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 التصويت

 التصويت 

باب الموارد 
 العنوان االول

 تقديرات  بيان الجزء او الصنف

 0202سنة 

 بالدينار

عدد 
 الحاضرون

 المحتفظون الرافضون الموافقون

  000 906 17  المداخيل الجبائية  الجزء األول :

02 

 عضو 82عدد 
انيس –فتحي ثابت  –الهام بن صالح  –فاضل موسى 

 –سميرة المازني  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -معزون 
الناصر  –احمد حشانة  –مريم العطاوي  -ماهر القليبي  

عليا -سلوى التومي   -الجليدي جبران –الجندوبي 
 –سعيدة عمارة  –نعيمة الزريبي -سهام بوعزة -التومي

 –عزيزة الفيتوري –عبد السالم المانسي  –خلود منصور 
محمد حميد  –روضة الحزامي  –محمد  الحبيب العوني 

–محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –آمنة الزهروني  –
 نهال بن  عمر  –محمد الهادي كشريد 

 

2 2 

 الصنف األول:
المداخيل الجبائية بعنوان 
األداءات على العقارات 

 واألنشطة

004.014111 02 

 عضو 82عدد 
انيس –فتحي ثابت  –الهام بن صالح  –فاضل موسى 

 –سميرة المازني  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -معزون 
الناصر  –احمد حشانة  –مريم العطاوي  -ماهر القليبي  

عليا -سلوى التومي   -الجليدي جبران –الجندوبي 
 –سعيدة عمارة  –نعيمة الزريبي -سهام بوعزة -التومي

 –توري عزيزة الفي–عبد السالم المانسي  –خلود منصور 
محمد حميد  –روضة الحزامي  –محمد  الحبيب العوني 

–محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –آمنة الزهروني  –
 نهال بن  عمر  –محمد الهادي كشريد 

2 2 

 : الصنف الثاني
 مداخيل جبائية اخرى

 

04..04111 
02 

 عضو 82عدد 
2 2 



2 
 

انيس –فتحي ثابت  –الهام بن صالح  –فاضل موسى 
 –سميرة المازني  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -معزون 

الناصر  –احمد حشانة  –مريم العطاوي  -ماهر القليبي  
عليا -سلوى التومي   -الجليدي جبران –الجندوبي 

 –سعيدة عمارة  –نعيمة الزريبي -سهام بوعزة -التومي
 –عزيزة الفيتوري –عبد السالم المانسي  –خلود منصور 

محمد حميد  –روضة الحزامي  –الحبيب العوني  محمد 
–محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –آمنة الزهروني  –

 نهال بن  عمر  –محمد الهادي كشريد 
 

المداخيل غير الجزء الثاني : 
  الجبائية اإلعتيادية

10 954 001  

02 

 عضو 82عدد 
انيس –فتحي ثابت  –الهام بن صالح  –فاضل موسى 

 –سميرة المازني  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -معزون 
الناصر  –احمد حشانة  –مريم العطاوي  -ماهر القليبي  

عليا -سلوى التومي   -الجليدي جبران –الجندوبي 
 –سعيدة عمارة  –نعيمة الزريبي -سهام بوعزة -التومي

 –عزيزة الفيتوري –عبد السالم المانسي  –خلود منصور 
محمد حميد  –روضة الحزامي  –الحبيب العوني  محمد 

–محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –آمنة الزهروني  –
 نهال بن  عمر  –محمد الهادي كشريد 

2 2 

 : الصنف الثالث
الرسوم والحقوق ومختلف 
معاليم الرخص والموجبات 

اإلدارية واألتاوات مقابل اسداء 
  خدمات

24.234111 
02 

 عضو 82عدد 
انيس –فتحي ثابت  –الهام بن صالح  –موسى فاضل 
 –سميرة المازني  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -معزون 

الناصر  –احمد حشانة  –مريم العطاوي  -ماهر القليبي  
عليا -سلوى التومي   -الجليدي جبران –الجندوبي 

 –سعيدة عمارة  –نعيمة الزريبي -سهام بوعزة -التومي
 –عزيزة الفيتوري –عبد السالم المانسي  –خلود منصور 

2 2 



3 
 

محمد حميد  –روضة الحزامي  –محمد  الحبيب العوني 
–محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –آمنة الزهروني  –

 نهال بن  عمر  –محمد الهادي كشريد 
 : الرابع الصنف

مداخيل أشغال واستعمال أمالك 
الجماعة وفضاءاتها واستلزام 

 المختلفةمرافقها وأمالكها 

0014111 02 

 عضو 82عدد 
انيس –فتحي ثابت  –الهام بن صالح  –فاضل موسى 

 –سميرة المازني  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -معزون 
الناصر  –احمد حشانة  –مريم العطاوي  -ماهر القليبي  

عليا -سلوى التومي   -الجليدي جبران –الجندوبي 
 –سعيدة عمارة  –نعيمة الزريبي -سهام بوعزة -التومي

 –عزيزة الفيتوري –عبد السالم المانسي  –خلود منصور 
محمد حميد  –روضة الحزامي  –محمد  الحبيب العوني 

–محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –آمنة الزهروني  –
 محمد الهادي كشريد 

 

2 

 : نهال بن عمر 22عدد 

 : الخامس الصنف
مداخيل الملك الجماعة المحلية 

 ومداخيل مختلفةومساهماتها 

042..4111 02 

 عضو 82عدد 
انيس –فتحي ثابت  –الهام بن صالح  –فاضل موسى 

 –سميرة المازني  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -معزون 
الناصر  –احمد حشانة  –مريم العطاوي  -ماهر القليبي  

عليا -سلوى التومي   -الجليدي جبران –الجندوبي 
 –سعيدة عمارة  –نعيمة الزريبي -سهام بوعزة -التومي

 –عزيزة الفيتوري –عبد السالم المانسي  –خلود منصور 
محمد حميد  –روضة الحزامي  –محمد  الحبيب العوني 

–محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –آمنة الزهروني  –
 نهال بن  عمر  –محمد الهادي كشريد 

2 2 

 :  الصنف السادس
 تحويالت الدولة

141304110 02 

 عضو 82عدد 
انيس –فتحي ثابت  –الهام بن صالح  –فاضل موسى 

 –سميرة المازني  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -معزون 
2 2 
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الناصر  –احمد حشانة  –مريم العطاوي  -ماهر القليبي  
عليا -سلوى التومي   -الجليدي جبران –الجندوبي 

 –سعيدة عمارة  –نعيمة الزريبي -سهام بوعزة -التومي
 –عزيزة الفيتوري –عبد السالم المانسي  –خلود منصور 

محمد حميد  –روضة الحزامي  –محمد  الحبيب العوني 
–محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –آمنة الزهروني  –

 نهال بن  عمر  –محمد الهادي كشريد 

 02 0282028222 موارد العنوان االول مجموع

 عضو 82عدد 
انيس –فتحي ثابت  –الهام بن صالح  –فاضل موسى 

 –سميرة المازني  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -معزون 
الناصر  –احمد حشانة  –مريم العطاوي  -ماهر القليبي  

عليا -سلوى التومي   -الجليدي جبران –الجندوبي 
 –سعيدة عمارة  –نعيمة الزريبي -سهام بوعزة -التومي

 –عزيزة الفيتوري –عبد السالم المانسي  –خلود منصور 
محمد حميد  –روضة الحزامي  –محمد  الحبيب العوني 

–محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –آمنة الزهروني  –
 نهال بن  عمر  –محمد الهادي كشريد 

2 2 

باب الموارد 
 العنوان الثاني

 :  الجزء الثالث
الموارد الذاتية والمخصصة 

 للتنمية
2822082.0 02 

 عضو 82عدد 
انيس –فتحي ثابت  –الهام بن صالح  –فاضل موسى 

 –سميرة المازني  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -معزون 
الناصر  –احمد حشانة  –مريم العطاوي  -ماهر القليبي  

عليا -سلوى التومي   -الجليدي جبران –الجندوبي 
 –سعيدة عمارة  –نعيمة الزريبي -سهام بوعزة -التومي
 –عزيزة الفيتوري –عبد السالم المانسي  –منصور  خلود

محمد حميد  –روضة الحزامي  –محمد  الحبيب العوني 
–محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –آمنة الزهروني  –

 نهال بن  عمر  –محمد الهادي كشريد 

2 2 
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 02 000 665 الصنف السابع :

 عضو 82عدد 
انيس –فتحي ثابت  –الهام بن صالح  –فاضل موسى 

 –سميرة المازني  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -معزون 
الناصر  –احمد حشانة  –مريم العطاوي  -ماهر القليبي  

عليا -سلوى التومي   -الجليدي جبران –الجندوبي 
 –سعيدة عمارة  –نعيمة الزريبي -سهام بوعزة -التومي

 –عزيزة الفيتوري –عبد السالم المانسي  –خلود منصور 
محمد حميد  –روضة الحزامي  –الحبيب العوني  محمد 

–محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –آمنة الزهروني  –
 نهال بن  عمر  –محمد الهادي كشريد 

2 2 

 02 852 141 7 الصنف الثامن

 عضو 82عدد 
انيس –فتحي ثابت  –الهام بن صالح  –فاضل موسى 

 –سميرة المازني  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -معزون 
الناصر  –احمد حشانة  –مريم العطاوي  -ماهر القليبي  

عليا -سلوى التومي   -الجليدي جبران –الجندوبي 
 –سعيدة عمارة  –نعيمة الزريبي -سهام بوعزة -التومي

 –عزيزة الفيتوري –عبد السالم المانسي  –خلود منصور 
محمد حميد  –روضة الحزامي  –محمد  الحبيب العوني 

–محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –آمنة الزهروني  –
 نهال بن  عمر  –محمد الهادي كشريد 

2 2 

 02 852 806 7 موارد العنوان الثاني مجموع

 عضو 82عدد 
انيس –فتحي ثابت  –الهام بن صالح  –فاضل موسى 

 –سميرة المازني  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -معزون 
الناصر  –احمد حشانة  –مريم العطاوي  -ماهر القليبي  

عليا -سلوى التومي   -الجليدي جبران –الجندوبي 
 –سعيدة عمارة  –نعيمة الزريبي -سهام بوعزة -التومي

 –عزيزة الفيتوري –عبد السالم المانسي  –خلود منصور 

2 2 
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محمد حميد  –روضة الحزامي  –محمد  الحبيب العوني 
–محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –ني آمنة الزهرو  –

 نهال بن  عمر  –محمد الهادي كشريد 

نفقات العنوان 
 االول

 02 2.4.1.4111 نفقات التصرف الجزء االول : 

 عضو 82عدد 
فاطمة -انيس معزون –الهام بن صالح  –فاضل موسى 

 -ماهر القليبي   –سميرة المازني  -سنية الصغير –ابراهم 
 –الناصر الجندوبي  –احمد حشانة  –مريم العطاوي 

سهام  -عليا التومي-سلوى التومي   -الجليدي جبران
 –خلود منصور  –سعيدة عمارة  –نعيمة الزريبي  -بوعزة

محمد  الحبيب  –عزيزة الفيتوري –عبد السالم المانسي 
آمنة الزهروني  –محمد حميد  –روضة الحزامي  –العوني 

محمد الهادي كشريد –محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –
 نهال بن عمر –

2 

فتحي  عضو : 22عدد 
 ثابت 

 02 0340114111 التاجير العمومي القسم االول :

 عضو 82عدد 
فاطمة -انيس معزون –الهام بن صالح  –فاضل موسى 

 -ماهر القليبي   –سميرة المازني  -سنية الصغير –ابراهم 
 –الناصر الجندوبي  –احمد حشانة  –مريم العطاوي 

سهام  -عليا التومي-سلوى التومي   -الجليدي جبران
 –خلود منصور  –سعيدة عمارة  –نعيمة الزريبي  -بوعزة

محمد  الحبيب  –عزيزة الفيتوري –عبد السالم المانسي 
آمنة الزهروني  –محمد حميد  –روضة الحزامي  –العوني 

كشريد محمد الهادي  –محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –
 نهال بن عمر –

2 

فتحي  عضو : 22عدد 
 ثابت 

 02 0342114111  28222الفصل 

 عضو 82عدد 
فاطمة -انيس معزون –الهام بن صالح  –فاضل موسى 

 -ماهر القليبي   –سميرة المازني  -سنية الصغير –ابراهم 
 –الناصر الجندوبي  –احمد حشانة  –مريم العطاوي 

2 

فتحي  عضو : 22عدد 
 ثابت 
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سهام  -عليا التومي-سلوى التومي   -الجليدي جبران
 –خلود منصور  –سعيدة عمارة  –نعيمة الزريبي  -بوعزة

محمد  الحبيب  –عزيزة الفيتوري –عبد السالم المانسي 
آمنة الزهروني  –محمد حميد  –روضة الحزامي  –العوني 

محمد الهادي كشريد –محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –
 نهال بن عمر –

 02 114111. 28220الفصل 

 عضو 82عدد 
فاطمة -انيس معزون –الهام بن صالح  –فاضل موسى 

 -ماهر القليبي   –سميرة المازني  -سنية الصغير –ابراهم 
 –الناصر الجندوبي  –احمد حشانة  –مريم العطاوي 

سهام  -عليا التومي-سلوى التومي   -الجليدي جبران
 –خلود منصور  –سعيدة عمارة  –نعيمة الزريبي  -بوعزة

محمد  الحبيب  –عزيزة الفيتوري –عبد السالم المانسي 
آمنة الزهروني  –محمد حميد  –روضة الحزامي  –العوني 

محمد الهادي كشريد –محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –
 رنهال بن عم –

2 

فتحي  عضو : 22عدد 
 ثابت 

 .0 34111..4. وسائل المصالح القسم الثاني :

 عضو 82عدد 
سميرة  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -–فاضل موسى

الجليدي  ––احمد حشانة  -ماهر القليبي –المازني 
 -سهام بوعزة -عليا التومي-سلوى التومي   -جبران

محمد  –هدى الميعاوي  –آمنة الزهروني  –محمد حميد 
سعيدة  –نهال بن عمر –محمد الهادي كشريد –عزوز 
انيس  -فتحي ثابت  - عبد السالم المانسي –عمارة 
عزيزة الفيتوري  – خلود منصور –نعيمة الزريبي  -معزون

 الناصر الجندوبي - مريم العطاوي -

2 0 

 :  208022الفصل 

 
6 103 000 02 

 عضو 82عدد 
 2فاطمة -انيس معزون –الهام بن صالح  –فاضل موسى 

فتحي  عضو : 22عدد 
 ثابت 
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 -ماهر القليبي   –سميرة المازني  -سنية الصغير –ابراهم 
 –الناصر الجندوبي  –احمد حشانة  –مريم العطاوي 

سهام  -عليا التومي-سلوى التومي   -الجليدي جبران
 –خلود منصور  –سعيدة عمارة  –نعيمة الزريبي  -بوعزة

محمد  الحبيب  –عزيزة الفيتوري –عبد السالم المانسي 
آمنة الزهروني  –محمد حميد  –روضة الحزامي  –العوني 

 محمد الهادي كشريد –محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –

 208020الفصل 

 
3 390 000 02 

 عضو 62عدد 
سميرة  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -–فاضل موسى

الجليدي  ––احمد حشانة  -ماهر القليبي –المازني 
 -سهام بوعزة -عليا التومي-سلوى التومي   -جبران

محمد  –هدى الميعاوي  –آمنة الزهروني  –محمد حميد 
 نهال بن عمر –محمد الهادي كشريد –عزوز 

عضو :  00عدد 
 –مريم العطاوي 
عبد  –سعيدة عمارة 

 السالم المانسي

فتحي عضو :  02عدد 
نعيمة  انيس معزون -ثابت 

 خلود منصور –الزريبي 
 الناصر الجندوبي

 .0 000 881 1 التدخل العموميالقسم الثالث :  

 عضو 82عدد 
سميرة  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -–فاضل موسى

الجليدي  ––احمد حشانة  -ماهر القليبي –المازني 
 -سهام بوعزة -عليا التومي-سلوى التومي   -جبران

محمد  –هدى الميعاوي  –آمنة الزهروني  –محمد حميد 
سعيدة  –نهال بن عمر –محمد الهادي كشريد –عزوز 
انيس  -فتحي ثابت  - عبد السالم المانسي –عمارة 
عزيزة الفيتوري  – خلود منصور –نعيمة الزريبي  -معزون

 الناصر الجندوبي - مريم العطاوي -

2 0 

 .0 000 974 2.8.20الفصل 

 عضو 80عدد 
سميرة  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -–فاضل موسى

الجليدي  ––احمد حشانة  -ماهر القليبي –المازني 
 -سهام بوعزة -عليا التومي-سلوى التومي   -جبران

محمد  –هدى الميعاوي  –آمنة الزهروني  –محمد حميد 

2 

مريم عضو :  08عدد 
 الناصر الجندوبي - العطاوي
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سعيدة  –نهال بن عمر –محمد الهادي كشريد –عزوز 
انيس  -فتحي ثابت  - عبد السالم المانسي –عمارة 
 عزيزة الفيتوري – خلود منصور –نعيمة الزريبي  -معزون

 

 .0 000 50 .2.8.2الفصل 

 عضو 82عدد 
سميرة  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -–فاضل موسى

الجليدي  ––احمد حشانة  -ماهر القليبي –المازني 
 -سهام بوعزة -عليا التومي-سلوى التومي   -جبران

محمد  –هدى الميعاوي  –آمنة الزهروني  –محمد حميد 
سعيدة  –نهال بن عمر –محمد الهادي كشريد –عزوز 
نعيمة  -انيس معزون - عبد السالم المانسي –عمارة 

 مريم العطاوي -عزيزة الفيتوري – خلود منصور –الزريبي 
 الجندوبيالناصر  -

2 

فتحي عضو :  06عدد 
 -ثابت 

 00 228222. 2.8.22الفصل 

 عضو 82عدد 
سميرة  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -–فاضل موسى

الجليدي  ––احمد حشانة  -ماهر القليبي –المازني 
 -سهام بوعزة -عليا التومي-سلوى التومي   -جبران

محمد  –هدى الميعاوي  –آمنة الزهروني  –محمد حميد 
سعيدة  –نهال بن عمر –محمد الهادي كشريد –عزوز 
نعيمة  -انيس معزون - عبد السالم المانسي –عمارة 

 مريم العطاوي -عزيزة الفيتوري – خلود منصور –الزريبي 
 الناصر الجندوبي -

عضو :  06عدد 
 مصطفى الكبير

فتحي عضو :  06عدد 
 ثابت 

 .0 2.8222. .2.8.2الفصل 

 عضو 82عدد 
سميرة  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -–فاضل موسى

الجليدي  ––احمد حشانة  -ماهر القليبي –المازني 
آمنة  -سهام بوعزة -عليا التومي-سلوى التومي   -جبران

محمد –محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –الزهروني 

2 2 
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عبد  –سعيدة عمارة  –نهال بن عمر –الهادي كشريد 
خلود  –نعيمة الزريبي  -معزونانيس  - السالم المانسي

الناصر  - مريم العطاوي -عزيزة الفيتوري – منصور
 الهام بن صالح  -فتحي ثابت -الجندوبي 

 .0 228222 2.8.20الفصل 

 عضو 82عدد 
سميرة  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -–فاضل موسى

الجليدي  ––احمد حشانة  -ماهر القليبي –المازني 
آمنة  -سهام بوعزة -عليا التومي-التومي سلوى   -جبران

محمد –محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –الزهروني 
عبد  –سعيدة عمارة  –نهال بن عمر –الهادي كشريد 
خلود  –نعيمة الزريبي  -انيس معزون - السالم المانسي

الناصر  - مريم العطاوي -عزيزة الفيتوري – منصور
 الهام بن صالح  -فتحي ثابت -الجندوبي 

2 2 

 .0 2.8222 2.8.22الفصل 

 عضو 82عدد 
سميرة  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -–فاضل موسى

الجليدي  ––احمد حشانة  -ماهر القليبي –المازني 
آمنة  -سهام بوعزة -عليا التومي-سلوى التومي   -جبران

محمد –محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –الزهروني 
عبد  –سعيدة عمارة  –نهال بن عمر –الهادي كشريد 
خلود  –نعيمة الزريبي  -انيس معزون - السالم المانسي

الناصر  - مريم العطاوي -عزيزة الفيتوري – منصور
 -الهام بن صالح  -فتحي ثابت -الجندوبي 

2 2 

 

 .0 2.28222  فوائد الدينالقسم الخامس : 

 عضو 82عدد 
سميرة  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -–فاضل موسى

الجليدي  ––احمد حشانة  -ماهر القليبي –المازني 
آمنة  -سهام بوعزة -عليا التومي-سلوى التومي   -جبران

محمد –محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –الزهروني 

2 2 
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عبد  –سعيدة عمارة  –نهال بن عمر –الهادي كشريد 
خلود  –نعيمة الزريبي  -انيس معزون - السالم المانسي

الناصر  - مريم العطاوي -عزيزة الفيتوري – منصور
 -الهام بن صالح  -فتحي ثابت -الجندوبي 

 .0 2.28222 2.8.22الفصل 

 عضو 82عدد 
سميرة  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -–فاضل موسى

الجليدي  ––احمد حشانة  -ماهر القليبي –المازني 
آمنة  -سهام بوعزة -عليا التومي-سلوى التومي   -جبران

محمد –محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –الزهروني 
عبد  –سعيدة عمارة  –نهال بن عمر –الهادي كشريد 
خلود  –نعيمة الزريبي  -انيس معزون - السالم المانسي

الناصر  - مريم العطاوي -عزيزة الفيتوري – منصور
 -الهام بن صالح  -فتحي ثابت -الجندوبي 

2 2 

 .0 0.82.08222 العنوان االول جملة النفقات

 عضو 88عدد 
سميرة  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -–فاضل موسى

الجليدي  ––احمد حشانة  -ماهر القليبي –المازني 
آمنة  -سهام بوعزة -عليا التومي-سلوى التومي   -جبران

محمد –محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –الزهروني 
انيس  -سعيدة عمارة  –نهال بن عمر –الهادي كشريد 

 -عزيزة الفيتوري – خلود منصور –نعيمة الزريبي  -معزون
 -الهام بن صالح  -فتحي ثابت -

مريم عضو :  .2عدد  
 الناصر الجندوبي - العطاوي

 عبد السالم المانسي  –

 نفقات العنوان الثاني
 :  الجزء الثالث
 نفقات التنمية 

22822282.. 00 

 عضو 86عدد 
سميرة  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -–فاضل موسى

الجليدي  ––احمد حشانة  -ماهر القليبي –المازني 
  -سهام بوعزة -عليا التومي-سلوى التومي   -جبران

محمد –محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –آمنة الزهروني 
انيس  -–سعيدة عمارة  –نهال بن عمر –الهادي كشريد 

عضو :  08عدد 
 – مريم العطاوي

 مصطفي الكبير

عضو : عبد  00عدد 
فتحي  - السالم المانسي

 الهام بن صالح -ثابت
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عزيزة الفيتوري  – خلود منصور –نعيمة الزريبي  -معزون
 الناصر الجندوبي  -

 :القسم السادس
 االستثمارات المباشرة 

.882282.. 00 

 عضو 86عدد 
سميرة  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -–فاضل موسى

الجليدي  ––احمد حشانة  -ماهر القليبي –المازني 
  -سهام بوعزة -عليا التومي-سلوى التومي   -جبران

محمد –محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –آمنة الزهروني 
انيس  -–سعيدة عمارة  –نهال بن عمر –الهادي كشريد 

عزيزة الفيتوري  – خلود منصور –نعيمة الزريبي  -معزون
 الناصر الجندوبي  -

عضو :  08عدد 
 – مريم العطاوي

 مصطفي الكبير

عضو : عبد  00عدد 
فتحي  - السالم المانسي

 الهام بن صالح -ثابت

 القسم الثامن:
نفقات التنمية الطارئة وغير 

 الموزعة
.80228222 00 

 عضو 86عدد 
سميرة  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -–فاضل موسى

الجليدي  ––احمد حشانة  -ماهر القليبي –المازني 
  -سهام بوعزة -عليا التومي-سلوى التومي   -جبران

محمد –محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –آمنة الزهروني 
انيس  -–سعيدة عمارة  –نهال بن عمر –الهادي كشريد 

عزيزة الفيتوري  – خلود منصور –نعيمة الزريبي  -معزون
 الناصر الجندوبي  -

عضو :  08عدد 
 – مريم العطاوي

 مصطفي الكبير

عضو : عبد  00عدد 
فتحي  - السالم المانسي

 الهام بن صالح -ثابت

 الجزء الرابع :
 تسديد اصل الدين

..28222 00 

 عضو 86عدد 
سميرة  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -–فاضل موسى

الجليدي  ––احمد حشانة  -ماهر القليبي –المازني 
  -سهام بوعزة -عليا التومي-سلوى التومي   -جبران

محمد –محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –آمنة الزهروني 
انيس  -–سعيدة عمارة  –نهال بن عمر –الهادي كشريد 

عزيزة الفيتوري  – خلود منصور –نعيمة الزريبي  -معزون
 الناصر الجندوبي  -

عضو :  08عدد 
 – مريم العطاوي

 لكبيرمصطفي ا

عضو : عبد  00عدد 
فتحي  - السالم المانسي

 الهام بن صالح -ثابت

 القسم العاشر :
 الدين  تسديد اصل

..28222 00 
عضو : عبد  00عدد عضو :  08عدد  عضو 86عدد 
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سميرة  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -–فاضل موسى
الجليدي  ––احمد حشانة  -ماهر القليبي –المازني 

  -سهام بوعزة -عليا التومي-سلوى التومي   -جبران
محمد –محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –آمنة الزهروني 
انيس  -–سعيدة عمارة  –نهال بن عمر –الهادي كشريد 

عزيزة الفيتوري  – خلود منصور –نعيمة الزريبي  -معزون
 الناصر الجندوبي  -

 – مريم العطاوي
 مصطفي الكبير

فتحي  - السالم المانسي
 هام بن صالحال -ثابت

 00 ..282..228 نفقات العنوان الثانيجملة 

 عضو 86عدد 
سميرة  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -–فاضل موسى

الجليدي  ––احمد حشانة  -ماهر القليبي –المازني 
  -سهام بوعزة -عليا التومي-سلوى التومي   -جبران

محمد –محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –آمنة الزهروني 
انيس  -–سعيدة عمارة  –نهال بن عمر –الهادي كشريد 

عزيزة الفيتوري  – خلود منصور –نعيمة الزريبي  -معزون
 الناصر الجندوبي  -

عضو :  08عدد 
 – مريم العطاوي

 مصطفي الكبير

عضو : عبد  00عدد 
فتحي  - السالم المانسي

 الهام بن صالح -ثابت

 00 ..0800082. 0202مجموع ميزانية سنة 

 عضو 82عدد 
سميرة  -سنية الصغير –فاطمة ابراهم -–فاضل موسى

الجليدي  ––احمد حشانة  -ماهر القليبي –المازني 
  -سهام بوعزة -عليا التومي-سلوى التومي   -جبران

محمد –محمد عزوز  –هدى الميعاوي  –آمنة الزهروني 
انيس  -–سعيدة عمارة  –نهال بن عمر –الهادي كشريد 

عزيزة الفيتوري  – خلود منصور –نعيمة الزريبي  -معزون
عبد السالم  -مصطفي الكبير  الناصر الجندوبي  -

 الهام بن صالح -فتحي ثابت - المانسي

مريم عضو :  06عدد  
 – العطاوي

 

 


