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 الجمهورية التونسية           
 بلدية أريانة                

 خلية شؤون المجلس والمكتب واللجان
 والتنسيق بين الدوائر البلدية      

 

 محضر جلسة 
 0202لسنة   المجلس البلدي في دورته العادية الرابعة اجتماع

 0202نوفمبر  72الجمعة المنعقد يوم 
 

 
 

 7272 نوفمبر 72الجمعة يوم  0202 لسنةللمجلس البلدي  الرابعةالدورة العادية  انعقدت  
السيد محمد العربي فاضل برئاسة  على الساعة الثالثة مساءبقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن باريانة 

بناء على الدعوة االسمية  عادل الوسالتي الكاتب العام للبلديةوبحضور السيد  موسى رئيس بلدية اريانة
 وهذا نّصها: 7272نوفمبر  72بتاريخ  8204 لدي تحت عددبالموجهة لكافة أعضاء المجلس ال

لسنة  الرابعةاجتماع المجلس البلدي في دورته العادية أتشرف باستدعائكم لحضور ،  وبعد" 

بقاعة الساعة التاسعة والنصف صباحا لى ، ع1212نوفمبر  12السبت يوم   والتي ستلتئم 0202

 في : للنظر  و ذلكريانة ااالجتماعات منتزه بئر بلحسن  

 مواضيع للتداول

 0200مشروع ميزانية البلدية لسنة  -20

 مشاريع -توزيع موارد البرنامج االستثماري على المجاالت  الثالث )مشاريع القرب - 20

 القائمة األولية للمشاريع  مشاريع ادارية( و-مهيكلة        

 حول تسوية الوضعية العقارية لبعض المقاسم بالحي الشعبي بأريانة  -20

 6اتفاقية شراكة بين بلدية اريانة و إذاعة راديو  إبرام -20         

 اتفاقية شراكة وتعاون بين بلدية اريانة ومنظمة " انا يقظ" إبرام - 20

 : مختلفةمسائل  -26

 صرف منحة تحفيزية لفريق الدفن الخاص بفيروس كورونا  -      

 (PBRالمرحلة الثانية لعملية التقييم من طرف وكالة التصنيف المالي )  -                  

 

 لالعالممواضيع 

 متابعة مديونية البلدية  -0

 كشف االستخالصات البلدية  -0
 االستثمارية متابعة تنفيذ المشاريع البلدية – 0

 
 وحضر الجلسة كل من السادة والسيدات :
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 المساعدة األولى لرئيس البلدية          نهال بن عمر

 المساعد الثاني لرئيس البلدية  محمد الهادي كشريد

 المساعدة الثالثة لرئيس البلدية و رئيسة لجنة التربية والتعليم مريم العطاوي  
 الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرفرئيسة لجنة  فاطمة ابراهم 

 رئيسة لجنة النظافة والصحة والبيئة عليا التومي

 رئيسة لجنة الشؤون المرأة واألسرة   سنية الصغير

 رئيس لجنة الفنون والثقافة  أنيس معزون 

 رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة ومقاومة الفساد  الهام بن صالح 

 رئيس لجنة التعاون الالمركزي القليبي ماهر

 رئيس لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم احمد حشانة

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

 الناصر الجندوبي  
رئيس لجنة صيانة وتثمين التراث ودعم النشاط السياحي والصناعات 

 التقليدية
 رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات سهام بوعزة  

 رئيسة لجنة األشغال والتهيئة العمرانية سلوى التومي 

 رئيس دائرة رياض النصر الجليدي جبران 

 رئيس الدائرة البلدية باريانة العليا محمد الحبيب العوني
 رئيس دائرة اريانة المدينة محمد حميد

 رئيسة دائرة المنازه امنة الزهروني

 مستشار بلدي محمود بلحاج

 : مستشار بلدي مصطفى الكبير
 مستشار بلدي  سميرة المازني
 مستشار بلدي فتحي ثابت 

 مستشار بلدي  عزوز  مدمح 
 مستشار بلدي        عزيزة الفيتوري

 مستشار بلدي عبد السالم المانسي
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 مستشار بلدي  نعيمة الزريبي  

 مستشار بلدي بن يوسفنادية 

 مستشار بلدي هدى ميعاوي

 مستشار بلدي روضة الحزامي  

 مستشار بلدي خلود منصور
 
 :  السادة و السيدةتغيب دون عذر و
 

 رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة   عثمان المهدي الصيادي 

 رئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة عزة بوترعة
 مستشار بلدي        جالل بن تقية 

 مستشار بلدي ليث شويخ  

 مستشار بلدي        خالد الجربي 

 حضر عن اإلدارة البلدية السادة والسيدات و
 

 القابض البلدي   ربيع الكافي 
 مدير المصالح الفنية  خالد الجبالي
 مديرة تجميل المجينة العناية بالمنتزهات  ناجية لعيوني

 مدير النظافة والمعدات  الدشراويلطفي 
 مديرة الشؤون القانونية واالمالك  ليليا مديني

 مديرة تنمية الموارد والشؤون االقتصادية  شعيب ةسني
 مديرة الشؤون المالية   حميدة العرفاوي

 مديرة وحدة المتابعة والعالم والعالقات الخارجية وتنشيط المدينة  ليلى العياشي
 كاهية مدير تكنولوجيا المعلومات واالتصال  توفيق بالهاني

 كاتب عام النقابة األساسية العوان وموظفي بلدية ا ريانة  محمد الطاهر السالمي
 المصلحة االقتصادية   طارق حدشي

 

يتولى الكاتب العام من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية  " 004عمال بمقتضيات الفصل و   
المجلس البلدي وفي صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام للبلدية يمكن لرئيس للبلدية كتابة 

المجلس في بداية كل جلسة أن يعين أحد أعضائه ليقوم بالكتابة، ويقوم بمساعدته أحد موظفي 
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ه في ذلك توساعد كتابة الجلسة عادل الوسالتي الكاتب العام للبلدية السيد  تولى". وتبعا لذلك البلدية
 .رئيسة مصلحة شؤون المجلس والمكتب واللجانم الخير بلغيث االسيدة 

 

الجلسة مرحبا بكافة السيد رئيس البلدية افتتح  ، النعقاد الجلسة وبعد توفر النصاب القانوني
بالمواضيع تولى التذكير ثم البلدية  الحاضرين من السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي واإلطارات

 والمعروضة للتداول . المدرجة بجدول األعمال
 ثم أحال السيد رئيس البلدية الكلمة الى السيد أنيس معزون الذي طلب التدخل .

: حيا جميع الحاضرين ودعا في مستهل الجلسة بان يعمها جو التفاهم والتوافق  السيد أنيس معزون
لمجموعة من  " بيان " تقديمبإلذن لتمس من رئيس البلدي رحابة صدره ل، وي ةوبان تكون مخرجاتها ايجابي
 مستشارين المجلس البلدي .

تقديم بتم ،ت: أوضح ان عملية إدراج نقطة في جدول أعمال المجلس البلدي  رئيس البلديةالسيد 
هذا مع اإلشارة الى انه تم التطرق في الجلسة السابقة ، الطلب في اجل شهر على األقل قبل انعقاد الجلسة 

  مفتوحة . أشغالهابقيت التي الى رفع الجلسة  ىوأودالجدل  إثارة إلى مراألالى نفس الموضوع لكن آل 
 ونظرا لتمسك مجموعة من األعضاء بعدم المرور الى التداول في المواضيع قبل تالوة البيان.

 تولى السيد رئيس البلدية رفع الجلسة مؤقتا لمدة عشرة دقائق . 
 . للسيدة سلوى التومي بتالوة البيانوبعد استئناف الجلسة فسح السيد رئيس البلدية 

 
  0200مشروع ميزانية البلدية لسنة :  20الموضوع عدد 

 

أحال السيد رئيس البلدية الكلمة السيدة فاطمة ابراهم رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة     
مشيرة الى انه تم األخذ بعين االعتبار ما  0202لسنة مشروع الميزانية موضوع ت تقديم التصرف التي تول

ثم  0202نوفمبر  20السيد أمين المال الجهوي باريانة والمضمن بالمراسلة الموجهة بتاريخ  برأيورد 
 0202تولت تالوة تقرير السيد أمين المال الجهوي بخصوص ميزانية بلدية اريانة للتصرف المالي لسنة 

ى ان التقرير دعا الى مراجعة ما تم ترسيمه من اعتمادات نحو ال وأشارت والمرفق ضمن هذا المحضر
التخفيض وذلك للمحافظة على التوازنات المالية للميزانية على مستوى الموارد والنفقات في ما استوجبه األمر 

خالل سنة  اوإمكانية امتداده 0202من التبعات االقتصادية والمالية لجائحة فيروس كورونا خالل سنة 
من مجلة جماعات  271التذكير بالفصل في عرض مشروع الميزانية  قبل االنطالقوتولت  ، 0202

  الميزانية . للمشروعالمحلية حول عملية التصويت على تقديرات الموارد النفقات 
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 المداوالت 

 

 : المواردباب 
 

أشار أنه من خالل طرح موضوع مشروع الميزانية يتم التعرف على المصاريف : فتحي ثابت  السيد
مع اإلشارة الى انه في ما يتعلق ، سنة المالية وإثارة الصعوبات التي تعترضها لل المحققةالمنجزة والمداخيل 
، جائحة الكورونا  االعتبارخذ في االوجود تداعيات مالية حاصلة من جراء  0202بالسنة المالية لسنة 

فس الوضعية التي تطابق ن يضرور وتحقيقات ليس من ال تمشروع الميزانية يقوم على افتراضا ةوحيث ان بلور 
ويلفت  0200، نموا بالنسبة لسنة  دويعتقد ان الموارد ستشه،  0200على سنة  0202نا بها سنة ر مر 

د من وجوب التعمق فيها حيث ارد نفقات ال بمو  0200وميزانية  0202النظر الى انه مقارنة بين ميزانية 
انجاز  نسبة ان كذلك .%0.8 فحين شهدت زيادة في النفقات بنسبة %4مستوى الموارد بنسبة انخفض 

 من الموارد المخصصة للتنمية وهو ما يخلق إشكاال ويجب معالجته . %1.8نفقات التنمية تقدر
للجلسة الفارطة حيث بقيت أشغالها  ةالجلسة تعتبر تتمأشار الى انه هذه : الناصر الجندوبي  السيد

 . 20مفتوحة وال يرى موجبا لتغيير جدول األعمال وإضافة نقطة عدد 
وحسب أد  0022بــــــ والمقدرة على العقارات المبنية األداءبعنوان وأضاف انه بالنسبة للتقديرات 

مراجعة السيد أمين المال من خالل المبالغ المحققة للسنوات السابقة واقتراحه ان تتم مراجعة ما تم ترسيمه 
ويجب أد  0022 لكن في هذه الوضعية ال يمكن التخفيض تحت سقف ، من اعتمادات نحو التخفيض 

بطاقة تهنئة للسيد عدنان بذل مجهود اضافي واتخاذ إجراءات لتحسين الموارد . واقترح ان يتم إرسال 
 بوعصيدة رئيس بلدية رواد بمناسبة انتخابه رئيسا لهيئة الجامعة الوطنية للبلدية .

أوضح انه في مستهل الجلسة أشار إلى أن هذه الجلسة هي استكمال للجلسة : رئيس البلدية   السيد 
وألسبقية ضبط موعد توزيع  071حسب أحكام الفصل بالفارطة التي بقيت أشغالها مفتوحة وذلك 

ليس  بحكم ان نفس األعضاء مدعوون إليها، و ا مهناالعتمادات المتعلقة بالبرنامج االستثماري تم الجمع بي
 . امانع قانوني هنالك

على بعنوان االداء أشارت الى وجود تضخم في الفصل المتعلق بالتقديرات : ة نعيمة الزريبي السيد
نظرا لالستخالصات الحاصلة من خالل إجراءات العفو الجبائي  هوانه يصعب تحقيق العقارات المبنية

غير محين  بزمام العقارات الى جانب انهووجود الجائحة مضيفة بوجود عديد العقارات المبنية غير مسجلة 
 .سباقا ولم تتم المبادرة لتفادي ذلك  ليهإوقد تمت اإلشارة 
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 حدودفي  0200تم تحديد تقديرات موارد العنوان األول لسنة  أوضحت انه: ة فاطمة ابراهم السيد
وقد تم ضبط هذا النسق باعتبار بعض  %4 تقدر 0202د أي بنسبة تراجع مقارنة بسنة  04.402.222

ولمجابهة هذه التحديات  األخرىالجوانب الناجمة عن الجائحة لفيروس كورونا وبعض الجوانب الفنية 
مخطط عمل  إقرارلكن تم  0202سنة  تبتقديرا االحتفاظتم  ةالمالي تالتوازنافي  األحكاموحرصا على 

 والثاني وقد تم االنطالق فيه . األول للمكتبلتدعيم عمل القباضة البلدية 
 أخذاكان هل  بالتخفيض  0200أساس ترسيم التقديرات لسنة على تساءلت : ة سنية الصغير السيد

 بعين االعتبار التحقيقات المنجزة .
الحاصلة منذ بداية الفترة أنه كان من األجدى إضافة جداول للتحقيقات  أشار:  الجليدي جبران السيد

 بالنسبة للموارد.النيابية للمجلس البلدي 
السيد أمين المال الجهوي تم التعرض الى مقارنات المبالغ  تقريرفاد انه ضمن أ:  الهادي كشريد السيد

 ويمكن الرجوع إليها. 0202و  0204و  0207المحققة لالستخالصات خالل السنوات 
السابقة  السنواتأوضح ان اللجنة المالية تولت مراجعة المبالغ المحققة لثالث : الكاتب العام   السيد

 . 0200عملية المقارنة قبل ترسيم التقديرات بميزانية سنة  وإجراءالبلدي  مع السيد القابض
للقابض البلدي حتى يتمكن من تحصيل  ةتساءل حول اإلمكانيات المتاح: احمد حشانة  السيد

 االستخالصات المبوبة .
ويمكن مالحظة  اتشهد ارتفاعا ايجابي 0202أوضح ان تقديرات الموارد لسنة :  القابض البلدي السيد

لفترة الفاصلة بين عرض مشروع الميزانية على المكتب البلدي شهر سبتمبر ودورة المجلس البلدي افي ذلك 
 .رغم وجود عدة ظروف طارئة 

أشارت انه تم التطرق الى إشكالية اإلشهار بالتراب البلدي مع خبراء من : ة الهام بن صالح السيد
قديرات هذا شهار وتدعو الى عدم تبويت صفر بتاإلالتجهيز وتم تقديم مقترح حول كيفية تحقيق موارد بلزمة 

 .الفصل 
أفاد ان تقديرات مشروع الميزانية مبنية على أساس التصورات القابلة لالنجاز : الهادي كشريد  السيد

 لتحقيقات المبرمجة.لويمكن إدخال تعديالت في صورة الوصول 
 المعلومبفصل  0202 سنةالمتوقعة  تساءلت حول إمكانية تحقيق الموارد: ة نعيمة الزريبي السيد

من السنة حيث ان الموارد المنجزة الى غاية شهر نوفمبر تقدر  تبقىفي ما على العقارات المبنية 
 .دأ 221.080بــ
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 اب النفقات :ب
 

تساءل هل تم األخذ بعين االعتبار الترفيع في المنحة المخصصة لعملة : الناصر الجندوبي   السيد
 النظافة 

دعا إلى ان يتم توفير وثائق تفصيلية حول عدد األعوان وكشف حول األجور : فتحي ثابت  السيد
 والترقيات والمهام الموكلة إليهم.

يتم ضبط التأجير بالتنسيق مع الشؤون اإلدارية من خالل عدد  هأوضحت ان: ة حميدة العرفاويالسيد
لترقيات القانونية إضافة الى اطرح عدد المتقاعدين و  االصنافاألعوان الفعلي واالنتدابات المتوقعة حسب 

 والتسميات ويمكن االطالع على هذه التفاصيل بإدارة الشؤون المالية .
يعتبر ضعيفا إضافة الى  0202 رتطرقت الى ما تم صرفه الى غاية شهر نوفمب: هدى ميعاوي   السيد

ورغم ذلك يتم إعادة  0202ان النفقات المتوقع صرفها الى موفى السنة ال تساوي تقديرات النفقات لسنة 
وهو ما يدعو لتوفير تقرير حول نشاط كل فصل والصعوبات  0200تبويت نفس التقديرات بالنسبة لسنة 

كشفت وجود بعض النقائص الطارئة لجائحة كورونا  الى الظروف  أشارت أخرىالتي يواجهها ومن ناحية 
مثال عملية أداء الخدمات عن بعد وال نجد تقديرات مبوبة في هذا األساس لتسهيلها وتقريبها من المواطنين 

. 
أوضحت ان توجهات المناشير الصادرة خالل فترة جائحة الكورونا تولي عناية : ة فاطمة ابراهم السيد

 لنفقات الوجوبية .ل
بالفصل تساءل حول التقديرات المبوبة في المتوقع صرفه الى موفى السنة :  الناصر الجندوبي السيد

 . ةتنظيف المدينة عن طريق المناول
تساءل حول توتر عدة فصول تحمل شراء معدات صغيرة ولم يتم صرفها رغم : الجليدي جبران   السيد

الذي لم يتم  فوراتافصل االعتناء بالنكذلك ،  حاجة العملة وخاصة عملة البستنة لهذه المعدات الصغيرة 
 فورات .اه رغم الحالة السيئة التي عليها النفصر 

تختلف حسب القطاع لذلك نجد عدة تبويبات أوضح ان المعدات الصغيرة : لطفي الدشراوي   السيد
 لشراء معدات صغيرة .
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ه من طرف كافة بأشارت ان التبويب المالي المصادق عليه يقع االلتزام : ة حميدة العرفاوي السيد
البلديات وحيث انه لم يقع إدراج النفقات المتوقع صرفها نظرا للظروف الطارئة لجائحة كورونا تأجل التنفيذ 

 الصفقة مازالت قيد التعهد بالنفقة .وان 
 

أد  0022وطلبت التوضيح حول  زااستهالك الكهرباء والغتطرقت الى فصل : ة سلوى التومي السيد
 المبوبة بواد المالحظات .

تنسيق مع شركة الكهرباء والغاز التي تولت بمدنا أشارت الى انه من خالل ال: ة حميدة العرفاوي السيد
 التقديراتأد وبمراجعة مستوى االستهالك تم تبويب ضمن  0022بكشف حول استهالك المتوقع والمقدر بــ

 أد. 0722
 الضغط على نفقات االستهالك . إلى ضرورة أشار : احمد حشانة   السيد
وفصل  تدخالت لفائدة الشبابتقديرات بفصل  بتساءلت حول عدم تبوي: ة سعيدة عمارة السيد

إضافة الى انه لم يقع صرفها خاصة في فترة الكورونا لمساعدة العائالت المعوزة من  تدخالت لفائدة الطفولة
 طرف لجنة الشؤون االجتماعية ولم يتم تقديم مساهمة اجتماعية خالل العودة المدرسية .

تقديم مقترحات المشاريع قبل ضبط مشروع الميزانية حتى يتسنى أوضح انه يتم : رئيس البلدية   السيد
 التقديرات . بتبوي

تدخالت لفائدة حول إمكانية استعمال التقديرات المبوبة لفصل  تساءلت: ة سعيدة عمارة السيد
 الطفولة .

للحصول على جملة من باريانة اقترحت ان يتم التنسيق مع مندوبية الطفولة : ة سلوى التومي السيد
 . 0200أنشطة لفائدتهم وتقترح عدم إلغاء النفقات بالنسبة لسنة  لبرمجةاألفكار والمقترحات 

 تدخالت لفائدة الطفولةأوضحت انه لم يتم صرف المبلغ المبوب ضمن فصل : ة ليلى العياشي السيد
 يتيسر تنظيمه .لقيام بمصيف لفائدتهم ونظرا لظروف الجائحة لم احيث كان مبرمجا 

الى منتزه بئر البلدية واب راديو  بعين االعتبار نقلة مقر األخذتم تساءل ان : احمد حشانة  السيد
 حسن.بل

 ان المقرات المتوفرة بمنتزه بئر بلحسن على ذمة المصالح الطبية  أوضحت:  علياء التومي ة السيد
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 قرار المجلس البلدي  
 

 0202ي باألغلبية كما تم بيانه على مشروع ميزانية البلدية لسنة المجلس البلد أعضاء صادق        

 من مجلة الجماعات المحلية وذلك على النحو التالي : 271تبعا لمقتضيات الفصل 

البلديــةالبلديــة ميــزانيــةميــزانيــة مـــواردمـــوارد خـالصــةخـالصــة  
 

 المبلــغ )د( بيـــــان المـــــوارد

  مــوارد العنــوان األّولمــوارد العنــوان األّول    

 الجـــزء األّول: المـــداخيـــل الجبــائيـــة:      

 02.222..20 المداخيل الجبائية بعنوان األداءات على العقارات واألنشطة .................................... الصنـف األّول:

 0.222...2 األخرى..............................................................................الجبائية  لمداخيالالصنف الثاني: 

 
 009.269222 جملة الجزء األول

 الجــزء الثاني: المـداخيــل غيـر الجبـائيــة اإلعتيـاديــة      

 خدمات...الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص والموجبات اإلدارية واألتاوات مقابل إسداء الصنف الثالث: 

 مداخيل أشغال واستعمال أمالك الجماعة وفضاءاتها واستلزمام مرافقها وأمالكها المختلفة........ الصنف الرابع:

 ..........................................مداخيل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخيل مختلفة الصنف الخامس:

 تحويالت الدولة بعنوان التسيير............................................................................ الصنف السادس:

 

1.013.222 

 

222.222 

2.1.0.222 

 

1.230.222 
 

 029.009220 جملـة الجــزء الثانـي

 0.9.629220 العـنــوان األّولجملـة مــوارد  

  مــوارد العنـوان الثانـيمــوارد العنـوان الثانـي    

  الجـــزء الثالـث: المــوارد الذاتيــة والمخّصصــة للتنميــة      

 000.222 منـــــــــح التجهـيــــــــــز ............................................................الصنـف السـابـع: 

 01..1.2.2 مدّخرات وموارد مختلفـة ............................................................الصنـف الثـامــن: 

 
 09.269.00 جملـة الجــزء الثالـث

  الجـــزء الرابــع: مــــــــــوارد اإلقتـــــــــراض      

 - ............................................ مــــوارد اإلقتـــراض الداخلــيالصنـف التـاسـع: 
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 - مــــوارد اإلقتـــراض الخارجي ............................................الصنـف العاشــر: 

 - مـوارد اإلقتـراض الخارجي الموّظفـة ..............................الصنـف الحادي عشر: 

 
  جملـة الجــزء الرابـع

  الجـــزء الخـامـس: المـوارد المتأتّيـة من اإلعتمـادات المحالة       

  الموارد المتأتّيـة من اإلعتمـادات المحالة..............................الصنـف الثاني عشر: 

 
  جملـة الجــزء الخـامـس

  الجـــزء السادس: المـوارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشاركة      

 الصنف الثالث عشر: موارد حسابات أموال المشاركة              
  

 
  جملـة الجــزء السـادس

 09.269.00 جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 

 0696669.00 مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة

البلديــةالبلديــة  ميــزانيــةميــزانيــة  نفقــاتنفقــات خـالصــةخـالصــة   
 

 المبلــغ )د( بيـــــان النفقــــات

   نفقــات العنــوان األّولنفقــات العنــوان األّول    

 الجـــزء األّول: نفـقــــات التصــــّرف      

 23.022.222 ..............................................................التـأجيــر العمـومي القســـم األّول: 

 3.222.... وسـائــل المصـالـح ..............................................................القســم الثاني: 

 2.222...2 ..............................................................التدّخـــل العمـومـي القســم الثالث: 

 - نفقـات التصـّرف الطارئـة وغير الموّزعة....................................القســم الرابع: 

 009.009222 جملـة الجــزء األّول 

  الجــزء الثاني: فــوائــد الـديــن       

 222..20 فـوائـــد الديـــــن ..............................................................القســم الخامس: 

 00.9222 جملـة الجــزء الثانـي 

 0090009222 جملـة نفقــات العنــوان األّول 

   نفقــات العنـوان الثانـينفقــات العنـوان الثانـي

  الجــزء الثالـث: نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة      

 03..11..0 اإلستثمـارات المبـاشــرة .....................................................القســم السادس: 

  .....................................................التمـويـــــــل العمـومـــي القســم السـابـع: 

 0.122.222 ...................................نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموّزعةالقســم الثـامــن: 

  نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موّظفـة .....................القســم التـاسـع: 
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-موارد البرنامج االستثماري على المجاالت  الثالث )مشاريع القرب توزيع : 20الموضوع عدد 

 القائمة األولية للمشاريع مشاريع ادارية( و-مشاريع مهيكلة
 

-مشاريع مهيكلة-توزيع موارد البرنامج االستثماري على المجاالت  الثالث )مشاريع القربتم تقديم        
 حسب العرض المصاحب لهذا المحضر. يعمشاريع ادارية( و القائمة األولية للمشار 

  التصويت
 21/21: الموافقون

–الجليدي جبران  –سهام بوعزة–الهام بن صالح –محمد عزوز –احمد حشانة-السيد فاضل موسى 
مريم  –أمنة الزهروني  –نهال بن عمر  -محمد الهادي كشريد   -–سميرة المازني  -نعيمة الزريبي 

 ماهر القليبي  –عزيزة الفيتوري –العطاوي 
 21/2: المعترضون
  21/2: المحتفظون

 

 0090009.00 جملـة الجــزء الثالـث 

  الجــزء الرابع: تسديـد أصــل الديـــن      

 301.222 تسديـد أصـل الديـن ............................................................ القســم العـاشـر: 

 0009222 جملـة الجــزء الرابـع 

  الجــزء الخامـس: النفقــات المســّددة من اإلعتمـادات المحالـة      

  النفقـات المســدّدة من اإلعتمـادات المحالـة ........................القســم الحادي عشـر: 

  جملـة الجــزء الخامـس 

   الجــزء السادس: نفقــات حسابات أموال المشاركة     

   .........................نفقات حسابات أموال المشاركةالقسم الثاني عشر: 

  جملـة الجــزء السادس 

 0090009.00 جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 

 0696669.00 مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة
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 قرار المجلس البلدي

توزيع موارد البرنامج االستثماري على المجاالت  الثالث    على صادق أعضاء المجلس البلدي

 على النحو التالي : مشاريع ادارية( و القائمة األولية للمشاريع-مشاريع مهيكلة-)مشاريع القرب

 

 ةـالمقترح المشاريـع بألف دينار الكلفة لنسبـة

14,83 00222 

 القرب مشاريع

بتحسين ظروف  المتعلقة

 عيش المواطنين

 ةـمهيكلال المشاريـع 20122 02

 ةـدارياإل المشاريـع 20922 13,28

 المجموع 20022 % 222

 

 

 

 

 

 

 المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع
 الكلفة التقديرية

 )التمويل الذاتي(  

معدات و تجهيزات 
 مختلفة 

  ألف دينار 52 كباالت 

 وسائل نقل و أشغال 

 ألف دينار  022 شاحنة ضاغطة  25عدد 

  ألف دينار pick-up  02شاحنة 

سيارة مصلحة 

Forgonette  
 ) لمتابعة االشغال( 

  ألف دينار 02

  ألف دينار  dfsk    40شاحنة للكباالت 

 :مشاريع القرب

 مشاريع القرب
)تعبيد وارصفة و تنوير وتصريف 

  مياه األمطار(

  مناطــــــــــــــــــــق التــــــــــــــدخل
 الكلفة التقديرية

 )التمويل الذاتي(  

  ألف دينار 022  الحي االداري

  ألف دينار 022 سوق الجمعة 

  ألف دينار 022 حي الوفاق 

صيانة األنهج و االرصفة بكامل 
 الدوائر البلدية 

  ألف دينار222  

صيانة التنوير العمومي بكامل 
 الدوائر البلدية 

  ألف دينار222  

 

 

 

 

 

 

 المشاريع االدارية
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 لبعض المقاسم بالحي الشعبي بأريانةحول تسوية الوضعية العقارية  : 20الموضوع عدد 

 
فوتت بلدية اريانة بمقتضى عقود وقتية في  تقديم  الموضوع وأشار إلى أنهالسيد رئيس البلدية  تولى    

  .2601مجموع من المقاسم االجتماعية كائنة بالحي الشعبي باريانة في إطار إزالة األكواخ منذ سنة 
مقسم والذي تمت  001التي تم استغاللها في جزء منها على ملك الدولة الخاص يضم حوالي وحيث أن األرض 

 .تسوية وضعيته بنقل الملكية لفائدة بلدية اريانة 
 . مقتضي تسوية الوضعية العقارية لهذه المساكن إبرام عقود نهائية لفائدة المنتفعين او من حل محلهوحيث ت

 

 المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع
 الكلفة التقديرية

 )التمويل الذاتي(  

 تجميل المدينة
 )مناطق خضراء(  

 ألف دينار  22 دراسة المخطط االخضر 

  ألف دينار 022 مشروع تثمين النفايات الخضراء) دراسة و انجاز( 

  ألف دينار 022 إنارة تجميلية للمفترقات 

  ألف دينار 02 غراسة أشجار التصفيف 

معدات و تجهيزات 
 إعالمية

  ألف دينار 022 تجهيزات اعالمية 

  ألف دينار02 متابعة البريد 

  ألف دينار02 متابعة المشاريع

  ألف دينار 52 منظومة معاليم 

  ألف دينار 502 تثمين األرشيف البلدي 

  ألف دينار052 منظومة الجغرفة الرقمية و رسم األمثلة الهندسية 

 

 المهيكلةالمشاريع 

 المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع 
 الكلفة التقديرية

 )التمويل الذاتي(  

 ألف دينار  522  تغيير أرضية قاعة عزيز تاج

  ألف دينار  022 ( 0قاعة ألعاب فردية )قسط 

  ألف دينار  522 التنقل الحضري و المدرسي 

  ألف دينار 022 مسالك للدراجات الهوائية 
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بمطالب تم عرضها على أنظار لجنة الشؤون العقارية خالل اجتماعها المنعقد يوم وحيت تقدم عدد من المواطنين 
التي تدارست جميع الملفات واقترحت عرضها على المكتب البلدي والمجلس البلدي  0202نوفمبر  20الخميس 

ة ضرورة االستظهار شريطة ان ال يتم عرضه للمصادقة من قبل المجلس البلدي الى عند استكمال الوثائق التي رأت اللجن
 بها .

وحظي  0202نوفمبر  21وحيث تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي خالل اجتماعه المنعقد بتاريخ 
 بالموافقة شريطة استكمال الوثائق المكملة للملف.

وحيث تم توفير الوثائق المطلوبة فالمعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي التداول في هذا الموضوع كما هو 
 مبين بالجدول الموالي : 

 
 الرسم العقاري الفردي المساحة العنوان اسم المنتفع ع/ر

0
1 

 اريانة 144001 7م27 00نهج الجرجار عدد  منجية بن علي

0
7 

 اريانة 144015 7م27 10الجرجار عدد نهج  ايمن حمدي

0
5 

 اريانة 144125 7م27 01نهج تازركة عدد  سليم عمار

0
0 

ورثة الطاهر بن محمد بن الباجي بن 
 عثمان

 اريانة 144401 7م27 04نهج تازركة عدد 

0
1 

 اريانة 144475 7م27 11نهج تازركة عدد  بلقاسم مبارك

6
6 

 اريانة 144011 7م27 11نهج بنزرت عدد  وئام قاسمي

2
2 

 اريانة 144045 7م27 55نهج بنزرت عدد  المختار بن الشيخ

4 
 محسن الخلفاوي وزوجته زكية خبوشي

 
 اريانة 144075 7م27 04نهج جبل اشكل عدد 

5 
 ورثة محمد الصالح بن محمد العسيلي

 
 اريانة 144415 7م27 17نهج منزل تميم عدد 

10 
 الطيب الحداد

 
 اريانة 144404 7م27 14نهج تازركة عدد 

11 
 يوسف بوكرومة

 
 اريانة 144004 7م27 02نهج جبل اشكل عدد 

17 
 شاذلية دعوثي

 
 اريانة 144000 7م27 07نهج الجرجار عدد 

  التصويت
 00/00: الموافقون

 ––احمد حشانة  -ماهر القليبي –سميرة المازني  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -–فاضل موسى
محمد  –هدى الميعاوي  –آمنة الزهروني   -سهام بوعزة -عليا التومي-سلوى التومي   -الجليدي جبران

خلود  –نعيمة الزريبي  -انيس معزون -–سعيدة عمارة  –نهال بن عمر –محمد الهادي كشريد –عزوز 



 
15 

 -فتحي ثابت -عبد السالم المانسي  -مصطفي الكبير  -الناصر الجندوبي  -عزيزة الفيتوري  –منصور 
 مريم العطاوي– الهام بن صالح

 00/2: المعترضون
  00/2: المحتفظون

 
 

 
 

 6اتفاقية شراكة بين بلدية اريانة و إذاعة راديو  إبرام : 20الموضوع عدد 

 

 قرار المجلس البلدي

   

 تسوية الوضعية العقارية لبعض المقاسم بالحي الشعبي بأريانة  على صادق أعضاء المجلس البلدي  

 كما هو مبين بالجدول الموالي : 

 العقاري الفرديالرسم  المساحة العنوان اسم المنتفع ع/ر

0
1 

 اريانة 144001 7م27 00نهج الجرجار عدد  منجية بن علي

0
7 

 اريانة 144015 7م27 10نهج الجرجار عدد  ايمن حمدي

0
5 

 اريانة 144125 7م27 01نهج تازركة عدد  سليم عمار

0
0 

ورثة الطاهر بن محمد بن الباجي بن 
 عثمان

 اريانة 144401 7م27 04نهج تازركة عدد 

0
1 

 اريانة 144475 7م27 11نهج تازركة عدد  بلقاسم مبارك

6
6 

 اريانة 144011 7م27 11نهج بنزرت عدد  وئام قاسمي

2
2 

 اريانة 144045 7م27 55نهج بنزرت عدد  المختار بن الشيخ

4 
 محسن الخلفاوي وزوجته زكية خبوشي

 
 اريانة 144075 7م27 04نهج جبل اشكل عدد 

5 
 محمد العسيلي ورثة محمد الصالح بن

 
 اريانة 144415 7م27 17نهج منزل تميم عدد 

10 
 الطيب الحداد

 
 اريانة 144404 7م27 14نهج تازركة عدد 

11 
 يوسف بوكرومة

 
 اريانة 144004 7م27 02نهج جبل اشكل عدد 

17 
 شاذلية دعوثي

 
 اريانة 144000 7م27 07نهج الجرجار عدد 
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مشيرا انه  0شروع ابرام اتفاقية شراكة بين بلدية اريانة وراديو تقديم موضوع مالسيد رئيس البلدية  تولى   
يتعّلق بتنظيم الجمعّيات،واعتبارا  0222سبتمبر 01مؤرخ في  0222لسنة  11بـــــنــــاء على المرسوم 

لتحقيق الّتعاون وتعزيز الّشراكة من أجل تنفيذ برامج العمل  اتفاقيةفي ابرام للّرغبة المعّبر عنها من الطّرفين 
  .السادة االعضاء التداول في الموضوع  المعروض على و في االتّفاقّية. المصاحبة ، فصولها المبّين 

  التصويت
 21/21: الموافقون

 
 –احمد حشانة  –سهام بوعزة -محمد كشريد  -مريم العطاوي  -نهال بن عمر –فاضل موسى        

عزيزة  –ماهر القليبي –سميرة المازني  –محمد عزوز -أمنة الزهروني  –جيليدي جبران  -بن صالح  الهام
 أنيس معزون –الفيتوري 

 

    
 

 
 منحة تحفيزية لفائدة فريق الدفن الخاص بموتى إسنادحول :  20عدد الموضوع

 فيروس كورونا

 

تبعا للوضع االستثنائي المتواصل لجائحة كورونا ، وحيث صادق المجلس  رئيس البلدية أنهأفاد السيد 
على صرف منحة تحفيزية لفائدة أعوان البلدية المباشرين  0202البلدي في دورته العادية الثانية لسنة 

 .0202خالل فترة الحجر الصحي عن طريق عملية تحويل اعتماد بالعنوان األول من ميزانية سنة 
وحيث تم تقديم مقترح من طرف إدارة حفظ الصحة وحماية المحيط لدعم فريق الدفن الخاص 

نوان د بع 122بموتى الكورونا وتحفيز األعوان المباشرين لعمليات الدفن عبر إسناد منحة تحفيزية تقدر بــ
 لكل عون من الفريق وهم على التوالي : 0202سنة 

 الصفة االسم واللقب ع/ر

 ممرض اول بالمصلحة الطبية  اشرف الطياشي 22

 ناظر عام باالدارة الفرعية حماية المحيط محمد الجوادي 20

 ناظر فريق التقاط الكالب السائبة محمد الصولي 21

 عامل بفريق النقاط الكالب السائبة وليد البرهومي 28

 

 قرار المجلس البلدي  

وذلك وفقا   3راديوا  و اتفاقية شراكة بين بلدية اريانةابرام   على صادق أعضاء المجلس البلدي

 مصاحبة لهذا المحضر.لالتفاقية ال
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 عامل باالدارة الفرعية حماية المحيط حمزة الخرشفي 22

 الشؤون االقتصادية  ةعامل بالمصلح البوبكرياحمد  23

 سائق باالدارة الفرعية لحماية المحيط نزار العمائري 27

 سائق سيارة الموتى تابع المستودع البلدي محمد علي الطرودي 24

 سائق سيارة الموتى تابع المستودع البلدي حمزة العباسي 09

 لحماية المحيطعامل باالدارة الفرعية  ايمن المرداسي 10

 والمعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي التداول في الموضوع. 
 

  التصويت
 21/21: الموافقون

 
 –احمد حشانة  –سهام بوعزة -محمد كشريد  -مريم العطاوي  -نهال بن عمر –فاضل موسى        

عزيزة  –ماهر القليبي –سميرة المازني  –محمد عزوز -أمنة الزهروني  –جيليدي جبران  -بن صالح  الهام
 نعيمة الزريبي –الفيتوري 

 

 

 

 

 ماللإلعمواضيــــــــــــــــع     

 
 قرار المجلس البلدي

 
 منحة تحفيزية لفائدة فريق الدفن الخاص بموتى إسناد على صادق أعضاء المجلس البلدي          

تبعا للقائمة لكل عون من الفريق  0202د بعنوان سنة  122والمقدرة  بــ  فيروس كورونا
  االسمية التالية :

 الصفة االسم واللقب ع/ر

 ممرض اول بالمصلحة الطبية  اشرف الطياشي 22

 ناظر عام باالدارة الفرعية حماية المحيط محمد الجوادي 20

 ناظر فريق التقاط الكالب السائبة محمد الصولي 21

 عامل بفريق النقاط الكالب السائبة وليد البرهومي 28

 عامل باالدارة الفرعية حماية المحيط حمزة الخرشفي 22

 الشؤون االقتصادية  ةعامل بالمصلح احمد البوبكري 23

 سائق باالدارة الفرعية لحماية المحيط نزار العمائري 27

 سائق سيارة الموتى تابع المستودع البلدي محمد علي الطرودي 24

 سائق سيارة الموتى تابع المستودع البلدي حمزة العباسي 09

 عامل باالدارة الفرعية لحماية المحيط ايمن المرداسي 10
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 .وفي الختام جدد السيد رئيس  البلدية شكره للجميع
 

 . دقيقة مساءا 01السابعة وورفعت الجلسة على الساعة 
 

 رئيس البلدية                               الكاتب العام                                   
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