 .  األدوارواملتمثلة يف عطب آلة الطابعة وآلة توزيع التذاكر لتحديد 
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أ.د   390تطلب اعتمادات تقدر بــيت اىل املسلك الصحي للنصر  : أشار ة اهلام بن صاحل  السيد 
الكلفة   مع  تتناسب  ال  اعتمادات  رصد  مت  وقد  األولية  الدراسة  إعطاء    االولية حسب  وجوب  للمشروع 

 وظيف اعتمادات لتكملة املشروع . بتاألولوية 
ة مبناسبة عيد الورد  يد: تطرق اىل أن البلدية دأبت على تركيز جمسم بكل دائرة بل السيد أنيس معزون  

 املالحةتركيز اجملسم مبنطقة حي  أتجلذه السنة مت أتجيل عبد الورد وابلتايل هلونظرا للوضع الصحي الراهن 
املقبلة   فرصةو للسنة  متثل  جديدة    هي  تصاميم  على  يف  و للحصول  املنطقة  ممثلي  وتشريك    عملية جيدة 

اللجنة فقد وقع االتفاق املسبق بني   بتوقيتاما ابلنسبة يف ما يتعلق  ،  االختيار مبا يليق ابملنطقة   انعقاد 
 اللجنة ان يتم عقدها ابحلصة الصباحية . أعضاء أغلبية

النصر شهر ماي واملتعلق السيدة عليا التومي   بدائرة رايض  املنعقد  : طالبت مبدها مبحضر جلسة 
املراسالبنقاابت   اىل  إضافة  إفريقيا    ت العمارات  وأشغال  للتجهيز  املنازه  بدائرة  اىل   أشارت كما  ،الواردة 
ووجو مشروع   والتنظيم  املغازة  مستوى  على  نقصا كبريا  يشهد  الذي  البلدي  املستودع  املبيدات   دهتيئة 

ة اخلدمات داعية اىل الكيمائية على مقربة من العملة وأضرار استنشاقهم هلا ووجوب تعصريها وضمان جناع
 وجوب ختصيص اعتمادات لفائدهتا . 

: أشار اىل أن العاطفة ال تدخل يف طريقة التعامل مع املشاريع وإمنا الدراسات السيد فتحي اثبت  
نقص يف االعتمادات  ان فيه  تتوىل حتديد الكلفة وهو ما ينطبق على مشروع املسلك الصحي الذي تبني  

إضافي اعتمادات  اعتمادات  ويتطلب رصد  توظيف  االجناز وعدم  اليت يف طور  املشاريع  دعم  يؤيد  ة كما 
 . للمشاريع ذات اإلشكاليات العقارية 

التطهري آللياته ابلبطحاء  السيد امحد حشانة   قنوات  مبد  املكلف  املقاول  اىل مسألة وضع  تطرق   :
 األشغال مبنطقة احلي الشعيب عوضا عن الكائنة مبنطقة برج البكوش واختناق املتساكنني مضيفا ابنطالق  

 لتهيئة الطرقات واألرصفة .  2016 برجمتها منذ متأولوية و منطقة برج البكوش اليت تعتب ذات 
يقارب  السيد حممود ابحلاج   ما  تبلغ كلفة  البلدي  املستودع  هتيئة  ان مشروع  اىل  اشار  مليون   2: 

االعتناء    وإضافة دينار   وجوب  العناية    للمستودع  اخلارجي   ابهليكلاىل  قطع    ابملغازةإيالء  هبا  حيفظ  اليت 
الغيار  منظومة  واليت تتطلب مراقبة ومتابعة من خالل توفري  الغيار   التصرف يف املخزون لقطع  إعالمية يف 

 للمشاركة يف اجتماعات جلنة النظافة والصحة ألمهية ذلك . كما يدعو رؤساء الدوائر البلدية واملتصرفني
: أيد أبن يتم استكمال املشاريع اليت يف طور االجناز ولكنها املتواصلة وهو  يادي  السيد مهدي الص

بلغت   اليت  الرايضية  املنشآت  ينطبق على  قابلة لالستخدام وذلك لكنها  من االجناز    %90ما  ليست 
 لنقص التجهيزات هبا . 
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ان  يرى    وإمنا  هاهتمامان عدم حضوره بلجنة النظافة ال يعين عدم    إىل: أشار  السيد اجلليدي جربان  
ليعمل  ميداين  النظافة عمل  إضافةة  املرغوبة  النتائج  والدليل اىل    لحصول على  القانون  تطبيق  سهره على 

يفسر   البلدية  والدائرة  النظافة  أعوان  طرف  من  املنجز  العمل  ان  ذلك  ابملناطق  على  حرائق  وجود  عدم 
كما يؤكد على أمهية املعطيات لرئيس الدائرة البلدية اليت يطالب بتوفريها ويف هذا   ،ايض النصراخلضراء بر 

العملة املكلفني حىت يتسىن مراقبتهم   الصدد يطالب مبده بطلب العروض املنجز لشركات البستنة وقائمة  
النظافة . كما انه طالب مرارا مبده بقائمة أصحاب األ البيضاء مبنطقة ومتابعتهم على غرار عمال  راضي 

 اليت حتولت اىل نقاط سوداء.  و النصر لتوظيف خطااي على املتلددين يف تسييج عقاراهتم
البلدية   رئيس  ذات  السيد  املتواصلة  املشاريع  لفائدة  اعتمادات  رصد  يتم  ان  وجوب  على  أكد   :

   األولوية .
: اشارت اىل ان املعروض على السادة األعضاء هو توظيف اعتمادات املشاريع  السيدة فاطمة ابراهم
 لفائدة املشاريع املتواصلة وذات االولوية كما مت بيانه ابملذكرة.ذات اإلشكالية او امللغاة 

 
 التصويت 

 19/13: املوافقون
فاطمة ابراهم  -انيس معزون    –عزة بوترعة    –فتحي اثبت    –اهلام بن صاحل    –السيد فاضل موسى  

القلييب     –مسرية املازين    –مهدي الصيادي  -سنية الصغري  –   –امحد حشانة    –مرمي العطاوي    -ماهر 
 –الناصر اجلندويب 

 
 19/04: املعرتضون

 سلوى التومي -حممود ابحلاج -مصطفى الكبري -اجلليدي جبان
 19/02: احملتفظون 

 سهام بوعزة -عليا التومي
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 قرار المجلس البلدي   

 

  واجراء او الملغاة اعادة توظيف اعتمادات المشاريع ذات اإلشكالية   علىالمجلس البلدي  أعضاء صادق
 تحويل اعتماد بالعنوان الثاني كما يلي : 

كشف حول إعادة توظيف اعتمادات املشاريع ذات اإلشكالية وامللغاة -  

 

 الكلفة السنة بيان المشروع 

 التعديالت
كلفة المشروع  

 المحينة 
 المالحظات 

(-) )+( 

1 

 قاعة متعددة اإلختصاصات  

06.616-0006 
2019 840.000 840.000 _ 0 

 

 تكملة لمسلك الصحي بالنصر 

06.615-0004 
2019 219.186 _ 200.000 419.186 

 تكملة للمنشأت الرياضية

06.616-0004 
2019 _ _ 210.000 210.000 

 

تكملة لمشروع اشغال البنية األساسية 

 لحي المالحة

06.614-0006 

2016 2.389.639 _ 430.000 2.819.639 

 

2 

 دراسة المدينة الذكية

06.600-0020 
2019 200.000 200.000 _ 0 

إضافة المبلغ للربط مع 

المصالح الخارجية لتصبح 

 د 450.000التكلفة الجملية 

Cabine réseau mobile  

06.605-0020 

2019 
50.000 50.000 _ 0 

تحويل المبلغ لتغطية كلفة  

 الربط مع المصالح الخارجية

 الربط مع المصالح الخارجية

06.605-0020 

 

 

2019 200.000 _ 250.000 450.000  

3 

 تركيز نظام شكاوي صوتية 

06.605-0020 

2019 

20.000 20.000 _ 0 

توظيف المبلغ لتغطية إعادة 

كلفة تطوير منظومة  الجغرفة  

 د 100.000الرقمية 

 تركيز نظام استشعار بيئي  

06.605-0020 

2019 

50.000 50.000 _ 0 

 تركيز نظام متابعة االسعار  

06.605-0020 

2019 

30.000 30.000 _ 0 

 منظومة الجغرفة الرقمية 

06.605-0020 
2020 0 _ 100.000 100.000  

4 

 دراسة مخطط المرور 

06.600-0002 
2019 250.000 210.000 _ 40.000 

سيتم اسناد منحة  من الوكالة  

الوطنية للتحكم في الطاقة  

بعنوان مثال التنقالت الحضرية 

بمدينة أريانة تتراوح بين 

من كلفة الدراسة و   70%

 د 200.000

  ةاشغال تنظيم حركة المرور وتهيئ

 المفترقات واألرصفة بمدينة أريانة  

06.614-0006 

2020 _ _ 210.000 210.000  
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 تركيز مجسم بمناسبة عيد الورد

06.615-0005 
2020 80.000 80.000 _ 0  

تكملة ألشغال عمليات التهيئة 

 والتهذيب األخرى 

06.614-0006 

2016 _ _ 80.000 80.000  

6 

 إعادة أرضية قاعة عزيز تاج

06.616-0021 
2020 100.000 100.000 _ 0  

تهيئة سقف قاعة الرياضية فرحات  

 حشاد 

06.616-0021 

2020 _ _ 100.000 100.000  

 

   1.580.000 1.580.000 المجموع

 

 :   كشف حول حتويل إعتماد ابلعنوان الثان  -

الفقرة  الفقرة الفصل القسم  العنوان
 الفرعية

بيان الفصل 
 ابمليزانية

2020االعتمادات املرمسة مبيزانية   االعتمادات النهائية  الرتفيع التخفيض  

 الدفع التعهد الدفع التعهد الدفع التعهد الدفع التعهد

2 06 600 0002 000 
دراسات 
خمطط  
 املرور

474.450 260.000 210.000 210.000  _  _ 264.450 50.000 

دراسات  000 0020 600 06 2
 2.477.589 1.877.971 _  _  200.000 200.000 2.677.589 2.077.971 اخرى

2 06 615 0005 000 

عمليات 
التهيئة  

يل  والتجم
 األخرى 

482.580 682.000 80.000 80.000  _  _ 402.580 602.000 

2 06 616 0006 000 
بناء وهتيئة 

رايض  
 األطفال

3.500.000 3.319.250 840.000 840.000  _  _ 2.660.000 2.479.250 

2 06 605 0020 000 

برامج  
وجتهيزات  
اعالمية  
 خمتلفة 

815.649 1.220.245  _  _ 200.000 200.000 1.015.649 1.420.245 

2 06 614 0006 000 

عمليات 
التهيئة  

التهذيب  
 األخرى 

13.308.599 16.317.063  _  _ 720.000 720.000 14.028.599 17.037.063 

2 06 615 0004 000 
هتيئة 

املساحات 
 اخلضراء

1.417.199 1.664.237  _  _ 200.000 200.000 1.617.199 1.864.237 

2 06 616 0004 000 
بناء وهتيئة 
املنشآت 
 الرايضية 

2.026.035 3.209.659  _  _ 210.000 210.000 2.236.035 3.419.659 

ــوع  ــــ ـــــ ــــ ــــــمـ  29.350.043 24.102.483 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000 29.350.043 24.102.483 اجملــــــ
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 حول تنقيح مجموع االعوان  :  02الموضوع 

     
أحال السيد رئيس البلدية الكلمة للسيدة سهام بوعزة رئيس جلنة الشؤون االدارية واسداء اخلدمات  

لتنقيح النظام األساسي اخلاص ابلسلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية مبقتضى  تبعـــــــــــااليت افادت انه  
على متكني   41فصله      ينص يفوالذي  2020فيفري    25املؤرخ يف    2020لسنة    115األمر عدد  

أربع ) الذين قضوا  املذكور  السلك  ترقيـــة إستثنائية04أعوان  الرتبــــة من  واليت مت ضبط كيفية   ( سنوات يف 
كما نص كذلك على تغيري تسمية رتبة    2020أوت    03إجرائها مبقتضى قرار رئيس احلكومة املؤرخ يف  

 "ملحق إدارة " وتعويضها بتسمية "متصرف مساعد". 
لتطبيق أحكام األمر والقرار املذكورين أعاله فإنه يتعني إجراء بعض   وفـــــــــــي إطار األعمال التحضريية التقنية 

 واملتعلق بضبط جمموع األعوان.  2020جوان 26املؤرخ يف 186التعديالت على القرار البلدي عدد 
الرّدادي، كاتب   حلمي  السيد  إحلـــــــــــاق  مت  أراينة  وحيـــــــــث  ببلدية  العلمي  والبحث  العايل  للتعليم 

 فإنه يتعيـــــــن إحداث هذه اخلطة مبجموع أعوان البلدية. 2020بدايــــــــة من غرة أوت 
إجتماعها        اخلــــــدمات خالل  وإسداء  اإلدارية  الشؤون  جلنة  أنظار  على  املوضوع  عـــــــــــرض  مت  وقـــــد 

بتاريــــــخ   بتاريخ    2020أوت 25املنعقد  البلدي  املكتب  انظار  انه مت عرض املوضوع على  العلم    28مع 
 .  البلدي النظر يف املوضوع  اجمللسالسادة أعضاء  فاملعروض على 2020اوت 
 اإلطار اإلداري:  ❖

 

 ة ــــــالرتب ع/ر
عدد الخطط  
  المرخص فيها

 حاليا 

عدد الخطط  
 المشغولة

عدد الخطط  
 الشاغرة 

 المقترح النقص  الزيادة 

 2 - - 1 1 2 مستشار المصالح العمومية 1

 1 - - 1 - 1 متصرف عام 2

 15 - 9 4 2 6 متصرف رئيس  3

 30 - 10 1 19 20 متصرف مستشار 4

 30 5 - 18 17 35 متصرف  5

6 
 متصرف مساعد 

 )عوضا عن ملحق إدارة(
34 21 13 6 - 40 

 45 - 5 14 26 40 كاتب تصرف  7

 40 - - 17 23 40 مستكتب إدارة 8

 10 3 - 11 2 13 عون إستقبال  9

 213 8 30 80 111 191 1المجموع 
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 )دون تغيير(اإلطار الفني :  ❖

 الرتبة ع/ر

عدد الخطط  

  المرخص فيها

 حاليا 

عدد الخطط  

 المشغولة

عدد الخطط  

 الشاغرة 
 المقترح النقص  الزيادة 

 2 - - 2 0 2 مهندس معماري عام  1

 1 - - 1 0 1 مهندس عام  2

 3 - - 1 2 3 مهندس معماري رئيس  3

 2 - - 1 1 2 مهندس معماري أول  4

 1 - - 1 0 1 معماري اول  5

 5 - - 3 2 5 مهندس رئيس  6

 12 - - 7 5 12 مهندس أول  7

 4 - - 2 2 4 مهندس أشغال 8

 2 - - 2 0 2 تقني رئيس أول  9

 11 - - 7 4 11 تقني رئيس  10

 17 - - 8 9 17 تقني أول  11

 19 - - 15 4 19 تقني  12

 7 - - 2 5 7 مساعد تقني  13

 10 - - 7 3 10 عون تقني  14

 96 - - 59 37 96 2وع ـالمجم

 

 اإلطار الخاص :  ❖

 الرتبة ع/ر

عدد الخطط  

  المرخص فيها

 حاليا 

عدد الخطط  

 المشغولة

عدد الخطط  

 المقترح لنقص ا الزيادة  الشاغرة 

 1 - - 1 0 1 بيطري صحي أولطبيب   1

 2 - - 2 0 2 مستشار في الوثائق واألرشيف  2

 2 - - 0 2 2 متصرف في الوثائق واألرشيف  3

 2 - - 2 0 2 فني سام رئيس للصحة العمومية 4

 5 - - 3 2 5 فني سام أول للصحة العمومية  5

 2 - - 1 1 2 محلل  6
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 5 - - 3 2 5 واضع برامج  7

 5 - - 5 0 5 مخبر اإلعالمية تقني  8

 1 - - 1 0 1 مستشار صحفي  9

 2 - - 1 1 2 كاتب صحفي  10

 22 - - 5 17 22 منشطة تطبيق  11

 6 - - 5 1 6 منشطة رياض األطفال  12

 1 - - 1 0 1 اإلجتماعيةالخدمةمتصرف  13

 1 - - 0 1 1 متصرف للداخلية  14

 1 - - 0 1 1 ممّرض أول الصحة العمومية 15

 1 - 1 1- 1 - كاتب للتعليم العالي والبحث العلمي 16

 59 - 1 29 29 58 3ـوع المجم

 

 )دون تغيير(  سلك العمة: ❖

 الرتبة ع/ر
عدد الخطط المرخص  

 حاليا   فيها

عدد  

الخطط  

 المشغولة

عدد الخطط  

 الشاغرة 
 المقترح النقص  الزيادة 

 7 - - 3 4 7 10عامل صنف  1

 10 8 - 17 1 18 9عامل صنف  2

 30 - - 13 17 30 8عامل صنف  3

 70 - - 27 43 70 7عامل صنف  4

 90 - - 30 60 90 6عامل صنف  5

 110 - - 42 68 110 5عامل صنف  6

 150 - - 58 92 150 4عامل صنف  7

 180 15 - 107 88 195 3عامل صنف  8

 25 - - 8 17 25 2عامل صنف  9

 19 - - 5 14 19 1عامل صنف  10

 691 23 - 310 404 714 4المجموع
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 :   الخالصــة 

 الرتبـــة

عدد الخطط  

  المرخص فيها

 حاليا 

عدد الخطط  

 المشغولة

عدد الخطط  

 الشاغرة 
 المقترح النقص  الزيادة 

 213 8 30 80 111 191 اإلدارياإلطار

 96 - - 59 37 96 يــــالفناإلطار

 59 - 1 29 29 58 اص ــالخاإلطار

 691 23 - 310 404 714 العملــــةسلك 

المجموع العام = 

 4+م 3+م 2+م 1م
1059 581 478 31 31 1059 

 

 

 المداوالت

 

 تساءل حول رأي اللجنة بعد درسها للموضوع املعروض . :   فتحي اثبتالسيد 
بوعزة  السيد  تعديل  ة سهام  إجراء  يتعني  والتقنية  التحضريية  إطار األعمال   انه يف  : أوضحت 

عدد   االمر  مع  يتماشى  األعوان حىت  االستثنائية    2020لسنة    115على جمموع  ابلرتقيات  املتعلق 
 لوظيفة العمومية. لوإحداث خطة جديدة يف إطار تسوية وضعية وتغريت تسمية رتبة يف السلك االداري 

األمر املتعلق بتمكني أفاد انه يف إطار الوظيفة العمومية وتطبقا ملقتضيات    لدية :رئيس الب   السيد
إضافة اىل تعديل    ،حالة حبالة  نيسيتم تكليف اللجنة لدرس ملفات املعناالعوان من ترقيات االستثنائية  

املتعلق   البلدي  االستثنائية    مبجموعالقرار  ترقيات  رتبة ملحق  ب األعوان من  تسمية  وتعويضها   دارةإ تغيري 
 إليه. احلكومي املشار  لألمربتسمية متصرف مساعد تبعا 

للرتقيات من مشموالت رئيس اجمللس البلدي    اإلجرائية: أوضح ان الناحية  الكاتب العام    السيد
رتبة   تسمية يف  تغيري  املذكرة على  يتطلب    وإحداث وحيث تضمنت  مداولة جملس    األمرخطة جديدة 

 ك.لتنفيذي لذال طاراإلبلدي لتوفري 
: تساءل حول إطار إحلاق العون حلمي الردادي ابلبلدية وإحداث خطة  مصطفى الكبري    السيد

 لفائدته . 
العام   الكاتب  اإلدارة    أوضح:  السيد  حاجة  اىل  خيضع  األعوان  احد  إحلاق  او  نقلة  قبول  ان 

واالعتمادات املالية وحسب القانون التصرف يف نقلة او إحلاق األعوان  وتوفر الشغور  الختصاص العون  
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رتب  حذف  او  من مشموالت رئيس البلدية ويساعده يف ذلك الكاتب العام للبلدية أما ابلنسبة إلضافة  
 عرض املسألة على مداوالت اجمللس البلدي. تاو حتديد الشغورات يف جمموع األعوان 

البلدية    السيد بلدي  رئيس  أعوان  مبجموع  جديدة  إبحداث خطة  يتعلق  املوضوع  ان  أوضح   :
الص احلكومي  األمر  تسمية حسب  تغيري  يف  البلدي  القرار  وتعديل  ليس اراينة  املخاوف  مجلة  وان  ادر 

 مبر.
أشار إىل ان النظر يف املوضوع املعروض من مهام اللجنة القارة املعنية وليس  :  فتحي اثبت    السيد

 ابن يقوم اجمللس البلدي مقام اللجنة .
بوترعة  السيد عزة  الب  أشارت :  ة  منذ  املفروض  من  انه  تعرض  داىل  ان  العون  انتداب  وقبل  اية 
على   القرار  أنظاراملسالة  البلدي الختاذ  القرار    اجمللس  ان صدور  حيث  يكون الحقا  الاملناسب  بلدي 

الضرورة يف انتداب هذا العون يف نفس   احتياجات االدارة و  ومن انحية أخرى تساءلت عنبعداي  وليس  
 رتبته وخطته او إمكانية انتداب عون أخر.

ببلدية اراينة وإحداث  ته  مثال حول وضعي  ى: أعطالكاتب العام    السيد اإلدارية وانتدابه للعمل 
 خطة جديدة لرتبة مستشار للمصاحل العمومية لتسوية وضعيته. 

معزون    السيد أوضح  انيس  وطلبات  :  النقل  قبول  لرئيس    اإلحلاقان  التقديرية  للسلطة  ختضع 
البلدية وعب عن استغرابه خللو جمموعة االعوان لرتبة مهندس معماري عام ومهندس عام ويدعو اىل دعم  

 املصاحل الفنية هبذه الرتب. إدارة
 اجمللس  البلدي .  ألنظار: تساءلت حول عملية الرتقيات هل ختضع ة عزة بوترعة السيد
العام    السيد مهاالكاتب  من  إجرائية  انحية  هي  الرتقيات  ان  أوضح  واإلدارة  :  البلدية  رئيس  م 

 تطبيقا لألحكام الصادرة يف الغرض.البلدية و 
: أشار اىل انه كان من املفروض عدم اجلمع لعدة نقاط يف نفس املذكرة  الناصر اجلندويب    السيد

 اد اجمللس البلدييوما من انعق 15إضافة اىل انه جيب درس امللف قبل 
البلدية     السيد لسنة  رئيس   الدورة األوىل  انه خالل  أفاد  البلدي يف    2020:  اجمللس  تداول 

ما عن طريق مناظرة او النقلة واملعين ابألمر نتقدم يف إطار إغة االنتداب  يصادق على صو عوان  األجمموع  
 النقلة ومتت املوافقة عليه وهذا غاية ما يف االمر بدون اية خلفيات.  

 
 
 



 
20 

 التصويت 
 16/13: املوافقون

موسى   فاضل  صاحل  –السيد  بن  معزون    –اهلام  ابراهم  -انيس  الصغري  –فاطمة  مهدي    -سنية 
حممود ابحلاج   –مرمي العطاوي    –  سهام بوعزة  -امحد حشانة    -ماهر القلييب    –مسرية املازين    –الصيادي

 حممد احلبيب العوين –
 16/03: املعرتضون

 الناصر اجلندويب -مصطفى الكبري  -عزة بوترعة  
 16/00: احملتفظون 

 

 قرار المجلس البلدي   

 

 تنقيح مجموع االعوان على النحو التالي : على المجلس البلدي  أعضاء صادق    
 
 

 اإلطار اإلداري:  ❖
 

 ة ــــــالرتب ع/ر
عدد الخطط  
  المرخص فيها

 حاليا 

عدد الخطط  
 المشغولة

عدد الخطط  
 الشاغرة 

 المقترح النقص  الزيادة 

 2 - - 1 1 2 مستشار المصالح العمومية 1

 1 - - 1 - 1 متصرف عام 2

 15 - 9 4 2 6 متصرف رئيس  3

 30 - 10 1 19 20 متصرف مستشار 4

 30 5 - 18 17 35 متصرف  5

6 
 متصرف مساعد 

 )عوضا عن ملحق إدارة(
34 21 13 6 - 40 

 45 - 5 14 26 40 كاتب تصرف  7

 40 - - 17 23 40 مستكتب إدارة 8

 10 3 - 11 2 13 عون إستقبال  9

 213 8 30 80 111 191 1المجموع 
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 )دون تغيير(اإلطار الفني :  ❖

 الرتبة ع/ر

عدد الخطط  

  المرخص فيها

 حاليا 

عدد الخطط  

 المشغولة

عدد الخطط  

 الشاغرة 
 المقترح النقص  الزيادة 

 2 - - 2 0 2 مهندس معماري عام  1

 1 - - 1 0 1 مهندس عام  2

 3 - - 1 2 3 مهندس معماري رئيس  3

 2 - - 1 1 2 مهندس معماري أول  4

 1 - - 1 0 1 معماري اول  5

 5 - - 3 2 5 مهندس رئيس  6

 12 - - 7 5 12 مهندس أول  7

 4 - - 2 2 4 مهندس أشغال 8

 2 - - 2 0 2 تقني رئيس أول  9

 11 - - 7 4 11 تقني رئيس  10

 17 - - 8 9 17 تقني أول  11

 19 - - 15 4 19 تقني  12

 7 - - 2 5 7 مساعد تقني  13

 10 - - 7 3 10 تقني عون  14

 96 - - 59 37 96 2وع ـالمجم

 

 

 اإلطار الخاص :  ❖
 

 الرتبة ع/ر

عدد الخطط  

  المرخص فيها

 حاليا 

عدد الخطط  

 المشغولة

عدد الخطط  

 المقترح لنقص ا الزيادة  الشاغرة 

 1 - - 1 0 1 طبيب بيطري صحي أول 1

 2 - - 2 0 2 مستشار في الوثائق واألرشيف  2

 2 - - 0 2 2 الوثائق واألرشيف متصرف في  3

 2 - - 2 0 2 فني سام رئيس للصحة العمومية 4

 5 - - 3 2 5 فني سام أول للصحة العمومية  5



 
22 

 2 - - 1 1 2 محلل  6

 5 - - 3 2 5 واضع برامج  7

 5 - - 5 0 5 تقني مخبر اإلعالمية  8

 1 - - 1 0 1 مستشار صحفي  9

 2 - - 1 1 2 كاتب صحفي  10

 22 - - 5 17 22 منشطة تطبيق  11

 6 - - 5 1 6 منشطة رياض األطفال  12

 1 - - 1 0 1 اإلجتماعيةالخدمةمتصرف  13

 1 - - 0 1 1 متصرف للداخلية  14

 1 - - 0 1 1 ممّرض أول الصحة العمومية 15

 1 - 1 1- 1 - كاتب للتعليم العالي والبحث العلمي 16

 59 - 1 29 29 58 3ـوع المجم

 

 )دون تغيير(  سلك العمة: ❖

 الرتبة ع/ر
عدد الخطط المرخص  

 حاليا   فيها

عدد  

الخطط  

 المشغولة

عدد الخطط  

 الشاغرة 
 المقترح النقص  الزيادة 

 7 - - 3 4 7 10عامل صنف  1

 10 8 - 17 1 18 9عامل صنف  2

 30 - - 13 17 30 8عامل صنف  3

 70 - - 27 43 70 7عامل صنف  4

 90 - - 30 60 90 6عامل صنف  5

 110 - - 42 68 110 5عامل صنف  6

 150 - - 58 92 150 4عامل صنف  7

 180 15 - 107 88 195 3عامل صنف  8

 25 - - 8 17 25 2عامل صنف  9

 19 - - 5 14 19 1عامل صنف  10

 691 23 - 310 404 714 4المجموع
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 وضعية عقارات مبنية تسوية   ولجنة المراجعة )طرح فصول مكررة حول :  03الموضوع       

البلدية  توىل       رئيس  يف  السيد  انه  اىل  واشار  املوضوع  مبنية تقدمي  عقارات  وضعيات  تسوية  إطار 
ومراقبة التصاريح املودعة لدى مصلحة املعاليم القارة والتثبت من األخطاء اليت تتسرب  وعقارات غري مبنية

عند ختزين الفصول ابملنظومة اإلعالمية قامت املصلحة بتحديد قائمة لكل موضوع على حده ومت عرضها  
لت إىل  ومت التداول يف هذه اإلشكاليات وتوص  2020أوت    26على جلنة مراجعة املعاليم املنعقدة يوم  

 املقرتحات التالية :  
على   -1 معلوم  األصل  يف  هي  بينما  املبنية  غري  العقارات  على  املعاليم  ختص   اليت  للملفات  ابلنسبة 

عقارات مبنية بقيت مدرجة كأض بيضاء جبداول التحصيل ، إقرتحت اللجنة تسوية وضعية هذه العقارات 
تداول   اليت  للتسوية  الالزمة  الواثئق  توفري  بتاريخ  شريطة  األخرية  مداوالته  يف  اجمللس  ماي    18فيها 

2019 . 
يف حالة التفويت يف أرض بيضاء أو عقار مبين تتحول الديون على كاهل املشرتي وذلك من اتريخ    -  2

 عقد الشراء وتبقى ديون ماقبل إمضاء العقد على كاهل املالك األصلي للعقار.
ؤيدات وطرح الفصول املكررة طرحا كلّيا  واإلبقاء على  يف حالة  الفصول املكررة يتم التثبت من امل  -3

 فصل وحيد لكل عقار .
يف حالة إحتساب مساحة أكب من املساحة احلقيقية للعقار فإنه يتم إصالح املساحة ابملنظومة وطرح   -4

 الفارق الناتج عن هذا اخلطأ وتعديل املساحة مع تقدمي املؤيدات الضرورية لإلصالح.

 :   الخالصــة 

 الرتبـــة

عدد الخطط  

  المرخص فيها

 حاليا 

عدد الخطط  

 المشغولة

عدد الخطط  

 الشاغرة 
 المقترح النقص  الزيادة 

 213 8 30 80 111 191 اإلدارياإلطار

 96 - - 59 37 96 يــــالفناإلطار

 59 - 1 29 29 58 اص ــالخاإلطار

 691 23 - 310 404 714 سلك العملــــة

المجموع العام = 

 4+م 3+م 2+م 1م
1059 581 478 31 31 1059 
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الل  أكدت  الوطين وقد  املركز  مع  اإلعالمية  املنظومة  عن  الناجتة  اإلشكاليات  متابعة  ضرورة  على  جنة 
 لإلعالمية قصد العمل على تالفيها. 

فيما خيص العقارات اليت قام أصحاهبا بتصريح على أهنا أصبحت عقار مبين ومل تتغري ابملنظومة فإنه    -  5
يقوم   ان  على  التصريح  اتريخ  منذ  الوضعية  إصالح  السنة  يتم  غاية  إىل  مبين  عقار  على  املعلوم  بتسديد 

 احلالية. 
اللجنة   -  6 الوارد إمسها يف قائمة تسوية وضعية عقارات ابلنصر إقرتحت  للسيدة ربيعة ذويــب  ابلنسبة 

للعقار  األصلية  للمالكة  الوطنة  التعريف  بطاقة  عدد  إصالح  قصد   لإلعالمية  الوطين  املركز  مع  التنسيق 
حتميل هذه األخرية لكامل الدين املثقل على عقارها وإرجاع املبالغ اليت سحبت خطأ من فطومة السهيلي و 

 حساب السيدة ربيعة ذويب .
اللجنة مراجعة   -7 النصر املذكورة  آنفا فقد اقرتحت  الواردة يف قائمة  أما ابلنسبة لشركة عقارية الروائع 

لى حمضر املعاينة عند إنتهاء األشغال وابلتايل املصاحل الفنية للنظر يف أسباب عدم حصول هذه األخرية ع
 تسوية وضعية هذه الشركة مرتبط ابستكماهلا حملضر املعاينة. 

إىل ضرورة التنسيق بني املصاحل واإلدارات لتجنب اللجوء إىل اإلعرتاضات   البلديةوفـي األخري أشار رئيس  
  2020اوت    28مع العلم انه مت عرض املوضوع على انظار املكتب البلدي بتاريخ  اإلدارية )العقــل(.  

 . البلدي النظر يف املوضوع اجمللسالسادة أعضاء  فاملعروض على
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 التصويت 

 15/14: املوافقون
موسى فاضل  بوترعة    –السيد  معزون    –عزة  ابراهم  -انيس  الصغري  –فاطمة  مهدي   -سنية 

املازين    –الصيادي القلييب     –مسرية  العطاوي    -ماهر  اجلندويب    –امحد حشانة    –مرمي  سهام  -الناصر 
 حممود بلحاج  –حممد احلبيب ا لعوين   -بوعزة 

 15/00: املعرتضون
 15/01: احملتفظون 

 الكبري مصطفى   

 

 

 قرار المجلس البلدي   

 كما يلي  عقارات  وضعيةتسوية   وطرح فصول مكررة  على المجلس البلدي  أعضاء صادق    
 وحسب الجداول المصاحبة : 

ابلنسبة للملفات اليت ختص  املعاليم على العقارات غري املبنية بينما هي يف األصل معلوم على عقارات مبنية   -
تسوية وضعية هذه العقارات شريطة توفري الواثئق الالزمة  و على ض بيضاء جبداول التحصيل ، ر بقيت مدرجة كأ

 . 2019ماي  18للتسوية اليت تداول فيها اجمللس يف مداوالته األخرية بتاريخ 
التفويت يف أرض بيضاء أو عقار مبين تتحول الديون على كاهل املشرتي وذلك من اتريخ عقد   -  2 يف حالة 

 وتبقى ديون ماقبل إمضاء العقد على كاهل املالك األصلي للعقار. الشراء 
يف حالة  الفصول املكررة يتم التثبت من املؤيدات وطرح الفصول املكررة طرحا كلّيا  واإلبقاء على فصل وحيد   -3

 لكل عقار .
ملنظومة وطرح الفارق  يف حالة إحتساب مساحة أكب من املساحة احلقيقية للعقار فإنه يتم إصالح املساحة اب   -4

 الناتج عن هذا اخلطأ وتعديل املساحة مع تقدمي املؤيدات الضرورية لإلصالح. 
 ضرورة متابعة اإلشكاليات الناجتة عن املنظومة اإلعالمية مع املركز الوطين لإلعالمية قصد العمل على تالفيها. مع 
أصب  -  5 أهنا  بتصريح على  قام أصحاهبا  اليت  العقارات  يتم  فيما خيص  فإنه  ابملنظومة  تتغري  ومل  مبين  حت عقار 

 إصالح الوضعية منذ اتريخ التصريح على ان يقوم بتسديد املعلوم على عقار مبين إىل غاية السنة احلالية. 
الوارد إمسها يف قائمة تسوية وضعية عقارات ابلنصر التنسيق مع املركز الوطين    ربيعة ذويــب ابلنسبة للسيدة    -  6

وحتميل هذه األخرية    فطومة السهيلي ة للمالكة األصلية للعقار  يد  إصالح عدد بطاقة التعريف الوطنلإلعالمية قص
 لكامل الدين املثقل على عقارها وإرجاع املبالغ اليت سحبت خطأ من حساب السيدة ربيعة ذويب . 

 . حضر املعاينة مب لعدم استظهارهاعقارية الروائع اللشركة لابلنسبة   عدم املصادقة -7
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 "19-تحيين التدابير المتعلقة بالتوقي من "كوفيد :  04الموضوع 

 

 

البلدي عقد دورة استثنائية بتاريخ    أشار      البلدية ان اجمللس  يف   2020مارس    17السيد رئيس 
واصدر قرار نشر    األوضاعملتابعة    أزمةوقد مت تكوين وتكليف خلية  ،     19جماهبة فريوس الكوفيد    إطار

لة من التدابري املتعلقة ابلتوقي من هذا الفريوس وقد تبني من خالل  مجابجلريدة الرمسية للجماعات يتضمن  
ببلدية ا  صائيات حاأل انتشاره وخاصة  حالة    20راينة اليت بلغت  ان هذا الفريوس يشهد موجة اثنية من 

و   10)  إصابة والعملية  وافدة  10حملي  اجملهودات على  تتطلب    أصبحت(  دعم  مزيد  احمللي  املستوى 
  . الغرض  يف  الصادر  القرار  ومراجعة  مستوى جهوي للتوقي  على  اجتماع  عقد  انه  مقاومة   علما  للجنة 

القرارات العامة يقع تطبيقها جبميع البلدايت   مجلة منضم كافة البلدية وكانت خمرجاته هو اختاذ    الكوارث  
ات  النعقاد يف اقرب اآلجال لدراسة الوضع وما يتطلبه من إجراءداعيا خلية االزمة ل،    على حد السواء

ونفقات   ومتطلبات  الفريوس  هلذا  ابلتصدي  املتعلقة  للتدابري  العودة   منجرةوحتيني  اقرتاب  ومع  عنها 
 . ةاملدرسي

التصدي يف     : أشار إىل ان بلدية اراينة تعتب من البلدايت املتميزة اليت جنحت  أنيس معزونالسيد  
وتثمني جمهوداهتم وبناء على ذلك مت برجمة تكرمي خاص للمسامهني    19للموجة االوىل من انتشار الكوفيد

يف هذه العملية وعب عن أسفه لعدم القيام بذلك وسقوط هذا التكرمي حتت طائلة التجاذابت وإمكانية 
الثانية   املوجة  املرحلة األوىل،فقدان محاسهم يف مواجهة هذه   مطالبا إبضافته ضمن تركيبة خلية  كما يف 

 األزمة .
: أشار إىل ان جناح بلدية اراينة كان يف جزء منه رهني اإلعاانت الكبرية اليت   رئيس البلديةالسيد  

او مواطنني فرادى او رجال أعمال وجتاوزت املتمع  اجملحتصلت عليها من عديد اجلهات سواء كان   دين 
 ىل اجلاليات األجنبية القاطنني ابلبلدية . العناية ابملتساكنني التونسيني ا

 . : تساءل هل يتطلب املوضوع التداول فيه  الناصر اجلندويب السيد 
وخصوصيته ومتاشيا مع الوضع وجتديد    ضوع لالعالم نظرا ألمهيته: اوضح انه مو   رئيس البلدية السيد  

احملضر  السابق  للقرار هبذا  اللل واختاذ    وامللحق  واالجراءات  احلتدابري  مع  ومراقبتها  الزمة  متابعة  على  رص 
 لضمان الصحة والسالمة للجميع . 
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 ماللإلعمواضيــــــــــــــــع 
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 دق  30و الواحدة  ة اجللسة على الساع تفعر ويف اخلتام جدد السيد رئيس  البلدية شكره للجميع و 
 
 
 

 رئيس البلدية                                      الكاتب العام                      
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