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 الجمهورية التونسية          
 بلدية أريانة                

 خلية شؤون المجلس والمكتب واللجان
 والتنسيق بين الدوائر البلدية      

 محضر جلسة 

 0202لسنة   الثالثةالمجلس البلدي في دورته االستثنائية  اجتماع

 0202 ديسمبر 91 السبتالمنعقد يوم 
 

 

 

 ديسمبر 91السبت يوم  0202 لسنةللمجلس البلدي  الثالثةالدورة االستثنائية  إنعقدت  
السيد برئاسة  العاشرة صباحابقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن باريانة على الساعة  0202

عادل الوسالتي الكاتب العام وبحضور السيد  اريانةمحمد العربي فاضل موسى رئيس بلدية 
بتاريخ  4134 لدي تحت عددبة الموجهة لكافة أعضاء المجلس العلى الدعوة االسمي بناء للبلدية

  وهذا نّصها: 0202 ديسمبر 91
الثالثة لسنة أتشرف بدعوتكم لحضور اجتماع المجلس البلدي في دورته االستثنائية وبعد ، 
بقاعة  العاشرة صباحاالساعة على  0202ديسمبر  91السبت لتئم يوم يوالذي س 0202

  : باريانة وذلك للنظر فيمنتزه بئر بلحسن االجتماعات 
 : مواضيع للتداول

 
 0100البرنامج االستثماري التشاركي لسنة  -10

 0100برنامج التكوين ودعم القدرات لسنة  -10

 0101الترقية بعنوان سنة  تنقيح تسديد الشغورات عن طريق مناظرات -10

  حول طرح معاليم مثقلة على عقارات مبنية وغير مبنية وتسوية وضعية -10

 استرجاع مطالب        

 ابرام اتفاقية شراكة بين بلدية اريانة ومنظمة "أنا يقظ " -10

 إبرام اتفاقية تعاون المركزي بين بلدية اريانة ومدينة إياش الرومانية -10

 جرة التقاضي والمحاماةمراجعة أ -10

 تغيير اسم حي وتحيين بنك معطيات تسمية االنهج بالمنطقة البلدية  -10

 حول تسوية وضعية بعض المحالت التجارية -01
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 مواضيع لإلعالم

 متابعة مديونية البلدية  -10

 متابعة تنفيذ المشاريع البلدية االستثمارية -10

 كشف االستخالصات البلدية -10

 

 السادة والسيدات :وحضر الجلسة كل من  

   

 المساعد الثاني لرئيس البلدية  محمد الهادي كشريد

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

 والبيئةرئيسة لجنة النظافة والصحة  عليا التومي

 رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات سهام بوعزة  

 رئيسة لجنة الشؤون المرأة واألسرة   سنية الصغير

 رئيس لجنة الفنون والثقافة  أنيس معزون 

 رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة ومقاومة الفساد  الهام بن صالح 

 التعاون الالمركزيرئيس لجنة  ماهر القليبي

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

 رئيس لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم احمد حشانة

 رئيس الدائرة البلدية باريانة العليا محمد الحبيب العوني
 رئيسة لجنة األشغال والتهيئة العمرانية سلوى التومي 

 رئيس دائرة رياض النصر الجليدي جبران 

 رئيسة دائرة المنازه آمنة الزهروني

 رئيس الدائرة البلدية باريانة المدينة محمد حميد
 : مستشار بلدي مصطفى الكبير

 مستشار بلدي فتحي ثابت 

 مستشار بلدي روضة الحزامي  

 مستشار بلدي عبد السالم المانسي
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 مستشار بلدي  عزوز  مدمح  

 مستشار بلدي  سميرة المازني

 مستشار بلدي        عزيزة الفيتوري

 مستشار بلدي         جالل بن تقية

 مستشار بلدي هدى ميعاوي

 مستشار بلدي محمود بلحاج

 

 :  السادة و السيداتتغيب دون عذر و

 المساعدة األولى لرئيس البلدية          نهال بن عمر    

 رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة   عثمان المهدي الصيادي    

 رئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة عزة بوترعة   

 الناصر الجندوبي  
رئيس لجنة صيانة وتثمين التراث ودعم النشاط السياحي والصناعات 

 التقليدية
 مستشار بلدي       خالد الجربي     

 مستشار بلدي         بن يوسفنادية   

 مستشار بلدي ليث شويخ  

 مستشار بلدي  نعيمة الزريبي  

 مستشار بلدي خلود منصور  

 وحضر عن اإلدارة البلدية السادة والسيدات 

 مدير المصالح الفنية  خالد الجبالي
 مديرة تنمية الموارد والشؤون االقتصادية  سنية شعيب
 الشؤون القانونيةمديرة   ليليا مديني

 مديرة تجميل المدينة والعناية بالمنتزهات  ناجية لعيوني
 مدير الشؤون االدارية  سمير وداي

 مدير النظافة والمعدات  لطفي الدشراوي
 كاهية مدير نظم المعلومات وتكنولوجيا واالتصال  توفيق بهاني
 مصلحة التوثيق واالرشيف  هدى باللي

 مصلحة الشرطة البيئيةرئيس  محمد الطيب الخماسي
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يتولى الكاتب من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية  " 032عمال بمقتضيات الفصل و          

العام للبلدية كتابة المجلس البلدي وفي صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام للبلدية يمكن لرئيس 
بالكتابة، ويقوم بمساعدته أحد موظفي المجلس في بداية كل جلسة أن يعين أحد أعضائه ليقوم 

ه في ذلك توساعد كتابة الجلسة عادل الوسالتي الكاتب العام للبلدية السيد  تولى". وتبعا لذلك البلدية
 .رئيسة مصلحة شؤون المجلس والمكتب واللجانام الخير بلغيث السيدة 

 

 مذكراالبلدي واإلطارات البلدية  المجلسمرحبا بجميع أعضاء الجلسة  رئيس البلديةالسيد افتتح 
لعدم جاهزيته  مراجعة أجرة التقاضي والمحاماةالمتعلق بالدورة ومشيرا الى حذف الموضوع  بجدول أعمال

 يتعلقان : وإضافة موضوعين
 بإقرار عمل لجنة الشؤون االقتصادية   -
 مقر قصر البلدية وسانية اريانة الكبيرة التسوية العقارية ل -

 أصبح ترتيب جدول األعمال على النحو التالي :  يوبالتال

 : مواضيع للتداول
 

 0100البرنامج االستثماري التشاركي لسنة  -10

 0100برنامج التكوين ودعم القدرات لسنة  -10

 0101تنقيح تسديد الشغورات عن طريق مناظرات الترقية بعنوان سنة  -10

  وغير مبنية وتسوية وضعيةحول طرح معاليم مثقلة على عقارات مبنية  -10

 استرجاع مطالب        

 ابرام اتفاقية شراكة بين بلدية اريانة ومنظمة "أنا يقظ " -10

 إبرام اتفاقية تعاون المركزي بين بلدية اريانة ومدينة إياش الرومانية -10

 تغيير اسم حي وتحيين بنك معطيات تسمية االنهج بالمنطقة البلدية  -10

 وضعية بعض المحالت التجارية حول تسوية -10

 مدى تقدم موضوع التسوية العقارية لقصر بن عياد وسانية اريانة الكبيرة  -10

 اقرار عمل لجنة الشؤون االقتصادية ومتابعة التصرف  -01
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 مواضيع لإلعالم

 متابعة مديونية البلدية  -10

 متابعة تنفيذ المشاريع البلدية االستثمارية -10

 البلديةكشف االستخالصات  -10

 

 إضافةأحال السيد رئيس البلدية الكلمة الى السيد جالل تقية المستشار البلدي الذي اقترح     
جامعة التونسية للرياضة التتمثل في ابرام اتفاقية تعاون وشراكة بين بلدية اريانة و  األعمالنقطة بجدول 

 . بالمنطقة الرياضية األنشطةالتي رصدت اعتمادات لدعم ، للجميع 
التونسية للرياضة  الجامعةان  إليها: أوضح بخصوص هذه النقطة المشار  السيد رئيس البلدية 

اتفاقية تعاون مع الجامعة لدعم المشاريع  إبرامللجميع يترأسها السيد جالل تقية الذي تقدم بمقترح 
 هذا التعاون وسيعود للحديث فيه ضمن المسائل المختلفة . يستحسن جانبهاالستثمارية الرياضية وهو من 

 .الكلمة الى السيد فتحي ثابت الذي طلب نقطة نظام  أحالثم  
: أشار الى انه راسل السيد رئيس البلدية عن طريق البريد الكتروني حول تقديم  السيد فتحي ثابت 

ه خاصة وان الموضوع يتعلق يأيام على األقل ليتسنى له االطالع عل 5ملف الجلسة قبل اجل انعقادها بـ
 بالميزانية .

ل آجال : أفاد ان السعي دءوب الى توزيع الملف في متسع من الوقت قب رئيس البلدية السيد 
م العمل وضيق الوقت في إعداد موضوع البرنامج االستثماري البلدي لم نتمكن خانعقاد الجلسة ونظرا لز 

تتعلق بمشايع الصفقات او غيرها  أياممن توزيعه ومذكرا بان إحالة المواضيع قبل انعقاد الجلسة بخمسة 
 من العقود.

جماعات المحلية بان ترفق المن مجلة  712: أشارت الى الفصل  ة سعيد عمارةالسيد
 الدعوات الى جلسات المجلس البلدي بملحوظات تفسيرية حول المسائل التي ستعرض على التداول.

المجلس البلدي لالطالع  أعضاء: أشار بضرورة توفير المعطيات للسادة  الهادي كشريدالسيد 
 على المواضيع وتفادي ذلك في المستقبل .

أشار الى انه طالب المصالح الفنية بتمكينه من معطيات حول  : عبد السالم المانسيالسيد 
م استشارة رئيس المجلس او السيد الكاتب العام تتانه تم رفض ذلك حتى  إالبعض المشاريع والصفقات 

 .علما وانه قد تمت مكاتبتكم عديد المرات عن طريق مكتب الضبط حول نفس الطلب 
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 الكاتب العام سيتولى متابعة الموضوع .: أوضح ان السيد  السيد رئيس البلدية 
 الموضوع عدد 10 : حول البرنامج االستثماري التشاركي لسنة 0202

في انه   إلى أشار و 7271تقديم موضوع البرنامج االستثماري لسنة السيد رئيس البلدية تولى  
الديمقراطية التشاركية ومواصلة تنفيذ برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية ،  ءإطار تكريس مباد

بمنهجية تشاركية استثنائية مع  7271انطلقت بلدية اريانة في إعداد برنامجها االستثمارية التشاركي لسنة 
ومالية وفنية مواطنيها ومكونات المجتمع المدني  و تم إعداد رزنامة عمل تضمنت عدة مراحل تنظيمية 

أخذا بعين االعتبار الظروف االستثنائية التي تمر بها البالد والمتعلقة بجائحة الكورونا  بتوفير شروط 
 السالمة والتباعد الجسدي .

قدمت فيها أعمال التشخيص  7272ديسمبر  5وتم عقد الجلسة العامة األولى عن بعد بتاريخ 
المشاريع المتواصلة واإلشكاليات التي تعترضها وتوزيع الموارد الفني والمالي المعد في الغرض وسير تقدم 

 . 7271على المشاريع المقترحة للبرنامج االستثماري التشاركي لسنة 
المالحظات والمقترحات الواردة على البلدية لضبط الصيغة  تحوصلوتم إعداد التقرير الذي 

 النهائية للمشاريع .
 : 0100السنوي التشاركي لسنة موارد البرنامج االستثماري -0

 الكلفة باأللف دينار الموارد

 000 المساعدة غير الموظفة 

 03000 تمويل ذاتي

 1 قرض

 03011 المجموع العام للموارد
 

  : 0100توزيع الموارد على المشاريع االستثمارية السنوية التشاركية لسنة  -  0

 دينارا3  مليون 0برنامج ومشاريع القرب المتعلقة بتحسين ظروف عيش المواطنين بقيمة  0-0

 الكلفة التقديرية مناطق التدخل المشاريـــــــــــع        

 التمويلية الخطة

 قرض تمويل ذاتي 
مساعدة غير 

 موظفة

 مشاريع القرب

)تعبيد وارصفة و تنوير 

 0 0 ألف دينار 022 ألف دينار 022 االداريالحي 

 0 0 ألف دينار 022 ألف دينار 022 سوق الجمعة



 
 

 

7 

 وتصريف

 مياه األمطار(

 0 0 ألف دينار 022 ألف دينار 022 حي الوفاق

صيانة األنهج و االرصفة 

 ألف دينار 022 ألف دينار 022 بكامل الدوائر البلدية
0 0 

صيانة التنوير العمومي 

 ألف دينار 400 ألف دينار  022 بكامل الدوائر البلدية
0 0 

 

 دينارا :ألف  03001برامج ومشاريع إدارية بقيمة  0-0

 الكلفة التقديرية المشاريــــــــــــع

 التمويلية الخطة

 قرض تمويل ذاتي 
مساعدة غير 

 موظفة

معدات و تجهيزات 

 مختلفة
 ألف دينار 00 ألف دينار 00 كباالت

0 0 

 وسائل نقل و أشغال

 ألف دينار 85 ألف دينار 001 شاحنة ضاغطة 10عدد 

0 000       

  ألف دينار   

 ألف دينار 01 ألف دينار pick-up 01شاحنة 
0 0 

سيارة مصلحة 

Forgonette 

 ) لمتابعة االشغال(

 ألف دينار 01 ألف دينار 01

0 0 

 ألف دينار  40 ألف دينار  dfsk 40شاحنة للكباالت 
0 0 

 

 ةالكلفة التقديري المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع

 التمويلية الخطة

 قرض تمويل ذاتي 
مساعدة غير 

 موظفة

 مشاريع بيئية

 

 

دراسة المخطط 

 االخضر
 ألف دينار 01 ألف دينار 01

0 0 

مشروع تثمين 

 النفايات الخضراء
 ألف دينار 011 ألف دينار 011

0 0 

معدات و تجهيزات 

 إعالمية

 ألف دينار 011 ألف دينار 011 تجهيزات اعالمية
0 0 

 ألف دينار01 ألف دينار01 متابعة البريد
0 0 

 ألف دينار01 ألف دينار01 متابعة المشاريع
0 0 

 ألف دينار 01 ألف دينار 01 منظومة معاليم
0 0 

تثمين األرشيف 

 البلدي
 ألف دينار 001 ألف دينار 001

0 0 

الجغرفة منظومة 

الرقمية و رسم 
 ألف دينار000 ألف دينار000

0 0 
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 األمثلة الهندسية

 

 دينارا  ألف 03001برامج ومشاريع مهيكلة للمدينة بقيمة   0-0

 

 المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع
 الكلفة التقديرية

 

 التمويلية الخطة

تمويل ذاتي باأللف 

 دينار
 قرض

مساعدة غير 

 موظفة

 مشاريع

 رياضية و حضرية

 ألف دينار 011 ألف دينار 011 تغيير أرضية قاعة عزيز تاج
0 0 

قاعة ألعاب فردية )قسط 

0) 
 ألف دينار  011 ألف دينار  011

0 0 

التنقل الحضري و 

 المدرسي
 ألف دينار  001 ألف دينار  001

0 0 

ملعب للرياضات 

 القصوى
 ألف دينار 01 ألف دينار 01

0 0 

 ألف دينار 011 ألف دينار 011 للدراجات الهوائيةمسالك 
0 0 

 تجميل المدينة
 ألف دينار 001 ألف دينار 001 إنارة تجميلية للمفترقات

0 0 

 ألف دينار 01 ألف دينار 01 غراسة أشجار التصفيف
0 0 

 

المجلس البلدي التداول في الموضوع مع العلم انه تم عرضه  أعضاءوالمعروض على السادة      
 .7272ديسمبر  11المكتب البلدي المنعقد بتاريخ  أنظار

    
 المداوالت

 

 . اأشار بتوفر البطاقات الوصفية للمشاريع بالملف والبيانات المتعلقة به:  رئيس البلدية السيد  
: تطرق الى انه خالل جلسة المكتب البلدي عبر رؤساء اللجان عن  جليدي جبرانالسيد  

رفضهم لبعض المشاريع المقترحة بالبرنامج االستثماري عالوة على انه لم يتم األخذ بعين االعتبار 
للمقترحات المقدمة وتم إعادة تقديم نفس الوثيقة مع اإلشارة الى انه لم يتم برمجة مشاريع بدائرة رياض 

  علما وانه تم تأجيل انجاز المشاريع السابقة .، النصر 
تم  معد أعمال المجلس البلدي علما وانهت: أوضح ان هيئة المكتب البلدي  رئيس البلديةالسيد 

 إدخال بعض التغييرات في مستوى المشاريع المقترحة .
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قائمة أولية : أشارت الى انه في ما يتعلق بمشاريع القرب تم إعداد ة الهام بن صالح السيد
دعوة  تللمشاريع وتم األخذ االعتبار أولوية المشاريع التي تعذر انجازها لعدم توفر االعتمادات وتم

، بكافة الدوائر البلدية والرابط الكترونية وضعها المواطنين الى تقديم مقترحاتهم عبر الصناديق التي تم 
وتصريف مياه األمطار ومالعب األحياء والمناطق وذلك في ما يتعلق بالتعبيد واألرصفة والتنوير العمومي 

هذه المقترحات عبرت السيدة مديرة تجميل المدينة والعناية بالمنتزهات حوصلة الخضراء وفي جلسة 
ومثل هذا القرار يتخذه المجلس  7271بعدم إمكانية انجاز مشاريع للمنطقة الخضراء بعنوان سنة 

 فجئ لم يتم أخذه منذ انطالق المسار . البلدي وليس اإلدارة البلدية وهو قرار
والكلفة  7272المشاريع المبرمجة بعنوان سنة  ذ: تساءل حول مدى تنفي فتحي ثابتالسيد 

ودعا الى تقديم  ، المحينة وما هي اإلشكاليات التي تحول دون انجازها وهي مسالة جوهرية يجب تناولها 
خذ في االعتبار النمو الديمغرافي ان الميزانية التشاركية تأ ىكافة البيانات والمعطيات في الغرض مضيفا إل

ومساهمتهم في الميزانية مشيرا الى غياب المشاريع الموجهة لمنطقة رياض النصر لمنطقة وعدد السكان  ل
 والمتقرح ان يتم إدراج دراسة لفائدة انجاز مركب ثقافي برياض النصر ضمن البرنامج االستثماري.، 

جدوى مشروع حول  ،صيانة الطرقات، : تساءلت بالنسبة لمشاريع القرب لصغير ة سنية االسيد
 ةقبالة مخبر  تبمأوي سيارا نالعشوائيي الحراسلتهجم  هاتعرض ، مشيرة الىتعبيد مآوي بالمنزه السادس 

ألهمية انجاز و وتطرقت للمشاريع البيئة ، وضرورة تنظيم العملية من طرف البلدية ، بالمنزه السادس لبنى
دراسة المخطط األخضر في معرفة المناطق الخضراء التي تتطلب التهيئة والقضاء على النقاط السوداء 

وأشارت الى ضرورة دعم مبادرات المتساكنين المتطوعين لتهيئة المناطق الخضراء .خاصة بمنطقة المنازه 
 ا كفضاء اخضر .بإنارة تجميلية مع ضرورة تهيئته المفترقاتوتساءلت حول تجميل 

التدخل للسيدة سنية الصغير حول تجميل المفترقات الذي أشار إليها  أيد:  احمد حشانةالسيد 
سباقا بخلق فضاء اخضر بكافة مداخل المدينة وعدم االختصار على اإلنارة فقط وتساءل حول المشروع 

 المقترح بمنطقة سوق الجمعة لمشاريع القرب .
 بجدول المشاريع اإلدارية. dfsk: أشار بحذف العالمة التجارية ماهر القليبيالسيد 

 7271أجابت حول عدم أمكانية تهيئة مناطق خضراء بعنوان سنة : ة سلوى التومي السيد 
إضافة الى عدم توفر للبرامج السنوية السابقة ،وذلك نظرا لوجود تأخير كبير في انجاز مشاريع القرب 

علما وان المشاريع .ة لمتابعتها ومراقبتها مع المقاولين ومكاتب الدراسات اإلمكانيات البشرية والمادي
يمكن االستجابة إليها في نفس السنة إضافة ان البعض  الالمقترحة من طرف المواطنين للمناطق الخضراء 
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لى وقد تم االتفاق حول تهيئة بعض االجزاء ع.من المقترحات توجد بتقسيمات لم يتم القبول النهائي لها 
ال ترى مانعا في  ،وأشارت الى انجاز مشروع قاعة متعددة االختصاصات برياض النصر، عاتق البلدية 

أما بخصوص مشروع تثمين النفايات الخضراء الذي يندرج في إطار إيجاد حل  .صورة توفر العقار 
يات الحاصلة من نظرا للشاكو لمعالجة التخلص العشوائي من هذه النفايات عن طريق الحرق ببرج التركي 

رفض انجاز هذا المشروع  أن ولت اللجنة االهتمام بهذا الموضوع و أد قمتساكني رياض النصر وبرج التركي 
أما بالنسبة لمقترح دراسة لفضاء  ،كحل لعمليات الحرق يبقى رهين قرار المجلس ومعاناة المستاكين

اإلشارة الى اقتراح  وتمتشغال دراسة الموضوع صلب لجنة األ تثقافي بمنطقة رياض النصر فقد تم
ينار  باعتبار ان المشروع يعد مكسبا ثقافيا للمنطقة استجابة دألف  1اهمة باعتمادات تقدر بالمس
 .المتساكنين  لرغبة

: تطرق بخصوص مشروع انجاز قاعدة متعددة االختصاصات وروضة  جبران يالجليدالسيد 
توفر وأشار بأطفال فقد تمت المصادقة على تحويل كامل اعتمادات المشروع رغم معارضته للموضوع 

ويطالب بان يتم  ،يفي بانجاز قاعة متعددة االختصاصات 7م 722عقار بنهج جلولي فارس يمسح 
كما انه ال يعارض فكرة انجاز مشروع تثمين النفايات . 7271انجاز دراسة للمشروع بعنوان سنة 

وذلك في إطار الحوكمة الرشيدة ،الخضراء لكن في المقابل وجوب توفر عقار بلدي لفائدة المشروع 
ثقافي  مركب ئدة مشروعمقترح انجاز دراسات لفاأن الى  وأشاربعدم تخصيص اعتمادات بدون انجاز 

يمكن درسه في إطار المجلس الجهوي بالمخطط فوق عقار غير بلدي يعود بالنظر لوزارة الثقافة 
 .الى إبرام اتفاقية شراكة مع الوزارة الخماسي ويدعو 

: تطرقت الى تقييمها الشخصي في إعداد البرنامج االستثماري الذي بلغ ة الهام بن صالح السيد
كرئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية دعوة اللجان وقد تولت  ،ضم عدة لجان إلعداده ذي يوالسنته الثالثة 

فحين عبرت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة  7212اعداد البرنامج لسنة في بتقديم المقترحات 
انجاز هذه  ولكنها لم تتولى 7272التصرف انه من صلب اختصاصها إعداد البرنامج االستثماري لسنة 

فقد تولينا في هذا الظروف االستثنائية المبادرة باإلعداد ،  7271األعمال في إطار إعداد برنامج سنة 
  مسؤولياته.ومؤكدة بان يتولى الجميع تحمل 

ثقافي  : أكد على ضرورة تخصيص اعتمادات لفائدة دراسة انجاز مركبفتحي ثابت  السيد
اإلشارة ضمن البيانات المقدمة الى ان مستوى تقدم مشروع المسلك  تبرياض النصر وتطرق الى انه ت

 ويطلب تحقيق في الموضوع .30%تجاوز توهذا غير صحيح حيث ال  80%الصحي بلغ نسبة 
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: أشار ان كافة المشاريع المبرمجة لفائدة منطقة بلدية اريانة وليس لفائدة احمد حشانة  السيد
 دائرة دون أخرى.

: تطرق الى اقتناء ارض لفائدة دائرة اريانة العليا بتقسيم بن حميدة عبد السالم المانسي السيد
 واستعمال االعتمادات المخصصة القتناء عقار لألرشيف.

: أفاد ان كافة المشاريع المبوبة في البرنامج السنوية السابقة منشورة على رئيس البلدية  السيد
 مع جميع البيانات ويمكن االطالع عليها . محاينةموقع الواب للبلدية  بصورة 

: أشار الى وجوب عقد عديد الجلسات مع اللجان البلدية والتطرق الى خالد الجبالي  السيد
لكن والمالحظ ان ،مقترحات المشاريع ومناقشتها قبل االنطالق في إعداد البرنامج االستثماري 

علما بوجود لجنة المدنية التي تنظر في مقترحات .ي المقترحات ترد بعد انطالق مسار البرنامج االستثمار 
بتوفر االعتمادات بالعنوان الثاني  ، وأشارورصد االعتمادات الضرورة النجازها  لدرسهاالمشاريع المهيكلة 

تبين ان  إذامتعددة االختصاصات والمركب الثقافي  قاعةانجاز دراسة لفائدة  وإمكانيةالنجاز دراسات 
السيارات فهو مقترح من المتساكنين  مأوياما بخصوص تعبيد .العقار المخصص للمشروع ملك بلدي 

في أنه حول مشروع تهيئة منتزه بئر بلحسن  اإلجابةتولى  ثم،التشاركية  إطارالذين حرصوا على انجازه في 
إعالن طلب بصدد فهو ب المهيري بالنسبة لتهيئة سوق الطي أما ،مشروع بناء قصر البلدية إقرارانتظار 

نظرا و . أما في خصوص تقسيم بن حميدة  7271شهر مارس  األشغالالعروض وسيتم االنطالق في 
للبلدية فقط. وقد قدمنا ضمن الملف نظرا الن الملكية ال تعود  بشأنهسيتم التفاوض  اإلداريةلصبغة 

 تفاصيل ببطاقات المشاريع المقترحة .
وضرورة توفير مدرجات إحداث : اقترح في تهيئة القاعة المغطاة باريانة محمود بلحاج  السيد

 .لذلكدات اعتما
ضبط الصبغة النهائية لقائمة المقترحات في صيانة  أنه تم : أشار الىخالد الجبالي  السيد

 قد تم مد السادة، و الطرقات والتنوير العمومي في إطار االعتمادات المرصودة بالبرنامج االستثماري 
 األعضاء بالقائمة ضمن الملف .

  .طلبت بسطة حول مشروع مسلك للدرجات الهوائية: ة سعيدة عمارة السيد
في تنظيم تظاهرة باريانة  7212: أشار الى التجربة الرائدة لبلدية اريانة سنة رئيس البلدية  السيد

علما وانه تمت ، الالزمة  تتبسكل بالتعاون مع جمعية دار البسكالت التي تولت تقديم الدارسا
و في  المجلس البلدي البسكالت إلعداد هذا المشروع من طرفدار مصادقة على االتفاقية مع جمعية ال



 
 

 

12 

وذلك في إطار المثال العام للتنقل داخل مدينة اريانة ومقاومة التلوث ، النقل الحضري والمدرسي نفس 
 .ذو بعد استشرافي وهو مشروع المناخي 

: تساءلت حول األخذ في االعتبار إشكالية تصريف مياه األمطار بمنطقة ة سلوى التومي السيد
 المهيأةللتعبيد والترصيف.وأشارت ان عملية تجميل المفترقات ستشمل المفترقات المبرمجة حي الوفاق 

وضبط ،وان مشروع دراسة المثال األخضر سيمكننا من تحديد نسبة المناطق الخضراء لكل ساكن 
وتطرقت الى مشروع التنقلية الحضرية حيث أعدت وكالة التعمير ،للمناطق الخضراء جديدة ترحات مق

وأشارت الى عملية  ، اسة األولية ولم تتم إجابتهم حولها وتدعو لتقديم توضيحدر لتونس الكبرى ال
للجان المصادقة على توزيع اعتمادات البرنامج االستثماري التي تمت بدون حضور أغلبية رؤساء ا

 ومتوجهة بالخطاب الى السيدة رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة .
: تطرق الى بعض النقاط التي اقترحها المواطنون وطالبوا بالتدخل تتعلق الجليدي جبران  السيد

كذلك الدعوة الى ،جلولي فارس   –العهد الجديد  – الرضوةمدينة  جنهببإشكالية تصريف مياه األمطار 
 التدخل لتهيئة مناطق خضراء تحولت الى نقاط سوداء .

لصيانة األرشيف واسداء الخدمات : ثمن مبادرة لجنة الشؤون اإلدارية احمد حشانة  السيد
البلدي واقترح ان يتم الشروع في اقتناء المنظومات وتأجيل االعتمادات المرصودة لفائدة العقار نظرا لعدم 

المتواجد حذو إقليم العقار  مثالالى ضرورة اقتناء عقارات لدعم الرصيد  مشيرا، توفر الرصيد العقاري 
 األمن باريانة .
: أوضح ان البرنامج االستثماري يشمل كافة الدوائر البلدية وال محمد الحبيب العوني  السيد

ية لحي يوجد داعي للقيام بمزايدات بين أعضاء المجلس البلدي وأشار الى انه على اثر الزيارة الميدان
 .األولويةعبيد والتنوير العمومي وضرورة ايالئهم لتالمحرزية تبين وجوب التدخل ل

ه سيتم إضافة الجزء المتبقي من الطريق لبرج التركي ونهج حي ن: أشار الى أخالد الجبالي  السيد
المحرزية كملحق للمشاريع التي بصدد االنجاز حالية . أما بالنسبة لتصريف مياه األمطار بمدينة الرضوة 

وفر تبخصوص إشكالية تصريف مياه األمطار بحي الوفاق ت،فقد تم أخذها بعين االعتبار ضمن الدراسة 
الحاجة اليهم ، اما  ثبتت اأد لدراسة تصريف مياه األمطار سيتم استعمالها اذ 522ة اعتمادات بقيم

بخصوص العقار المتواجد حذو إقليم األمن باريانة فتعود ملكيته الى الوكالة العقارية للسكنى ويمكن 
 تجديد طلب االقتناء لدعم الرصيد العقاري .



 
 

 

13 

لفائدة المشاريع حسب قابلية االنجاز  : أشار الى تخصيص االعتماداتفتحي ثابت   السيد
 األرشيفوبالنسبة الى مشروع تثمين ،او السنوات  أجزاءالسنوية حيث يمكن برمجة االنجاز حسب 

توفر شركات خاصة تعمل مع منظمات وطنية ويمكن رقمنته دون بناء مقر ، وتطرق المعاناة تالبلدي 
الدراسة التي بصدد االنجاز استكمال و  اإلشكالبمعالجة  مومطالبتهالمواطنين من االكتظاظ المروري 
 والمتعلقة بالتنقلية داخل المدينة .

اعتمادات بقيمة  به : تساءلت حول مشروع األرشيف البلدي قد خصصتالسيدة مريم العطاوي 
ى خواص بالعملية عوضا عن اإلدارة البلدية ، وتطرقت الال سيتولىهل ،أد لتنظيم األرشيف الورقي 02

على المنطقة الخضراء المهيأة  ننقص المناطق الخضراء باريانة المدينة واستحواذ المنتصبين الفوضويي
 سوق ليبيا .ب

: أشارت ان مشروع تثمين األرشيف كان بناء لوضعيته الرديئة وهو مشروع سهام بوعزة   السيد 
اإلدارية المتوفرة كمقر لألرشيف  إضافة طابق فوق احد البناءاتبيمتد على ثالث سنوات وقد تم التفكير 

 . أد. 722لذلك خصصت اعتمادات بقيمة 
: أكد على ضرورة ايالء األهمية لألرشيف البلدي الذي يتضمن حقوق رئيس البلدية  السيد

 البلدية والمواطنين. االدارةووثائق 
 : تولت تقديم قائمة في المواقع المقترحة كمقر لألرشيف. ة سهام بوعزة السيد
وضعية الخاصة بمنطقة حي المحرزية للربط بشبكة ال: تطرقت الى ة الهام بن صالح السيد

في مرحلة أولى التدخل السريع وبرمجة انجاز دراسة مع  واقترحتتصريف مياه األمطار وتعبيد االنهج 
 وكالة التهذيب العمراني للمنطقة .

 الموقعف ديوان التطهير ونظرا لصبغة : أوضح ان الدراسة تم انجازها من طر خالد الجبالي  السيد
 أد. 722تها لفليس هناك إمكانية للربط ويجب تركيز محطة للضخ وتبلغ ك

: أشارت الى أشجار التصفيف كمشروع ذو أهمية لكن نظرا لضيق ة الهام بن صالح السيد
 مساحة األرصفة نجد صعوبة في انجاز هذا المشروع .

 أساس تقييم أهمية المشروع واالستجابة لقابلية انجازه . : تساءلت حولة علياء التومي السيد
وان طريقة طرح المقترح لم  : تطرقت الى الوضعية الكارثية لألرشيف البلدية هدى ميعاوي السيد

وان االعتمادات ، تكن بصورة كافية ما لم تتوفر فيه بعض المعطيات لتخصيص اعتمادات لفائدته 
 لمقاييس السالمة والحماية من الحرائق . ةيكلة المطلوبة واالستجابالمقترحة غير كافية إلعداد اله
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: تطرقت الى بطاقة مشروع منظومة الجغرفة الرقمية والتي تبلغ كلفتها ة سلوى التومي السيد
أد لذلك تتطلب  22األمثلة الهندسية والخرائط تتطلب اقتناء منظومة رسم أد وان مشروع  175التقديرية 

 اعتمادات نظرا ألهمية المشروع . توفير
عوضا عن  األولالمشروع على العنوان ه وقع خطأ باحتساب : أوضح انخالد الجبالي  السيد

 .العنوان الثاني لذلك يجب توفير اعتمادات 
أد من مشروع تثمين  22وبعد النقاش تم االتفاق بان يتم توفير اعتمادات من خالل طرح 

 .مشروع اقتناء منظومة لرسم األمثلة الهندسية والخرائطلفائدة األرشيف البلدي 
 7271: أوضحت أسباب عدم برمجة تهيئة مناطق خضراء بعنوان سنة ة ناجية لعيوني السيد

بصدد االنجاز والمشاريع المبرمجة لسنة  7212مشاريع المبرمجة بعنوان سنة الوذلك نظرا الن 
لذلك تم االكتفاء بمشروع غراسة أشجار التصفيف  بعنوان سنة ، بصدد الدراسة  7272و  7212
 أما، مهيئة وتتواصل متابعها  فهي، أما بالنسبة للمناطق الخضراء المتواجدة بمنطقة رياض النصر  7271

المسالة  دبخصوص النقاط السوداء المتواجدة لتراكم النفايات فهي من جراء قلة وعي المواطنين وال تعو 
لتهيئة  األوليةوحسب التقديرات  المهيأةالتجميلية للمقترحات  لإلنارةطقة خضراء  أما بالنسبة للتهيئة كمن

  أد. 152فتبلغ الكلفة  الموجودةالمقترحات 
 التصويت

 مليون  دينارا3 0برنامج ومشاريع القرب المتعلقة بتحسين ظروف عيش المواطنين بقيمة  0-0

 مناطق التدخل المشاريع        
 الكلفة 

 التقديرية

 المحتفظون الرافضون الموافقون الحاضرون

 مشاريع القرب

 )تعبيد وارصفة 

 و تنوير وتصريف

 مياه األمطار(

 أد 022 الحي االداري

22 

29: 
–الهام بن صالح  –فاضل موسى 
ماهر  –سميرة المازني  -سنية الصغير

احمد  –مريم العطاوي  -القليبي  
سلوى   -الجليدي جبران–حشانة 
 -سهام بوعزة -عليا التومي-التومي 

 –عزيزة الفيتوري –سعيدة عمارة 
روضة  –محمد  الحبيب العوني 

آمنة  –محمد حميد  –الحزامي 
محمد  –هدى الميعاوي  –الزهروني 

2 

 : فتحي ثابت 20

 أد 022 سوق الجمعة

 أد 022 حي الوفاق

صيانة األنهج 

االرصفة بكامل و

 الدوائر البلدية
 أد 022

صيانة التنوير 

العمومي بكامل 

 الدوائر البلدية
 أد 022
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جالل –محمد الهادي كشريد –عزوز 
 تقية

 

 ألف دينارا : 03001برامج ومشاريع إدارية بقيمة  0-0

 الكلفة المشاريع

 التقديرية 

 المحتفظون الرافضون الموافقون الحاضرون

معدات و تجهيزات 

 مختلفة
 أد 00 كباالت

22 

 

 :91عدد 
الهام بن  –فاضل موسى 

 -سنية الصغير–صالح 
ماهر  –سميرة المازني 

الجليدي  -القليبي  
-سلوى التومي   -جبران

 -سهام بوعزة -عليا التومي
محمد   –عزيزة الفيتوري 
محمد  –الحبيب العوني 

 –آمنة الزهروني  –حميد 
محمد  –هدى الميعاوي 

محمد الهادي  –عزوز 
 جالل تقية–كشريد 

1 

 

 

 

 

 : 10عدد 

 احمد حشانة
 روضة الحزامي
 سعيدة عمارة
 مريم العطاوي

 فتحي ثابت

وسائل نقل و 

 أشغال

 أد 001 شاحنة ضاغطة 10عدد 

 أد pick-up 01شاحنة 

سيارة مصلحة 

Forgonette 

 ) لمتابعة االشغال(

 أد 01

شاحنة للكباالت 

dfsk 
 أد  40

 مشاريع بيئية
دراسة المخطط 

 االخضر
 أد 01

 

 معدات 

و تجهيزات 

 إعالمية

 

مشروع تثمين 

 النفايات الخضراء
 أد 011

 أد 011 تجهيزات اعالمية

 أد 01 متابعة البريد

 أد 01 متابعة المشاريع

 أد 01 منظومة معاليم

تثمين األرشيف 

 البلدي
 أد 001

منظومة الجغرفة 

 الرقمية 
 أد 000

رسم األمثلة  

 الهندسية
 أد 01

 

 

 دينارا  ألف 03001برامج ومشاريع مهيكلة للمدينة بقيمة   0-0

 المشاريع
 الكلفة

 التقديرية

 المحتفظون الرافضون الموافقون الحاضرون

 مشاريع

رياضية و 

 حضرية

تغيير أرضية 

 قاعة عزيز تاج
 أد 011

22 

 :91عدد 
الهام بن  –فاضل موسى 

 -سنية الصغير–صالح 

 : 40عدد 

 –محمد حميد 
 –آمنة الزهروني 
مريم العطاوي 

 :  40عدد 

عزيزة –فتحي ثابت  
ماهر  –الفيتوري  

 القليبي

قاعة ألعاب فردية 

 (0)قسط 
 أد  011

التنقل الحضري و 

 المدرسي
 أد  001
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ملعب للرياضات 

 القصوى
احمد  ––سميرة المازني  أد 01

سلوى التومي   -–حشانة 
سهام  -عليا التومي-

–سعيدة عمارة  -بوعزة
 –محمد  الحبيب العوني 

هدى –روضة الحزامي 
–محمد عزوز  –الميعاوي 

–محمد الهادي كشريد 
 جالل تقية

 الجليدي جبران

مسالك للدراجات 

 الهوائية
 أد 011

تجميل 

 المدينة

إنارة تجميلية 

 للمفترقات
 أد 001

غراسة أشجار 

 التصفيف

 أد 01

 

  

 

 قرار المجلس البلدي  

 

على  0200البرنامج االستثماري السنوي التشاركي لسنة لمجلس البلدي على  أعضاءصادق   

 النحو التالي :
 : 0100موارد البرنامج االستثماري السنوي التشاركي لسنة -0

 

 الكلفة باأللف دينار الموارد

 000 المساعدة غير الموظفة 

 03000 تمويل ذاتي

 1 قرض

 03011 المجموع العام للموارد
 

 

  : 0100توزيع الموارد على المشاريع االستثمارية السنوية التشاركية لسنة  -0

 

 مليون  دينارا3 0برنامج ومشاريع القرب المتعلقة بتحسين ظروف عيش المواطنين بقيمة  0-0

 مناطق التدخل المشاريـــــــــــع        
 الكلفة التقديرية

 ألف دينار

 التمويلية الخطة

 تمويل ذاتي 

 ألف دينار
 قرض

 مساعدة 

 غير موظفة

 مشاريع القرب

)تعبيد وارصفة و تنوير 

 وتصريف

 0 0  022  022 الحي االداري

 0 0   022  022 سوق الجمعة

 0 0   022  022 حي الوفاق
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صيانة األنهج و االرصفة  مياه األمطار(

   022  022 بكامل الدوائر البلدية
0 0 

صيانة التنوير العمومي 

 0 0 400 022 بكامل الدوائر البلدية

 

 ألف دينارا : 03001برامج ومشاريع إدارية بقيمة  0-0

 

 المشاريــــــــــــع
  الكلفة التقديرية

 ألف دينار

 التمويلية الخطة

 تمويل ذاتي 

 ألف دينار
 قرض

مساعدة غير 

ألف ب  موظفة

 دينار

تجهيزات معدات و 

 مختلفة
  00  00 كباالت

0 0 

 وسائل نقل و أشغال

  85  001 شاحنة ضاغطة 10عدد 
0 000 

)لمتابعة المناطق شاحنة 

 الخضراء(
01  01  

0 0 

 سيارة مصلحة 

 ) لمتابعة االشغال(
01  01  

0 0 

   40   40 شاحنة للكباالت 
0 0 

 

 المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع
 ةالكلفة التقديري

 ألف دينار

 التمويلية الخطة

 تمويل ذاتي 

 ألف دينار
 قرض

مساعدة 

غير 

 موظفة

 مشاريع بيئية

 

 

دراسة المخطط 

 االخضر
01  01  

0 0 

مشروع تثمين 

 النفايات الخضراء
011  011  

0 0 

معدات و تجهيزات 

 إعالمية

  011  011 تجهيزات اعالمية
0 0 

 01 01 متابعة البريد
0 0 

 01 01 متابعة المشاريع
0 0 

  01  01 منظومة معاليم
0 0 

تثمين األرشيف 

 البلدي
001  001  

0 0 

منظومة الجغرفة 

 الرقمية 
000 000 

0 0 

رسم األمثلة  منظومة 

 الهندسية
01  01  

1 1 
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 دينارا  ألف 03001برامج ومشاريع مهيكلة للمدينة بقيمة   0-0

 

 المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع
 الكلفة التقديرية

 ألف دينار 

 التمويلية الخطة

 تمويل ذاتي

 باأللف دينار 
 قرض

مساعدة 

 غير موظفة

 مشاريع

 رياضية و حضرية

  011  011 تغيير أرضية قاعة عزيز تاج
0 0 

قاعة ألعاب فردية )قسط 

0) 
011   011   

0 0 

التنقل الحضري و 

 المدرسي
001   001   

0 0 

ملعب للرياضات 

 القصوى
01  01  

0 0 

  011  011 مسالك للدراجات الهوائية
0 0 

 تجميل المدينة
  001  001 إنارة تجميلية للمفترقات

0 0 

  01  01 غراسة أشجار التصفيف
0 0 

 

 حسب البيانات التالية :ي الثانتنزيل االعتمادات حسب التبويب المالي المدرج بميزانية العنوان تم كما  
 

 المشاريع اإلدارية -1
   

 

 بيـــان المشـــروع التبويب المالي
 الكلفـــة

 تمويل ذاتـي
مساعدات غير 

 الدفـع التعهـد موظفة

 000 50 000 50 000 50 دراسة المخطط األخضر 06.600-0020
 

06.603-0004 
انجاز مقر خاص باألرشيف 

 000 130 000 130 000 130 الورقي
 

06.603-0006 
تهيئة وتجهيز مقر ورقي لفرز 

 000 40 000 40 000 40 وتنظيم األرشيف
 

06.605-0020 

 000 100 000 100 000 100 تجهيزات إعالمية
 

 000 70 000 70 000 70 متابعة البريد
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 000 30 000 30 000 30 متابعة المشاريع
 

 000 20 000 20 000 20 منظومة المعاليم
 

 000 70 000 70 000 70 منظومة رسم األمثلة الهندسية
 

 000 125 000 125 000 125 منظومة الجغرفة الرقمية
 

 000 20 000 20 000 20 تركيز منظومة لرقمنة األرشيف
 

تركيز خدمة رقمية على 
 000 20 000 20 000 20 األنترنات لتثمين األرشيف

 

06.606-0001 

 000 665 000 85 000 750 000 750 شاحنة ضاغطة 20عدد 

شاحنة لمتابعة المناطق 
 000 40 000 40 000 40 الخضراء

 

 000 40 000 40 000 40 شاحنة للكباالت
 

 000 25 000 25 000 25 كباالت 06.606-0002
 

06.608-0001 
سيارة مصلحة )لمتابعة 

 000 40 000 40 000 40 األشغال(
 

06.614-0006 
مشروع تثمين النفايات 

 000 100 000 100 000 100 الخضراء
 

 000 665 000 005 1 000 670 1 000 670 1 مجموع المشاريع اإلدارية

 
      

 المشاريع المهيكلة -2
    

 بيـــان المشـــروع التبويب المالي
 الكلفـــة

 تمويل ذاتـي
مساعدات غير 

 الدفـع التعهـد موظفة
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06.614-0006 

 000 130 000 130 000 130 التنقل الحضري والمدرسي
 

 000 100 000 100 000 100 مسالك الدراجات الهوائية
 

06.615-0005 

 000 150 000 150 000 150 إنارة تجميلية للمفترقات
 

 000 80 000 80 000 80 غراسة أشجار التصفيف
 

06.616-0004 

 000 200 000 200 000 200 تغيير أرضية قاعة عزيز تاج
 

 000 800 000 800 000 800 (9قاعة ألعاب فردية )قسط 
 

 000 70 000 70 000 70 ملعب للرياضات القصوى
 

 0 000 530 1 000 530 1 000 530 1 مجموع المشاريع المهيكلة

 
      

 مشاريع القرب -3
    

 بيـــان المشـــروع التبويب المالي
 الكلفـــة

 تمويل ذاتـي
مساعدات غير 

 الدفـع التعهـد موظفة

06.610-0004 
صيانة التنوير العمومي بكامل 

 000 400 000 400 000 400 الدوائر البلدية
 

06.613-0003 
صيانة األنهج واألرصفة بكامل 

 000 700 000 700 000 700 الدوائر البلدية
 

06.614-0006 

)تعبيد وأرصفة وتنوير وتصريف 
 000 300 000 300 000 300 مياه األمطار( الحي اإلداري

 

)تعبيد وأرصفة وتنوير وتصريف 
 000 300 000 300 000 300 مياه األمطار( سوق الجمعة
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 الموضوع عدد 10 : حول برنامج التكوين ودعم القدرات لسنة 0100

 تقديم الموضوع المتعلق بموضوع برنامج التكوين ودعم القدرات الذي السيد رئيس البلدية  تولى
في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية و سعيا إلى مسايرة نسق دعم القدرات أنه  أفاد

،  بالبلديات يتم سنويا إعداد برنامج لدعم هذه القدرات في جانبيه المتعلقين بالتكوين والمساندة الفنية
مركزية وصندوق القروض ومساعدة يتولى تنفيذ البرنامج المشار إليه أعاله كل من مركز التكوين ودعم الال

 .الجماعات المحلية
وحيث أنه من شروط إسناد القروض و منح المساعدات تنفيذ البرنامج المذكور من طرف 

وذلك  2021البلديات وبالتالي تم إعداد مشروع برنامج سنوي لدعم القدرات بالبلدية بعنوان سنة 
المذكورين أعاله  وقد تم عرض  لمعروضة من طرف الهيكليناستنادا إلى محاور التكوين والمساندة الفنية ا

 .البرنامج على أنظار لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات 
 أنظارالمجلس البلدي التداول في الموضوع مع العلم انه تم عرضه  أعضاءوالمعروض على السادة 
 .7272ديسمبر  11المكتب البلدي المنعقد بتاريخ 

 

 الخطة الوظيفية الرتبة المعرف الوحيد اإلسم و اللقب الموضوع ع/ر

إعداد وإنجاز مخطط  0

اإلستثمار البلدي/برنامج 

 التنمية المحلية

 مدير المصالح الفنية مهندس معماري رئيس 00010000 خالد الجبالي

 متصرف مسستشار 00000000 أم الخير بلغيث 0
كاهية مدير خلية شؤون المجلس 

وتنسيق عمل  والمكتب واللجان

)تعبيد وأرصفة وتنوير وتصريف 
 000 300 000 300 000 300 مياه األمطار( حي الوفاق

 

 0 000 000 2 000 000 2 000 000 2 مجموع مشاريع القرب

 

      

 المجموع العام لمشاريع المخطط 

 0202اإلستثماري   لسنة 
5 200 000 5 200 000 4 535 000 665 000 
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 الدوائر

 تقني أول 0000010010 مريم جبالي 0
مكلفة باإلشراف على مصلحة 

 الميزانية ومتابعة التصرف المالي

 مدير الشؤون المالية متصرف مسستشار 00100100 حميدة العرفاوي  0

 كاهية مدير التصرف المالي متصرف مسستشار 00100000 دليلة عزري 0

 تقني أول 00000000 شكري الدشراوي 0
رئيس مصلحة متابعة تنفيذ مشاريع 

 المخطط

0 

 الصفقات العمومية

 كاهية مدير التموين متصرف مستشار 00000010 حسني البجاوي

 مهندس أول 0110110000 ميساء بن براهم 0
رئيس مصلحة تعهد البناءات 

 والتجهيزات الرياضية

 تقني أول 00010010 صابر كريم 0

مصلحة التهيئة والتخطيط رئيس 

العمراني مكلف بمتابعة مشاريع 

 الطرقات

 رئيس مصلحة الصفقات والشراءات متصرف مستشار 00000010 سالف البلطي 0

 مهندس أول 01000000 ناجية العيوني 0
مدير تجميل المدينة والعناية  

 بالمنتزهات

 التصرف في النفاياترئيس مصلحة  متصرف مستشار 00011110 سناء بن منصور 0

0 

 الشراء على الخط

 كاهية مدير التموين متصرف مستشار 00000010 حسني البجاوي

 رئيس مصلحة الصفقات والشراءات متصرف مستشار 00000010 سالف البلطي 0

   متصرف مساعد 0000000000 محسن الصغير 0

 مهندس أول 00000000 مراد الحمزاوي 0
التطبيقات رئيس مصلحة إستغالل 

 والرسكلة

 تقني أول 00000010 أحمد العابد 0
مكلف باإلشراف على المستودع 

 البلدي

 رئيس مصلحة التصرف في النفايات متصرف مستشار 00011110 سناء بن منصور 0

0 

مجهود البلدية في النظافة و 

المخطط البلدي للتصرف في 

 النفايات 

 رئيس مصلحة التصرف في النفايات متصرف مستشار 00011110 سناء بن منصور

 متصرف للداخلية 00000000 خالد اليحياوي 0
مكلف باإلشراف على مصلحة 

 النظافة وإستغالل المعدات

 تقني أول 00000010 أحمد العابد 0
مكلف باإلشراف على المستودع 

 البلدي

 متابعة ملفات المنشآت المائية 10عامل 00100000 ليلى بوثور 0

 متصرف مستشار 00000000 فهمي حمي 0
رئيس مصلحة التفقد ومراقبة 

 التراتيب البلدية

 رئيس فريق الشرطة البيئية متصرف 0000010000 محمد الطيب الخماسي 0
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0 

 المخطط الثالثي للصيانة

 تقني أول 00000000 عارف غالم
مكلف باإلشراف على مصلحة 

 الشبكات وحماية المعلومات

 تقني أول 00000010 العابدأحمد  0
مكلف باإلشراف على المستودع 

 البلدي

 متصرف مساعد 01100001 هادية الغربي 0
مكلفة باإلشراف على مصلحة 

 صيانة التجهيزات واألظمة

 إستغالل التطبيقات والرسكلة واضع برامج 0000000000 مروى بن محمود 0

 تقني رئيس 01100000 هندة الكيفاجي 0

مدير المعدات والورشات كاهية 

مكلفة بمصلحة الطرقات وتسمية 

 األنهج

 00100010 أماني زايد 0
فني سام أول للصحة 

 العمومية

مكلفة باإلشراف على مصلحة 

مراقبة المؤسسات ومراقبة المواد 

 الغذائية والتفقد الصحي

0 

النفاذ للمعلومة و التواصل 

 البلدي

 متصرف مستشار 00000000 سمير وداي
مدير الشؤون اإلدارية و بالنفاذ إلى 

 المعلومة والحوكمة

 مديرة الشؤون القانونية واألمالك متصرف رئيس 00000000 ليليا المديني 0

 واضع برامج 00000100 نادرة بن قايد 0
مكلفة باإلشراف على مصلحة 

 اإلحصائيات

 متصرف مستشار 00011010 لطيفة الرزقي 0
مع المواطن رئيس مصلحة العالقة 

 ونائب المكلف بالنفاذ إلى المعلومة

 رئيس مصلحة اإلعالم كاتب صحفي 01000000 نهلة الجميعي 0

 متصرف مستشار 00000000 سنيا شعيب 0
مديرة تنمية الموارد والشؤون 

 اإلقتصادية

0 

إستغالل بطاقات الوصف 

 الوظيفي

 0000010000 صابر الرياحي
متصرف في الوثائق 

 واألرشيف
 رئيس مصلحة التكوين والرسكلة

 متصرف 00001000 هشام الخضراوي 0

مكلف باإلشراف على مصلحة 

األعوان واإلشراف على خلية 

 الحراسة

 متصرف رئيس 00000000 ليلى بن صالح العياشي 0
مديرة وحدة المتابعة واإلعالم 

 والعالقات الخارجية وتنشيط المدينة

 كاهية مدير تنشيط المدينة متصرف مستشار 00100000 سنية بن سالم 0

 مدير الشؤون المالية متصرف مسستشار 00100100 حميدة العرفاوي  0

 0010000000 أشرف الطياشي 0
ممرض أول الصحة 

 العمومية
 متابعة الملفات الطبية لألعوان

0 

الموازنة االجتماعية في 

التصرف في الموارد 

 البشرية 

 كاهية مدير تنمية الموارد البشرية متصرف مستشار 00001000 لطيفة تريمش   

 متصرف مستشار 00000000 سنيا شعيب 0
مديرة تنمية الموارد والشؤون 

 اإلقتصادية

 متصرف 00001000 هشام الخضراوي 0

مكلف باإلشراف على مصلحة 

األعوان واإلشراف على خلية 

 الحراسة

0 
المصنف المرجعي و 

 بالكفاياتالمقاربة 
 كاهية مدير تنمية الموارد البشرية متصرف مستشار 00001000 لطيفة تريمش   
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 متصرف 00001000 هشام الخضراوي 0

مكلف باإلشراف على مصلحة 

األعوان واإلشراف على خلية 

 الحراسة

 0000010000 صابر الرياحي 0
متصرف في الوثائق 

 واألرشيف
 رئيس مصلحة التكوين والرسكلة

0 

لوحات القيادة في التصرف 

 البلدي

 متصرف 00001000 هشام الخضراوي

مكلف باإلشراف على مصلحة 

األعوان واإلشراف على خلية 

 الحراسة

 متصرف مستشار 00000000 سنيا شعيب 0
مديرة تنمية الموارد والشؤون 

 اإلقتصادية

 البيئيةرئيس فريق الشرطة  متصرف 0000010000 محمد الطيب الخماسي 0

 مدير الشؤون المالية متصرف مسستشار 00100100 حميدة العرفاوي  0

 مهندس أول 00000000 مراد الحمزاوي 0
رئيس مصلحة إستغالل التطبيقات 

 والرسكلة

 متصرف دائرة أريانة المدينة  متصرف 00000000 معز المديوني 0

 النصرمتصرف دائرة رياض  متصرف 01000000 نزار األدب 0

 متصرف دائرة المنازه متصرف 00001000 األسعد المحمدي 0

 متصرف دائرة أريانة العليا متصرف مساعد 00100000 كمال بن رمضان 0

0 

 تعبئة الموارد

 متصرف مستشار 00000000 سنيا شعيب
مديرة تنمية الموارد والشؤون 

 اإلقتصادية

 مدير الشؤون اإلقتصاديةكاهية  متصرف مستشار 00000000 سارة بنور 0

 متصرف 00000000 طارق الحدشي 0
رئيس مصلحة التراخيص والمعاليم 

 المختلفة

 متصرف مستشار 00100000 سنية عياد 0
رئيس مصلحة التصرف في األمالك 

 البلدية

 مدير الشؤون المالية متصرف مسستشار 00100100 حميدة العرفاوي  0

 تقني أول 0000010010 مريم الجبالي 0
مكلفة باإلشراف على مصلحة 

 الميزانية ومتابعة التصرف المالي

0 

 تطهير الديون

 متصرف 00000100 رايس داوة
رئيس مصلحة حسابيات ميزانية 

 التصرف

 متابعة تنفيذ ميزانية التصرف متصرف مساعد 0000000000 ناهد العياري 0

0 

 إدارة اإلجتماعات على الخط

 متابعة تنفيذ ميزانية التصرف متصرف مساعد 0000000000 مراد الحمزاوي

 تقني أول 00000000 عارف غالم 0
مكلف باإلشراف على مصلحة 

 الشبكات وحماية المعلومات

 واضع برامج 00000100 نادرة بن قايد 0
مكلفة باإلشراف على مصلحة 

 اإلحصائيات

 متصرف رئيس 00000000 ليلى بن صالح العياشي 0
وحدة المتابعة واإلعالم  مديرة

 والعالقات الخارجية وتنشيط المدينة
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 متصرف مسستشار 00000000 أم الخير بلغيث 0

كاهية مدير خلية شؤون المجلس 

والمكتب واللجان وتنسيق عمل 

 الدوائر

 مدير حفظ الصحة وحماية المحيط تقني رئيس 00000000 عصام الماجري 0

0 

 تقييم اآلداء

 بلغيثأم الخير 

 متصرف مسستشار 00000000

كاهية مدير خلية شؤون المجلس 

والمكتب واللجان وتنسيق عمل 

 الدوائر

0 
 حميدة العرفاوي 

 مدير الشؤون المالية متصرف مسستشار 00100100

 مهندس أول 00000000 مراد الحمزاوي 0
رئيس مصلحة إستغالل التطبيقات 

 والرسكلة

 متصرف مستشار 00010000 الناصر محمود 0
كاهية مدير المتابعة واإلعالم 

 والعالقات الخارجية

0 
 فاطمة حشايشي

 المتابعة متصرف 01000010

 تقني أول 0000010010 مريم الجبالي 0
مكلفة باإلشراف على مصلحة 

 الميزانية ومتابعة التصرف المالي

 

 

        
  

 النشاط المجــــــــــال ع/ر

الرمز 

حسب 

دليل 

المساندة 

 الفنية

 المشروع أو النشاط

تاريخ 

المساندة 

 الفنية

 اإلدارة المعنية الرتبة أو الصنف إسم و لقب المنتفع
 

1 

 الديمومة

المساندة في 

مجال 

التصرف في 

الموارد 

 المالية

D3 

 

تحليل المديونية و 

إقتراح برنامج 

لتطهير الديون 

 ومتابعة تنفيذه

 

 

 عادل الوسالتي
المصالح مستشار 

 العمومية
 الكتابة العامة

 

 متصرف مستشار حمدية العرفاوي 2

 إدارة الشئون المالية

 

 متصرف رايس داوة 3
 

 متصرف شريفة الشريقي 4
 

 ملحق إدارة ناهد العياري 5
 

 تقني إبتسام بن جالب 6
 

 كاتب تصرف ريم عباس 7
 

1 

 التصرف

المساندة في 

مجال    

التصرف في 

الموارد 

 المالية

D1 

تحليل الوضعية 

المالية للبلدية 

وبلورة خطة عمل 

وجملة من 

التوصيات لتحسين 

 الوضعية

 

 سنيا شعيب
 

إدارة تنمية الموارد و 

 الشؤون االقتصادية

 

 سنية بن عياد 2
  

 سارة بنور 3
  

 طارق الحدشي 4
  

 دليلة عزري 5
 

 إدارة الشئون المالية
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   مريم الجبالي 6
 

          

 المداوالت
 

جملة والذي  يتبعه تطرق ألهمية برنامج التكوين لفائدة اإلطارات البلدية :  فتحي ثابتالسيد 
الى وجوب تقييم هذه البرامج  إضافةالحاصل على التكوين تقريرا  اإلطار إعدادتتمثل في  اإلجراءاتمن 

  لضمان النجاعة وذلك حسب احتياجات الموظفين .
 

 التصويت
 77/77: الموافقون

مريم العطاوي  -ماهر القليبي   –سميرة المازني  -سنية الصغير–الهام بن صالح  –فاضل موسى 
عزيزة –سعيدة عمارة  -سهام بوعزة -عليا التومي-سلوى التومي   -الجليدي جبران–احمد حشانة  –

هدى  –آمنة الزهروني  –محمد حميد  –روضة الحزامي  –محمد  الحبيب العوني  –الفيتوري 
 انيس معزون  –فاطمة ابراهم –محمد الهادي كشريد –محمد عزوز  –الميعاوي 

 77/2: المعترضون

  77/2: المحتفظون

 

 قرار المجلس البلدي  

 

 كما يلي : 0202على برنامج التكوين ودعم القدرات لسنة المجلس البلدي  أعضاء صادق    
 

 الخطة الوظيفية الرتبة المعرف الوحيد اإلسم و اللقب الموضوع ع/ر

0 

إعداد وإنجاز مخطط 

اإلستثمار البلدي/برنامج 

 التنمية المحلية

 مدير المصالح الفنية معماري رئيسمهندس  00010000 خالد الجبالي

 متصرف مسستشار 00000000 أم الخير بلغيث 0

كاهية مدير خلية شؤون المجلس 

والمكتب واللجان وتنسيق عمل 

 الدوائر

 تقني أول 0000010010 مريم جبالي 0
مكلفة باإلشراف على مصلحة 

 الميزانية ومتابعة التصرف المالي

 مدير الشؤون المالية متصرف مسستشار 00100100 حميدة العرفاوي  0

 كاهية مدير التصرف المالي متصرف مسستشار 00100000 دليلة عزري 0
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 تقني أول 00000000 شكري الدشراوي 0
رئيس مصلحة متابعة تنفيذ مشاريع 

 المخطط

0 

 الصفقات العمومية

 كاهية مدير التموين متصرف مستشار 00000010 حسني البجاوي

 مهندس أول 0110110000 ميساء بن براهم 0
رئيس مصلحة تعهد البناءات 

 والتجهيزات الرياضية

 تقني أول 00010010 صابر كريم 0

رئيس مصلحة التهيئة والتخطيط 

العمراني مكلف بمتابعة مشاريع 

 الطرقات

 رئيس مصلحة الصفقات والشراءات متصرف مستشار 00000010 سالف البلطي 0

 مهندس أول 01000000 العيوني ناجية 0
مدير تجميل المدينة والعناية  

 بالمنتزهات

 رئيس مصلحة التصرف في النفايات متصرف مستشار 00011110 سناء بن منصور 0

0 

 الشراء على الخط

 كاهية مدير التموين متصرف مستشار 00000010 حسني البجاوي

 مصلحة الصفقات والشراءاترئيس  متصرف مستشار 00000010 سالف البلطي 0

   متصرف مساعد 0000000000 محسن الصغير 0

 مهندس أول 00000000 مراد الحمزاوي 0
رئيس مصلحة إستغالل التطبيقات 

 والرسكلة

 تقني أول 00000010 أحمد العابد 0
مكلف باإلشراف على المستودع 

 البلدي

 مصلحة التصرف في النفاياترئيس  متصرف مستشار 00011110 سناء بن منصور 0

0 

مجهود البلدية في النظافة و 

المخطط البلدي للتصرف في 

 النفايات 

 رئيس مصلحة التصرف في النفايات متصرف مستشار 00011110 سناء بن منصور

 متصرف للداخلية 00000000 خالد اليحياوي 0
مكلف باإلشراف على مصلحة 

 النظافة وإستغالل المعدات

 تقني أول 00000010 العابدأحمد  0
مكلف باإلشراف على المستودع 

 البلدي

 متابعة ملفات المنشآت المائية 10عامل 00100000 ليلى بوثور 0

 متصرف مستشار 00000000 فهمي حمي 0
رئيس مصلحة التفقد ومراقبة 

 التراتيب البلدية

 البيئيةرئيس فريق الشرطة  متصرف 0000010000 محمد الطيب الخماسي 0

0 

 المخطط الثالثي للصيانة

 تقني أول 00000000 عارف غالم
مكلف باإلشراف على مصلحة 

 الشبكات وحماية المعلومات

 تقني أول 00000010 أحمد العابد 0
مكلف باإلشراف على المستودع 

 البلدي

 متصرف مساعد 01100001 هادية الغربي 0
مكلفة باإلشراف على مصلحة 

 التجهيزات واألظمةصيانة 

 إستغالل التطبيقات والرسكلة واضع برامج 0000000000 مروى بن محمود 0
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 تقني رئيس 01100000 هندة الكيفاجي 0

كاهية مدير المعدات والورشات 

مكلفة بمصلحة الطرقات وتسمية 

 األنهج

 00100010 أماني زايد 0
فني سام أول للصحة 

 العمومية

مصلحة مكلفة باإلشراف على 

مراقبة المؤسسات ومراقبة المواد 

 الغذائية والتفقد الصحي

0 

النفاذ للمعلومة و التواصل 

 البلدي

 متصرف مستشار 00000000 سمير وداي
مدير الشؤون اإلدارية و بالنفاذ إلى 

 المعلومة والحوكمة

 مديرة الشؤون القانونية واألمالك متصرف رئيس 00000000 ليليا المديني 0

 واضع برامج 00000100 نادرة بن قايد 0
مكلفة باإلشراف على مصلحة 

 اإلحصائيات

 متصرف مستشار 00011010 لطيفة الرزقي 0
رئيس مصلحة العالقة مع المواطن 

 ونائب المكلف بالنفاذ إلى المعلومة

 رئيس مصلحة اإلعالم كاتب صحفي 01000000 نهلة الجميعي 0

 مستشار متصرف 00000000 سنيا شعيب 0
مديرة تنمية الموارد والشؤون 

 اإلقتصادية

0 

إستغالل بطاقات الوصف 

 الوظيفي

 0000010000 صابر الرياحي
متصرف في الوثائق 

 واألرشيف
 رئيس مصلحة التكوين والرسكلة

 متصرف 00001000 هشام الخضراوي 0

مكلف باإلشراف على مصلحة 

األعوان واإلشراف على خلية 

 الحراسة

 متصرف رئيس 00000000 بن صالح العياشي ليلى 0
مديرة وحدة المتابعة واإلعالم 

 والعالقات الخارجية وتنشيط المدينة

 كاهية مدير تنشيط المدينة متصرف مستشار 00100000 سنية بن سالم 0

 مدير الشؤون المالية متصرف مسستشار 00100100 حميدة العرفاوي  0

 0010000000 أشرف الطياشي 0
ممرض أول الصحة 

 العمومية
 متابعة الملفات الطبية لألعوان

0 

الموازنة االجتماعية في 

التصرف في الموارد 

 البشرية 

 كاهية مدير تنمية الموارد البشرية متصرف مستشار 00001000 لطيفة تريمش   

 متصرف مستشار 00000000 سنيا شعيب 0
مديرة تنمية الموارد والشؤون 

 اإلقتصادية

 متصرف 00001000 هشام الخضراوي 0

مكلف باإلشراف على مصلحة 

األعوان واإلشراف على خلية 

 الحراسة

0 

المصنف المرجعي و 

 المقاربة بالكفايات

 كاهية مدير تنمية الموارد البشرية متصرف مستشار 00001000 لطيفة تريمش   

 متصرف 00001000 هشام الخضراوي 0

مكلف باإلشراف على مصلحة 

األعوان واإلشراف على خلية 

 الحراسة

 0000010000 صابر الرياحي 0
متصرف في الوثائق 

 واألرشيف
 رئيس مصلحة التكوين والرسكلة

0 
لوحات القيادة في التصرف 

 البلدي
 متصرف 00001000 هشام الخضراوي

مكلف باإلشراف على مصلحة 

األعوان واإلشراف على خلية 

 الحراسة
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 متصرف مستشار 00000000 سنيا شعيب 0
مديرة تنمية الموارد والشؤون 

 اإلقتصادية

 رئيس فريق الشرطة البيئية متصرف 0000010000 محمد الطيب الخماسي 0

 مدير الشؤون المالية متصرف مسستشار 00100100 حميدة العرفاوي  0

 مهندس أول 00000000 مراد الحمزاوي 0
رئيس مصلحة إستغالل التطبيقات 

 والرسكلة

 متصرف دائرة أريانة المدينة  متصرف 00000000 معز المديوني 0

 متصرف دائرة رياض النصر متصرف 01000000 نزار األدب 0

 متصرف دائرة المنازه متصرف 00001000 األسعد المحمدي 0

 متصرف دائرة أريانة العليا متصرف مساعد 00100000 كمال بن رمضان 0

0 

 المواردتعبئة 

 متصرف مستشار 00000000 سنيا شعيب
مديرة تنمية الموارد والشؤون 

 اإلقتصادية

 كاهية مدير الشؤون اإلقتصادية متصرف مستشار 00000000 سارة بنور 0

 متصرف 00000000 طارق الحدشي 0
رئيس مصلحة التراخيص والمعاليم 

 المختلفة

 متصرف مستشار 00100000 سنية عياد 0
مصلحة التصرف في األمالك رئيس 

 البلدية

 مدير الشؤون المالية متصرف مسستشار 00100100 حميدة العرفاوي  0

 تقني أول 0000010010 مريم الجبالي 0
مكلفة باإلشراف على مصلحة 

 الميزانية ومتابعة التصرف المالي

0 

 تطهير الديون

 متصرف 00000100 رايس داوة
 رئيس مصلحة حسابيات ميزانية

 التصرف

 متابعة تنفيذ ميزانية التصرف متصرف مساعد 0000000000 ناهد العياري 0

0 

 إدارة اإلجتماعات على الخط

 متابعة تنفيذ ميزانية التصرف متصرف مساعد 0000000000 مراد الحمزاوي

 تقني أول 00000000 عارف غالم 0
مكلف باإلشراف على مصلحة 

 الشبكات وحماية المعلومات

 واضع برامج 00000100 نادرة بن قايد 0
مكلفة باإلشراف على مصلحة 

 اإلحصائيات

 متصرف رئيس 00000000 ليلى بن صالح العياشي 0
مديرة وحدة المتابعة واإلعالم 

 والعالقات الخارجية وتنشيط المدينة

 متصرف مسستشار 00000000 أم الخير بلغيث 0

كاهية مدير خلية شؤون المجلس 

واللجان وتنسيق عمل والمكتب 

 الدوائر

 مدير حفظ الصحة وحماية المحيط تقني رئيس 00000000 عصام الماجري 0

 تقييم اآلداء 0

 أم الخير بلغيث

 متصرف مسستشار 00000000

كاهية مدير خلية شؤون المجلس 

والمكتب واللجان وتنسيق عمل 

 الدوائر
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                     الموضـوع عـ20ـدد: تنقيح قرار ضبط الخطط المراد سد شغورها عن طريق المناظرات 
 الداخلية للترقية.

تقدم الموضوع المتعلق بموضوع تنقيح قرار ضبط الخطط المراد سد شغورها السيد رئيس البلدية  تولى      
لتنقيح النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري  تبعــــا أنه أشار وعن طريق المناظرات الداخلية للترقية 

والذي 0202فيفري  01المؤرخ في  0202لسنة  111لإلدارات العمومية بمقتضى األمر عدد المشترك 
( سنوات في الرتبــــة من ترقيـــة 21على تمكين أعوان السلك المذكور الذين قضوا أربع ) 11نصفي فصله 

 .0202أوت  20إستثنائية والتي تم ضبط كيفية إجرائها بمقتضى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 

( على أنه " 11في عنوان األحكام اإلستثنائية )الفصل المذكور أعاله 111نص األمر عدد وحيث        
أعاله  03يرتقي بصفة استثنائية بقّية األعوان المنتمين لهذا السلك والمدمجين طبقا ألحكام الفصل 

( سنوات على األقل في 0دون سواهم إلى الرتبة الموالية مباشرة وذلك عند بلوغهم أقدمية أربع )
الرتب المدمجين فيها، عن طريق التناظر وحسب الملفات، ويتم ضبط كيفية إجراء التناظر بمقتضى 

 ."مقرر من رئيس الحكومة
نص قرار رئيس الحكومة المشار إليه على فتح دورتين سنويا بمعدل دورة كل ستة أشهر إلى حين كما 

 .في الترقية اإلستثنائيةإستيفاء جميع األعوان المعنيين حقهم 

0 
 حميدة العرفاوي 

 الشؤون المالية مدير متصرف مسستشار 00100100

 مهندس أول 00000000 مراد الحمزاوي 0
رئيس مصلحة إستغالل التطبيقات 

 والرسكلة

 متصرف مستشار 00010000 الناصر محمود 0
كاهية مدير المتابعة واإلعالم 

 والعالقات الخارجية

0 
 فاطمة حشايشي

 المتابعة متصرف 01000010

0 
 مريم الجبالي

 تقني أول 0000010010
مكلفة باإلشراف على مصلحة 

 الميزانية ومتابعة التصرف المالي
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سنوات( ونسبة الترقية ألعوان السلك  21سنوات عوضا عن  21ترتب عن تغيير شروط الترشح )أقدمية وحيث 
تفاع عدد األعوان المراد ترقيتهم كما هو (، إر   %12اإلداري المشترك )كل األعوان المؤهلين عوضا عن 

 مبين بالجدولين التاليين :
 (0202جوان  02المؤرخ في  911)القرار عدد  داري المشترك لإلدارات العمومية :بالنسبة للسلك اإل-9

 ةـــــــــــــــــــــالرتب
 األعوان المؤهلين للترقيةعدد 

 تاريخ ختم الترشحات :
 0202نوفمبر  20

األعوان المراد عدد 
 ترقيتهم

02% 
 طريق التسديد

 20 20 متصرف رئيس
مناظرة داخلية 

 بالملفات

 20 92 متصرف مستشار
مناظرة داخلية 

 بالملفات

 20 20 متصرف
مناظرة داخلية 

 بالملفات

 20 22 ملحق إدارة
مناظرة داخلية 

 بالملفات

 22 90 كاتب تصرف
مناظرة داخلية 

 بالملفات

 29 02 مستكتب إدارة
مناظرة داخلية 

 بالملفات
 )جديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد( بالنسبة للسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية : -0

 رتبة الترقية
 %922عدد األعوان المؤهلين والمراد ترقيتهم 

 0202نوفمبر  20تاريخ ختم الترشحات : 
 طريق التسديد

 مناظرة داخلية بالملفات 29 متصرف عام
 مناظرة داخلية بالملفات 99 متصرف رئيس

 بالملفاتمناظرة داخلية  99 متصرف مستشار
 مناظرة داخلية بالملفات 92 متصرف

 مناظرة داخلية بالملفات 90 ملحق إدارة
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 مناظرة داخلية بالملفات 90 كاتب تصرف
 مناظرة داخلية بالملفات 20 مستكتب إدارة

شغورها عن طريق المناظرات الداخلية للترقية بالملفات بعنوان  تم ضبط عدد الخطط المراد سدّ  وحيث
 .0202جوان  02المؤرخ في  111بمقتضى القرار عدد  لفائدة بلدية أريانة 0202سنة 

أعاله وتمكين األعوان المعنيين من حقهم في الترقية  ألمر والقرار المذكورينأحكام اتطبيق وبهدف 
في  0202جوان 02المؤرخ في 111اإلستثنائية، فإنه يتعين إجراء بعض التعديالت على القرار البلدي عدد 

 فقرته األولى المتعلقة بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية.
رض الموضوع على أنظار لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخــــــدمات خالل إجتماعها ـــــــــــتم ع وقـــــــــــــــــــــد
على السادة أعضاء المجلس البلدي التداول في الموضوع  فالمعـروض .0202ديسمبر  20المنعقد بتاريــــــخ 

 . 0202ديسمبر  11مع العلم انه تم عرضه على انظار المكتب البلدي المنعقد بتاريخ 
 

 المداوالت

 

: أيد ان يتم الحرص من طرف اإلدارة والمجلس البلدي على تمتيع كافة أنيس معزون  السيد  
 لمزيد النجاعة في العمل وتساءل حول مدى تقدم ملف التنظيم الهيكلي .األعوان من الترقية االستثنائية 

: أوضحت ان لجنة الشؤون اإلدارية بصدد العمل على ملف التنظيم ة سهام بوعزة السيد  
الهيكلي من خالل تشريك السادة أعضاء المجلس البلدي والمجال مفتوح أمام الجميع للمشاركة في 

 الجلسات .
 

 التصويت
 77/77: قونالمواف

مريم العطاوي  -ماهر القليبي   –سميرة المازني  -سنية الصغير–الهام بن صالح  –فاضل موسى 
عزيزة –سعيدة عمارة  -سهام بوعزة -عليا التومي-سلوى التومي   -الجليدي جبران–احمد حشانة  –

هدى  –آمنة الزهروني  –محمد حميد  –روضة الحزامي  –محمد  الحبيب العوني  –الفيتوري 
 انيس معزون  –فاطمة ابراهم –محمد الهادي كشريد –محمد عزوز  –الميعاوي 
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 77/2: المعترضون
  77/2: المحتفظون

 
 

 

 

 مبنية وغير مبنية وتسوية وضعياتحـول طرح معاليم مثقلة على عقارات  : 20الموضوع عدد 

 مطالب إسترجاع.

 

 

طرح معاليم مثقلة على عقارات مبنية وغير مبنية وتسوية قديم موضوع تالسيد رئيس البلدية  ىلتو 
في إطار أعمال لجنة مراجعة المعاليم فقد تناولنا بالدرس عدد من انه مطالب إسترجاع مشيرا  وضعيات
 التالية :الملفات 

 

 قرار المجلس البلدي  

 

 تنقيح قرار ضبط الخطط المراد سد شغورها عن  باإلجماع علىالمجلس البلدي  أعضاء صادق  

 على النحو التالي : للترقيةطريق المناظرات الداخلية 
 بالنسبة للسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية :  -9

 رتبة الترقية
 %922عدد األعوان المؤهلين والمراد ترقيتهم 

 0202نوفمبر  20تاريخ ختم الترشحات : 
 طريق التسديد

 مناظرة داخلية بالملفات 29 متصرف عام
 بالملفاتمناظرة داخلية  99 متصرف رئيس

 مناظرة داخلية بالملفات 99 متصرف مستشار
 مناظرة داخلية بالملفات 92 متصرف

 مناظرة داخلية بالملفات 90 ملحق إدارة
 مناظرة داخلية بالملفات 90 كاتب تصرف
 مناظرة داخلية بالملفات 20 مستكتب إدارة
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معاليم مثقلة على فصول مكررة تسربت أثناء القيام بعملية التخزين في المنظومة اإلعالمية  طرح  - 1
 أريانة المدينة واريانة العليا.

طرح معاليم مثقلة على فصول مكررة تسربت أثناء القيام بعملية التخزين في المنظومة اإلعالمية   - 7
 .7بالمنازه  والنصر 

 ها على إثر عقل بنكية على وجه الخطأ .إرجاع مبالغ مالية تم سحب -0
مطالب إسترجاع سيعاد عرضها على إثر تصحيح المبالغ المسحوبة فعليا من حساباتهم البنكية  -4

 حسب الوصوالت .
 تسوية وضعية عقارات مبنية وطرح دين .-5
 
 و فق  الجداول التالية :لذا فالمعروض على أنظاركم التداول في هذه النقاط   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
قائمة فصول مكررة أريانة المدينة و العليا  0  

 العنوان مرجع المطلب اإلسم واللقب رقم الزمام
الفترة المعينة 

 بالطرح

المبلغ الراجع 

 للبلدية
 قرار اللجنة ص ت مسكن

االصلي 

100010110100 

المكرر 

100001010100 

لخضر 

 الرزقي

سبتمبر  00

0101 

إقامة السعادة 

 00عمارة 

 طابق اري

 اريانة المدينة

0101 003110 03000 

الموافقة على 

طرح الفصل 

المكرر وطرح 

 الدين

االصلي 

100000100110 

المكرر 

100000100110 

 الطاهر بلبالي

نوفمبر  00

0101- 

0000 

نهج  00

ميموزة بن 

سعد اريانة 

 المدينة

0100-0101 

003101 

 

0003001 

003001 

 

013001 

الموافقة على 

طرح الفصل 

المكرر وطرح 

 الدين

االصلي 

100100100110 

المكرر 

محمد 

المهدي 

 العموشي

سبتمبر  00

0101 

شارع  00

الرياض اريانة 

 المدينة

0100/0101 

003010 

 

0003001 

003000 

 

0103001 

الموافقة على 

طرح الفصل 

المكرر وطرح 
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 الدين 100100100110

االصلي 

100100110110 

المكرر 

100100110110 

الرزاق عبد 

 بوشوشة

سبتمبر  00

0101-00-

10 

نهج التوفيق 

اريانة  0عدد 

 المدينة

0100/0101 

003010 

 

0003100 

003001 

 

003000 

الموافقة على 

طرح الفصل 

المكرر وطرح 

 الدين

 

 د 0003010مجموع مبلغ الطرح : 

 

 

 

 إصالح مساحة وطرح الفارق

 

أصلي 

100000110100 

عبد الله بن 

 باب الله

أكتوبر  0

0101 

نهج دكار عدد 

 اريانة العليا 0

0100 

 

003001 

 

013001 

 

الموافقة على 

طرح الدين المثقل 

 0100لسنة 

 03001 003001 الفارق 0100
وطرح الفارق 

 0100لسنة 

 

 بالطرح وهذه المبالغ التتضمنمالحظــة: المبلغ الراجع للبلدية هو المبلغ السنوي الذي يتم إحتسابه فيما بعد حسب الفترة المعنية  -

 3مصاريف التتبع أو خطايا التأخير



 
 

 

36 

 لدائرة المنازه والنصرقائمة فصول مكررة  -0

 اإلسم واللقب رقم الزمام
مرجع 

 المطلب
 العنوان

الفترة 

المعنية 

 بالطرح

المبلغ الراجع 

 للبلدية

 

صندوق  

 تحسين مسكن

 قرار اللجنة

االصلي 

000100110110 

المكرر 

000100110110 

مصطفى 

 التريكي

 ديسمبر 10

0101 

عدد 

01010 

نهج بتهوفن 

المنزه  0عدد

 الخامس

0100-

0101 

003000 

 

0003010 

003000 

 

003000 

الموافقة على 

طرح الفصل 

المكرر والناتج 

 عنه الدين

االصلي 

000000110110 

المكرر 

000000110110 

 محمد كربول

 نوفمبر 00

عدد  0101

01010 

نهج قصور 

 0الساف عدد

 المنزه الخامس

0100-

0101 

003101 

 

0103001 

003001 

 

003101 

الموافقة على 

طرح الفصل 

المكرر والناتج 

 عنه الدين

االصلي 

000110100100 

المكرر 

000110100100 

 رضا الصباغ

أكتوبر  10

عدد  0101

0000 

شارع الحرية 

المنزه  00عدد

 الخامس

0100-

0101 

003000 

 

0003000 

003000 

 

003000 

الموافقة على 

طرح الفصل 

والناتج المكرر 

 عنه الدين

االصلي 

000100100110 

المكرر 

000100110110 

الحسين 

 الدبوسي

10 

نوفمبر

0101 

0000عدد  

 0نهج كيندي عدد

 المنزه الخامس

0100-

0101 

0003001 

 

0003001 

003001 

 

0003001 

الموافقة على 

طرح الفصل 

المكرر والناتج 

 عنه الدين

100110101010 

حسب عقد البيع 

م و يتالشقة سكنية 

إستعمالها كمكتب 

 لشركة

 سمير نجاح

 جويلية 10

0101 

0100عدد  

إقامة هندة مدرج 

النصر  0ج شقة 

0 

0110-

0101 
013000 003000 

الشركة حسب 

ق المعاينة والوثائ

م تخضع للمعالي

 التجارية

االصلي 

100001111110 

المكرر 

100001110110 

 هزار الجلولي

اكتوبر  00

عدد  0101

0000 

الرشيد إقامة 

 0دوبالكس عدد

0النصر   

0101 013000 003000 

الموافقة على 

طرح الفصل 

والدين الناتج 

 عنه

 

 

 

االصلي 

100100110110 

المكرر 

100100100110 

علي و فاطمة 

 الشريف

ر سبتمب 00

0101 

0000عدد  

نهج عبد الله 

 0الزواغي عدد

0النصر   

0100   -

0101 

0003000 

 

0003000 

003100 

 

003000 

الموافقة على 

طرح الفصل 

والدين الناتج 

 عنه

 

 د  000.8041المجموع : 

 

من مصاريف مالحظــة: المبلغ الراجع للبلدية هو المبلغ السنوي الذي يتم إحتسابه فيما بعد حسب الفترة المعنية بالطرح وهذه المبالغ التتض -

 التتبع أو خطايا التأخير3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

37 

- قائمة إسترجاع  0  

 

 قرار اللجنة المبالغ  االسم واللقب رمز العقار

د0130003000 حسيب الزغل 000011111111 اإلذن بإرجاع المبالغ  

 المسحوبة على وجه الخطأ

يمحمد نور الدين الدنقزل 100100110100 د0003010   اإلذن بإرجاع المبالغ نظرا 

 إلزدواجية الخالص

 

قائمة إسترجاع بعد إصالح مبالغ3 0  

 االسم واللقب رمز العقار

ي المبالغ الواردة ف

 مداولة

0101مارس 0  

المبلغ حسب 

 الوصوالت
 قرار اللجنة

د0003000 محمد الحكيم 000011111111 د0003000  الموافقة على  

 اإلسترجاع

د030013000 عماد الطراولي 000011111111 د030013000  على الموافقة  

 اإلسترجاع

د031003000 الحبيب طعم الله  001000000011 د031003110  الموافقة على  

 اإلسترجاع

د030003100 الجملـــــة د030003000    

 تسوية وضعية عقارات مبنية وطرح دين -5 

 قرار اللجنة مبلغ االسترجاع سنوات التثقيل االسم واللقب ومرجع العقار

 000010000011شركة بابديدا    

  
0101/0110 د030003000   

 الموافقة على طرح فصل المعلوم على

العقارات غير المبنية وطرح الديون 

عيةواإلذن للقابض البلدي بتسوية الوض  

صالح الصفراوي 

000001000111 
0000/0101 د030003010   

 الموافقة على طرح فصل المعلوم على

ا وطرح الديون  العقارات غير المبنية

عيةواإلذن للقابض البلدي بتسوية الوض  

 بولبابة صولة الممثل القانوني

) لنزل تونس الكبير 

11111111/0011  

د030003011 0101  

ى الموافقة على طرح الفصل المعلوم عل

العقارات غير المبنية ا وطرح الديون 

عيةواإلذن للقابض البلدي بتسوية الوض  

از هرباء والغالشركة التونسية للك

000011111111 
0100/0101  0030113111 

 الموافقة على طرح فصل المعلوم على

العقارات غير المبنية وطرح الديون 

 الناتجة عنه3

شركة اإلتقان للبعث العقاري 

000000011010 
د030003101 0100  

 الموافقة على طرح فصل المعلوم على

العقارات غير المبنية وطرح الديون 

عنه لحصول الشركة على  الناتجة

3 00/10/0100محضر معاينة بتاريخ   

 شركة البعث العقاري البلماريوم 

000000011000 
د030003011 0101  

 الموافقة على طرح فصل المعلوم على

العقارات غير المبنية وطرح الديون 

الناتجة عنه لحصول الشركة على 

00/10/01003محضر معاينة بتاريخ   

التركي ماجد بن الهادي  

000001111111 
د0003001 0101  

 الموافقة على طرح فصل المعلوم على

العقارات غير المبنية إلزدواجية 

 الخالص في إطار تسوية الوضعية من
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 عقار غير مبني إلى مبني3 

سدين العقارية شركة  

000000011000 

0100 

0101 

030003001 

030003001 

 الموافقة على طرح فصل المعلوم على

وطرح الديون العقارات غير المبنية 

الناتجة عنه لحصول الشركة على 

00/10/0100محضر معاينة بتاريخ   

 شركة البعث العقاري الرقي

001000000011 

001000000011 

0101 

0101 

0003001 

0003011 

 الموافقة على طرح فصل المعلوم على

وطرح الديون العقارات غير المبنية 

الناتجة عنه لحصول الشركة على 

00/10/0100محضر معاينة بتاريخ   

 

بالنسبة لشركة بابديدا مراسلة القابض البلدي التخاذ التدابير الالزمة قصد  تجاوز االعتراض اإلداري المسلط على              

عائدة للشركة وتمكينها من مستحقاتها بما أن اإلعتراض اإلداري لم يعد مقترن بأي دين تجاه البلدية ، ألن الشركة األموال ال

 ملتزمة بخالص كافة المعاليم على المؤسسات التجارية3

لمعاينة وقد تم وفق محضر ا 0100بالنسبة للشركة التونسية للكهرباء والغاز فقد إستكملت بناء العقار منذ ديسمبر           

هي معاليم تجارية على  0101و  0100الخالص على العقارات غير المبنية لهذه السنة وبالتالي المعاليم الواجبة لسنتي 

وطرح الدين  000011111111المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية فقد تقرر الموافقة على طرح الفصل 

مع العلم انه تم عرضه انظار المكتب البلدي  البلدي التداول في الموضوع المجلسالسادة اعضاء  والمعروض على الناتج عنه 3

 01013ديسمبر  00المنعقد بتاريخ 

 

 المداوالت

جدول المتعلق بطرح الدين المثقل على الشركة التونسية الأشار الى : فتحي ثابت  السيد  
دينار في المقابل سجلنا عديد الشكايات من المواطنين  2472227222للكهرباء والغاز والمقدر بــ

 لخدمات المطلوبة منها .الشركة ل أداءفي عدم 
مبنية عقارات غير معلوم على : أوضحت ان المبلغ المثقل بعنوان طرح ة سنية شعيب السيد

تم تثقيلها و مبنى  إلىبالنسبة لشركة التونسية للكهرباء والغاز حيث تغيرت وضعية العقارات من غير مبني 
 من الضروري القيام بعملية الطرح . أصبحلذلك 

 التصويت 
 71/71: الموافقون

مريم العطاوي  -ماهر القليبي   –سميرة المازني  -سنية الصغير–الهام بن صالح  –فاضل موسى 
عزيزة –سعيدة عمارة  -سهام بوعزة -عليا التومي-سلوى التومي   -الجليدي جبران–احمد حشانة  –

محمد عزوز  –هدى الميعاوي –محمد حميد  –روضة الحزامي  –محمد  الحبيب العوني  –الفيتوري 
 انيس معزون  –فاطمة ابراهم –محمد الهادي كشريد –

 71/2: المعترضون
  71/2: المحتفظون
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 قرار المجلس البلدي  

 
 طرح معاليم مثقلة على عقارات مبنية وغير مبنية وتسوية وضعيات على المجلس  أعضاء وافق   
 

 وذلك وفق ما يلي وحسب الجداول المصاحبة : مطالب استرجاع
بعملية التخزين في المنظومة اإلعالمية  طرح معاليم مثقلة على فصول مكررة تسربت أثناء القيام  - 2

 أريانة المدينة واريانة العليا.

طرح معاليم مثقلة على فصول مكررة تسربت أثناء القيام بعملية التخزين في المنظومة اإلعالمية   - 0

 .0بالمنازه  والنصر 

 إرجاع مبالغ مالية تم سحبها على إثر عقل بنكية على وجه الخطأ . -3

 مبالغ مالية بعد تصحيح المبالغ المسحوبة فعليا من الحسابات البنكية حسب الوصوالت .ارجاع  -4

 تسوية وضعية عقارات مبنية وطرح دين . -5
 
 

 قائمة فصول مكررة أريانة المدينة و العليا  0

 

 رقم الزمام
اإلسم 

 واللقب

مرجع 

 المطلب
 العنوان

ة الفترة المعين

 بالطرح

ع المبلغ الراج

 للبلدية
مسكنص ت   قرار اللجنة 

االصلي 

100010110100 

المكرر 

100001010100 

لخضر 

 الرزقي

 سبتمبر 00

0101 

 إقامة السعادة

 00عمارة 

طابق اري 

ةاريانة المدين  

0101 003110 03000 

الموافقة على 

طرح الفصل 

المكرر وطرح 

 الدين

االصلي 

100000100110 

المكرر 

100000100110 

الطاهر 

 بلبالي

نوفمبر  00

0101-  

0000 

نهج  00

ميموزة بن 

سعد اريانة 

 المدينة

0100-0101  

003101 

 

0003001 

003001 

 

013001 

الموافقة على 

طرح الفصل 

المكرر وطرح 

 الدين

االصلي 

100100100110 

المكرر 

100100100110 

محمد 

المهدي 

 العموشي

 سبتمبر 00

0101 

شارع  00

الرياض 

ةاريانة المدين  

0100/0101  

003010 

 

0003001 

003000 

 

0103001 

الموافقة على 

طرح الفصل 

المكرر وطرح 

 الدين

االصلي 

100100110110 

المكرر 

100100110110 

عبد الرزاق 

 بوشوشة

 سبتمبر 00

0101-00-

10 

ق نهج التوفي

اريانة  0عدد 

 المدينة

0100/0101  

003010 

 

0003100 

003001 

 

003000 

الموافقة على 

طرح الفصل 

المكرر وطرح 

 الدين

 إصالح مساحة وطرح الفارق

أصلي 

100000110100 

 عبد الله بن

 باب الله

أكتوبر  0

0101 

نهج دكار 

اريانة  0عدد 

 العليا

0100 

 

003001 

 

013001 

 

الموافقة على 

طرح الدين 

المثقل لسنة 

0100 

الفارق 0100  003001 03001 
وطرح الفارق 

0100لسنة   
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 لدائرة المنازه والنصرقائمة فصول مكررة -0
 

 اإلسم واللقب رقم الزمام
مرجع 

 المطلب
 العنوان

الفترة 

المعنية 

 بالطرح

المبلغ الراجع 

 للبلدية

 

صندوق  

 تحسين مسكن

 قرار اللجنة

االصلي 

000100110110 

المكرر 

000100110110 

مصطفى 

 التريكي

ديسمبر  10

0101 

01010عدد   

نهج بتهوفن 

المنزه  0عدد

 الخامس

0100-

0101 

003000 

 

0003010 

003000 

 

003000 

الموافقة على 

طرح الفصل 

المكرر والناتج 

 عنه الدين

االصلي 

000000110110 

المكرر 

000000110110 

 محمد كربول

نوفمبر  00

عدد  0101

01010 

نهج قصور 

 0الساف عدد

 المنزه الخامس

0100-

0101 

003101 

 

0103001 

003001 

 

003101 

الموافقة على 

طرح الفصل 

المكرر والناتج 

 عنه الدين

االصلي 

000110100100 

المكرر 

000110100100 

 رضا الصباغ

أكتوبر  10

عدد  0101

0000 

شارع الحرية 

المنزه  00عدد

 الخامس

0100-

0101 

003000 

 

0003000 

003000 

 

003000 

الموافقة على 

طرح الفصل 

المكرر والناتج 

 عنه الدين

االصلي 

000100100110 

المكرر 

000100110110 

الحسين 

 الدبوسي

10 

 0101نوفمبر

0000عدد  

 0نهج كيندي عدد

 المنزه الخامس

0100-

0101 

0003001 

 

0003001 

003001 

 

0003001 

الموافقة على 

طرح الفصل 

المكرر والناتج 

 عنه الدين

100110101010 

حسب عقد البيع 

م الشقة سكنية و يت

إستعمالها كمكتب 

 لشركة

 سمير نجاح

جويلية  10

0101 

0100عدد  

إقامة هندة مدرج 

النصر  0ج شقة 

0 

0110-

0101 
013000 003000 

الشركة حسب 

المعاينة 

ع والوثائق تخض

يةللمعاليم التجار  

االصلي 

100001111110 

المكرر 

100001110110 

 هزار الجلولي

اكتوبر  00

عدد  0101

0000 

إقامة الرشيد 

 0دوبالكس عدد

0النصر   

0101 013000 003000 

الموافقة على 

طرح الفصل 

والدين الناتج 

 عنه

 

 

 

االصلي 

100100110110 

المكرر 

100100100110 

علي و فاطمة 

 الشريف

 سبتمبر 00

0101 

0000عدد  

نهج عبد الله 

 0الزواغي عدد

0النصر   

0100   -

0101 

0003000 

 

0003000 

003100 

 

003000 

الموافقة على 

طرح الفصل 

والدين الناتج 

 عنه

 

 قائمة استرجاع-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ق

ا

ئ

م

ة

 

إ

س

ت

ر

ج

ا

ع

  

 

 قرار اللجنة المبالغ  االسم واللقب رمز العقار

د0130003000 حسيب الزغل 000011111111 اإلذن بإرجاع المبالغ  

 المسحوبة على وجه الخطأ

يمحمد نور الدين الدنقزل 100100110100 د0003010   اإلذن بإرجاع المبالغ نظرا 

الخالص إلزدواجية  
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قائمة إسترجاع بعد إصالح مبالغ3 0  

 

 االسم واللقب رمز العقار

ي المبالغ الواردة ف

 مداولة

0101مارس 0  

المبلغ حسب 

 الوصوالت
 قرار اللجنة

د0003000 محمد الحكيم 000011111111 د0003000  الموافقة على  

 اإلسترجاع

د030013000 عماد الطراولي 000011111111 د030013000  الموافقة على  

 اإلسترجاع

د031003000 الحبيب طعم الله  001000000011 د031003110  الموافقة على  

 اإلسترجاع

د030003100 الجملـــــة د030003000    

 

 تسوية وضعية عقارات مبنية وطرح دين -5

 قرار اللجنة مبلغ االسترجاع سنوات التثقيل االسم واللقب ومرجع العقار

 000010000011شركة بابديدا    

  
0101/0110 د030003000   

 الموافقة على طرح فصل المعلوم على

العقارات غير المبنية وطرح الديون 

عيةواإلذن للقابض البلدي بتسوية الوض  

صالح الصفراوي 

000001000111 
0000/0101 د030003010   

 الموافقة على طرح فصل المعلوم على

ا وطرح الديون  العقارات غير المبنية

عيةواإلذن للقابض البلدي بتسوية الوض  

 بولبابة صولة الممثل القانوني

) لنزل تونس الكبير 

11111111/0011  

د030003011 0101  

ى الموافقة على طرح الفصل المعلوم عل

العقارات غير المبنية ا وطرح الديون 

عيةواإلذن للقابض البلدي بتسوية الوض  

از للكهرباء والغالشركة التونسية 

000011111111 
0100/0101  0030113111 

 الموافقة على طرح فصل المعلوم على

العقارات غير المبنية وطرح الديون 

 الناتجة عنه3

شركة اإلتقان للبعث العقاري 

000000011010 
د030003101 0100  

 الموافقة على طرح فصل المعلوم على

العقارات غير المبنية وطرح الديون 

الناتجة عنه لحصول الشركة على 

3 00/10/0100محضر معاينة بتاريخ   

 شركة البعث العقاري البلماريوم 

000000011000 
د030003011 0101  

 الموافقة على طرح فصل المعلوم على

العقارات غير المبنية وطرح الديون 

الناتجة عنه لحصول الشركة على 

00/10/01003محضر معاينة بتاريخ   

الهادي التركي ماجد بن  

000001111111 
د0003001 0101  

 الموافقة على طرح فصل المعلوم على

العقارات غير المبنية إلزدواجية 

 الخالص في إطار تسوية الوضعية من

 عقار غير مبني إلى مبني3 

 شركة سدين العقارية

000000011000 

0100 

0101 

030003001 

030003001 

 الموافقة على طرح فصل المعلوم على

وطرح الديون العقارات غير المبنية 

الناتجة عنه لحصول الشركة على 

00/10/0100محضر معاينة بتاريخ   

 شركة البعث العقاري الرقي

001000000011 

001000000011 

0101 

0101 

0003001 

0003011 

 الموافقة على طرح فصل المعلوم على

وطرح الديون  العقارات غير المبنية

الناتجة عنه لحصول الشركة على 

00/10/0100محضر معاينة بتاريخ   
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 منظمة " انا يقظ "وحول ابرام اتفاقية شراكة بين بلدية اريانة :  10الموضوع     
 

الهام بن صالح رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية  ةالسيدأحال السيد رئيس البلدية الكلمة الى      
المجلس البلدي  وأعضاءالتي أوضحت ان هذه االتفاقية تتمحور حول تدعيم قدرات إطارات البلدية 

وتم درس الموضوع من طرف حول آليات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل اإلدارة 
 ضر.وتجدون مشروع االتفاقية ملحقة بهذا المح.اللجنة

 
 التصويت

 21/77: الموافقون
احمد حشانة  -ماهر القليبي   –سميرة المازني  -سنية الصغير–الهام بن صالح  –فاضل موسى 

محمد –محمد  الحبيب العوني  –عزيزة الفيتوري –سعيدة عمارة  -سهام بوعزة  -الجليدي جبران–
 امنة الزهروني -فتحي ثابت –محمد الهادي كشريد –محمد عزوز  –هدى الميعاوي –حميد 

 77/2: المعترضون
 77/25: المحتفظون

 فاطمة ابراهم  -عليا التومي-سلوى التومي  –مريم العطاوي  - انيس معزون
 

 
 
 

 
 قرار المجلس البلدي  

 
 منظمة " انا يقظ "وابرام اتفاقية شراكة بين بلدية اريانة  على المجلس البلدي  أعضاء صادق          

 .وذلك حسب االتفاقية الملحقة بهذا المحضر          
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 حول إبرام اتفاقية تعاون بين بلدية أريانة : 10عدد  الموضوع          

 وبلدية اياش الرومانية                               

 

أحال السيد رئيس البلدية الكلمة الى السيد ماهر القليبي رئيس لجنة التعاون الالمركزي       
مراسلة صادرة عن سفارتنا ببوخاراست 7272أكتوبر  77أن بلدية أريانة تلقت  بتاريخ  الذي أفاد

من طرف السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ع/ط السيد وزير الشؤون 
 إبرامتعاون ال مركزي بين مدينة أريانة ومدينة اياش الرومانية من خالل  بإرساءلية والبيئة  تتعلق المح

 اتفاقية توأمة بين الطرفين.
مراسلة من قبل السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة  7272نوفمبر  72كما تلقينا بتاريخ     

بلدية أريانة لبحث سبل التعاون الممكنة حول تحديد موعد للقاء سعادة سفير رومانيا بتونس بقصر 
وكان مرفوقا  7272ديسمبر  12استقبله السيد رئيس البلدية يوم الخميس  بين الطرفين ،حيث

 بوزير مفوض بسفارة رومانيا وتم االتفاق على ما يلي:
للنظر في تحديد  تنظيم لقاء عن بعد يجمع المجلس البلدي بأريانة بالمجلس البلدي باياش

 ت التعاون بين الطرفين.مجاال

 حسب الصيغة المتفق عليها اتفاقية توأمة أو شراكة بين المدينتين سالفتي الذكر إبرام   

ديسمبر  12ديسمبر و 24لجنة التعاون االمركزي بتاريخ  أنظاروحيث تم عرض الموضوع على 
 7272ر ديسمب 11المكتب البلدي المنعقد  بتاريخ  أنظاروحظي بالموافقة، و على 7272

 . وحظي بالموافقة.والمعروض على السادة أعضاء المجلس التداول في الموضوع

 

 المداوالت 

 

 تماقترح ان يتم إرجاء الموضوع لمزيد درس كافة جوانب االتفاقية حيث : فتحي ثابت  السيد  
البلدي جمع المجلس البلدي باياش والمجلس ياالتفاق مع السيد السفير على تنظيم لقاء عن بعد 
 باريانة للنظر في تحديد مجاالت التعاون بين الطرفين .

: رحبت بفكرة ابرام اتفاقية التعاون بين البلديتين مع التركيز حول مجاالت ة سنية الصغير السيد  
 التعاون بينهما .
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: أوضح ان المعروض على السادة أعضاء يتمثل في تنظيم اللقاء وإعداد ماهر القليبي  السيد 
 ع االتفاقية .مشرو 

: اقترح ان يتم إجراء اللقاء عن بعد مع الطرف المقابل وعلى إثرها يتم  أنيس معزون السيد 
 .المرور الى إعداد مشروع االتفاقية وعرضه على المجلس القادم 

لذلك يجب التدقيق في  ةالتعاون تكون ايجابي اتفاقياتأوضحت ان : زيزة الفيتوري ة عالسيد 
فحواها لمعرفة مجاالت التعاون حسب خصوصيات المدينة علما وان مدينة اياش في عالقة تعاون مثمر 

 مع بلدية نابل .
: أشار ان عدد اتفاقيات التعاون المبرمة بين بلدية اريانة والدول الصديقة ال رئيس البلدية  السيد 

علما وان طلب إبرام االتفاقية الذي ،ومقارنة مع البلديات األخرى تتجاوز الثالث أمام قيمة بلدية اريانة
من طرف وزارة الخارجية ووزارة الشؤون المحلية إلرساء تعاون مزك تلقته البلدية من طرف السفارة 

المركزي بين المدينتين إضافة انه قد جمعته مناسبة متميزة مع السيد السفير الذي أدى زيارة للبلدية 
 وان التعاون سيكون مثمرا . المدينتينربا بين ولمسنا تقا

 التصويت
 17/71: الموافقون

احمد حشانة  -ماهر القليبي   –سميرة المازني  -سنية الصغير–الهام بن صالح  –فاضل موسى 
محمد  –روضة الحزامي  –محمد  الحبيب العوني  –عزيزة الفيتوري –سعيدة عمارة  -سهام بوعزة–

مريم  - انيس معزون -أمنة الزهروني –محمد الهادي كشريد –محمد عزوز  –هدى الميعاوي –حميد 
 فاطمة ابراهم  -عليا التومي-سلوى التومي  –العطاوي 
 

 71/22: المعترضون
 71/22: المحتفظون

 

 قرار المجلس البلدي  

بقبول مقترح ابرام اتفاقية تعاون وتنظيم لقاء عن بعد يجمع بين  المجلس البلدي أعضاء صادق    

ممثلين عن المجلس البلدي باريانة بالمجلس البلدي باياش للنظر في تحديد مجاالت التعاون بين 

 الطرفين وإعداد مشروع إبرام اتفاقية حول الصيغة التي سيتم االتفاق عليها.
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 تغيير اسم حي وتحيين بنك معطيات تسمية االنهج : 08عدد  الموضوع

 بالمنطقة البلدية                                            

رئيسة لجنة الشؤون االدارية واسداء  أحال السيد رئيس البلدية الكلمة الى السيدة سهام بوعزة
 7272نوفمبر  12ات بتاريخ التأمت لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمالتي أشارت أنه  الخدمات

للنظر في موضوع تسمية االنهج والساحات العمومية بالمنطقة البلدية وارتأت الموافقة على تغيير اسم 
 حي وتحيين بنك معطيات تسمية االنهج وذلك  على النحو التالي : 

           

 الموضوع التداول قرار اللجنة

 

 – الموافقة على تسمية الحي

-المنتزهرياض   

اعتبارا إلرادة المتساكنين والقتراحهم تسمية 

-رياض المنتزه -حيهم  

ة طلب تغيير اسم حي المحرزي -2

دائرة أريانة  5طريق بنزرت كلم 

 العليا

 الموافقة

غل في باعتبار أن الفقيد مصطفى الفارسي قد اشت

الحقلين الثقافي واإلعالمي وهو من أعالم األدب 

عّدة مؤلفات مثل كتاب المعاصر في تونس له 

اب القنطرة هي الحياة وكتاب الفلين يحترق وكت

 سرقت القمر وغيرها

مراسلة من الهيئة المديرة  -0

 لنادي مصطفى الفارسي تتعلق

بطلب تسمية أحد أنهج بلدية 

أريانة باسم األديب مصطفى 

 الفارسي

 

 الموافقة

محامية دافعت على مناضلي الحركات الوطنية 

حقوقية  والجزائرية والفلسطينية و ناشطةالتونسية 

 ونسوية

تقترح اللجنة تسمية أحد  -3

ة األنهج باسم المحامية التونسي

 جزيل حليمي

 الموافقة

 أول عميد لكلية الطب بتونس وهو طبيب ووزير

دير سابق للتعليم العالي والبحث العلمي وهو أول م

تونسي لمعهد باستور كما كان الطبيب الخاص 

الحبيب بورقيبة للزعيم  

 طلب يتعلق بتسمية أحد أنهج-4

بلدية أريانة باسم المرحوم عمر 

 الشاذلي

 الموافقة

 هي حفيدة محمد علي حاكم مصر. امرأة ذات ثقافة

 عالية فتحت دارها لرواد الفن واألدب والسياسة

ؤلفه مثل سعد زغلول وأثرت في قاسم أمين فكتب م

في  نفقتها تزوجت" تحرير المرأة" الذي طبع على 

حت من خليل ابن الشيخ سالم بوحاجب وفت 2121

اهمت دارها للنخبة التونسية المنفتحة أنذاك كما س

 في الخلدونية وسكنت في برج البكوش

 

مية اقتراح اللجنة يتعلق بتس -5

أحد أنهج بلدية أريانة باسم 

 األميرة نازلي فاضل
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 الموافقة

رأس المرحوم التنسيقية تمحامي معاصر و حقوقي 
كما شغل خطة منسق  االنتقاليةالوطنية للعدالة 

والتي تشكلت مباشرة بعد الثورة  05مجموعة الـ
وعملت على استقصاء وتجميع  0222في فيفري 

ملفات ومعطيات حول قضايا الفساد كما كان عضوا 
 .في هيئة الدفاع عن شهداء الثورة وجرحاها

 طلب من المنتدى التونسي-6

ة للحقوق اإلقتصادية واالجتماعي

ة يتعلق بتسمية أحد أنهج بلدي

 أريانة باسم المرحوم عمر

 الصفراوي

 الموافقة

في الحزب الشيوعي  2145انخرطت سنة 

زب التونسي ثّم انتخبت في المكتب المركزي للح

فضال عن الدور الهام الذي لعبته في االتحاد 

التونسي وكذلك صلب االتحاد  النسائي التونسي

 للشابات

د اقتراح من اللجنة لتسمية أح -7

 أنهج بلدية أريانة باسم السيدة

 قالديس عّده

 الموافقة
ا طبيب أعصاب و مرجعا في علم األنسجة والخالي

 و له صيت وطني ودولي تولى وزارة الصحة

اقتراح من اللجنة يتعلق  -8

بتسمية أحد أنهج بلدية أريانة 

حميدة باسم المرحوم المنجي بن  

 أول امرأة تونسية نالت لقب قاضية الموافقة

د اقتراح من اللجنة لتسمية أح -1

ة أنهج بلدية أريانة باسم المرحوم

 آمنة شاتيوس

مع العلم انه تم عرضه انظار  البلدي التداول في الموضوع المجلسوالمعروض على السادة اعضاء  
 .7272ديسمبر  11المكتب البلدي المنعقد بتاريخ 

 

 المداوالت 

 

تساءلت حول طلب تغيير اسم حي المحرزية ان كان المقترح كتابيا من :  دة عمارة سعية السيد  
 طرف المواطنين.

: أفادت ان الطلب كان كتابيا من المتساكنين وسيتم الحرص من طرف ة سهام بوعزة  السيد  
 العمومية واألحياء . الساحاتاللجنة على تشريك ممثلي المناطق في عملية تسمية 

 : أشار ان يتم استشارة مجالس الدوائر البلدية في موضوع تسمية االنهج. السيد احمد حشانة   
ببنك المعطيات المرحوم حامد القروي وهو شخصية  اإلضافة: اقترح ان يتم أنيس معزون  السيد 
 المناصب في الدولة .عديد تقلدت وطنية 
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 التصويت
 71/71: الموافقون

  -الجليدي جبران–احمد حشانة  -ماهر القليبي   –سميرة المازني  -سنية الصغير–فاضل موسى
محمد  –روضة الحزامي  –محمد  الحبيب العوني  –عزيزة الفيتوري –سعيدة عمارة  -سهام بوعزة

-سلوى التومي  –- انيس معزون - أمنة الزهروني –محمد الهادي كشريد –محمد عزوز  ––حميد 
 –مريم العطاوي - الجليدي جبران -فاطمة ابراهم -التوميعليا 

 71/22: المعترضون
 71/22: المحتفظون

 

 التجاريةبخصوص تسوية وضعية بعض المحالت : 10عدد  الموضوع

في أفاد أنه  وتولى السيد رئيس البلدية تقديم موضوع تسوية وضعية بعض المحالت التجارية 
إطار تسوية وضعية بعض العقارات المخصصة للسكن حسب التقاسيم المصادق عليها والتي لم ينّص  
كراس الشروط الخاص بها على انتهاء العمل بالتراتيب المتبعة في التقسيمات اثر انقضاء عشر سنوات 

 

 قرار المجلس البلدي  

 

      حي إلى بدائرة اريانة العليا  تغيير اسم حي المحرزيةعلى المجلس البلدي  أعضاء صادق    

 لتسمية االنهج والساحات العمومية :بنك المعطيات لالتالية  عاماألوإضافة أسماء رياض المنتزه 

 األديب مصطفى الفارسي -

 المحامية التونسية جزيل حليمي -

 المرحوم عمر الشاذلي -

 األميرة نازلي فاضل -

 الصفراوي المرحوم عمر -

 قالديس عّده -

 المرحوم المنجي بن حميدة -

 المرحومة آمنة شاتيوس -
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القانونية من تاريخ المصادقة عليها ويمارس في أغلبها حاليا نشاطات تجارية دون إتباع الصيغ 
 جديد لتغيير الصبغة. 55المنصوص عليها بمجلة التهيئة العمرانية والتعمير الفصل 

وحيث ان الصبغة الجديدة بمثال التهيئة العمرانية لبلدية اريانة المصادق عليها باألمر عدد 
تسمح بإنشاء محالت من صنف متعددة الوظائف شريطة تطبيق  7212جوان  72بتاريخ  522

 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير لمذكور أعاله. 55الفصل 
ونظرا الستحالة تطبيقه لشساعة هاته التقاسيم واكتظاظها نبسط على سيادتكم مقترحا في  
كيفية تسوية هذه الوضعيات المتعددة بمختلف المناطق البلدية وذلك استنادا على التراتيب العمرانية 

نهاء عمل التراتيب المتبعة بالتقسيمات شريطة عدم النيل من الحقوق الجديدة لمثال التهيئة العمرانية وإ
المكتسبة وضمان المصالح الفردية للمالكين واحترام التراتيب العمرانية للمنطقة وخاصة منها عرض 
الطريق وتوفير مآوي للسيارات بالعدد الكافي وتقديم ملف فني لتسوية الوضعية العقارية لعرضه على 

 الفنية لرخص البناء إلبداء الرأي . أنظار اللجنة
علم انه تم عرضه مع ال البلدي التداول في الموضوع المجلسوالمعروض على السادة اعضاء 

 .7272ديسمبر  11المكتب البلدي المنعقد بتاريخ  أنظار

 

 المداوالت 

 

إلى إشكال تغيير صبغة المحالت وما ينجر عنه من فوضى   : أشارت سلوى التومي ة السيد  
 درسه من طرف لجنة األشغال والتهيئة العمرانية . يتمعلما وان الموضوع لم ،كبيرة بالمنطقة البلدية 

: أشار الى المنشور الصادر بين وزير التجهيز ووزير الشؤون المحلية سنة  الجباليخالد  السيد 
قانونية  تالتهيئة الترابية واقترح ان يتم القيام باستشارا مجلةيتجاوز به قانون مبهم  منشوروهو  7212

 مع وزارة التجهيز قبل الدخول في التطبيق .
ولم تأخذ  1224: أشارت ان المنشور يهم التقسيمات القديمة لسنة ة هدى الميعاوي  السيد 

القانونية لمجلة  ةخضع للصيغت التيفي االعتبار التقسيمات الجديدة وهو يطرح إشكاال في تغيير الصبغة 
 التهيئة العمرانية والتعمير .
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 تبالعقارا ةلمفتوح: أشار أنه رغم الصيغة غير القانونية للمحالت التجارية اأنيس معزون  السيد 
وهو ما يتم  ،السكنية اال انها تمثل مصدر كبير لالستخالصات الذي يمكن ان تنتفع منه البلدية

استغالله من طرف البلديات األخرى ويدعو الى تسوية هذه الوضعيات حسب شروط وهو إجراء 
 شكال الفساد والمحسوبية .أسيحسب لهذه النيابة وغلق لكل 

: لم يؤيد هذا التوجه للتسوية وذلك بناء للوضعية الحالية التي تعاني منها ير  ة سنية الصغالسيد 
 عدم الردع .بمنطقة المنازه 

د تسوية المحالت التجارية الخارقة للقانون ويدعو الى تطبيق ؤي: ال ياحمد حشانة  السيد 
 القانون وتأجيل الموضوع .

المتسببة في هذه الفوضوى ؤيد بدورها تسوية المحالت التجارية ت: ال ة علياء التومي  السيد 
وضعيتها وتحمل  المحالت التجارية التي سيتم تسويةبالمنطقة البلدية وتساءلت حول أساس اختيار 

 المسؤولية للمجلس البلدي في اختياره لهذا التوجه .
عدم غلق هذه المحالت ب: تطرق الى التدخالت من طرف بعض األعضاء رئيس البلدية  السيد 
 هم حرفاء فيها ومن جانب آخر يعارضون عملية التسوية. التيالتجارية 
: أشارت بوجوب الدراسة المعمقة لهذا الملف من طرف اللجان ة فاطمة ابراهم السيد 

 المختصة .
 الموضوع لدراسته من طرف اللجان المختصة . إرجاعاقترح : د رئيس البلدية السي 
  يقترح تعيين لجنة للنظر في الملف .:   ثابت فتحية السيد 

 

 

 

 

 

 قرار المجلس البلدي  

 

 ارجاء النظر في الموضوع والقيام بدراسة من طرف لجنة مختصةإرتاى المجلس البلدي 
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حول تسوية الوضعية العقارية لمقر البلدية الحالي "قصر : 10عدد  الموضوع

 على ملك الصندوق الوطني للتقاعدالمجاورة التي هي  ابن عياد "والعقارات

 والحيطة االجتماعية

 
تسوية الوضعية العقارية لمقر البلدية الحالي "قصر ابن تولى رئيس البلدية تقديم المذكرة المتعلقة ب

أنه افاد  و والحيطة االجتماعية المجاورة التي هي على ملك الصندوق الوطني للتقاعد عياد "والعقارات
تبين من خالل دراسة الملف المتعلق بمقر البلدية الحالي "قصر ابن عياد" أنه على إثر إحداث والية 

، وضعت البلدية مقرها القديم لفائدة الوالية في حين تولت نقل مصالحها الى المقر 1220أريانة سنة 
، وذلك  1224فيفري  14اريخ الحالي تنفيذا للقرار الصادر بالرائد الرسمي عن السيد وزير الداخلية بت

المالك األصلي للعقار ذو الرسم  االجتماعيةدون اية صيغة تعاقدية مع الصندوق القومي للتقاعد والحيطة 
ص حسب شهادة 15آر و 02" والذي يمسح إسماعيلأريانة والمسمى "سيدي  1422العقاري عدد 

 الملكية.

لقصر ابن عياد تعرف باسم "سانية  قطعة أرض محاذية 1252كما تستغل البلدية منذ سنة 
أريانة أقامت  7224صآ ذات الرسم العقاري عدد  25آر و22هك و 20أريانة الكبيرة" وتمسح 

عليها البلدية مركبا رياضيا وثقافيا يتمثل في ملعب لكرة القدم عزيز تاج وقاعة مغطاة وروضة أطفال 
 ة بالبلدية وذلك دون تسوية للوضعية العقارية.ومسرحا للهواء الطلق باإلضافة إلى مآوي للسيارات خاص

وحيث أنه لم يتم التوصل الى حل نهائي بين الطرفين رغم المراسالت المتكررة التي تواصلت إلى 
 ،7214حدود سنة 

الصادر عن  7272جوان  21المؤرخ في  7272لسنة  24وعلى إثر صدور المنشور عدد 
ومية والحوكمة ومكافحة الفساد المتعلق باألعباء المثقلة على السيد وزير الدولة المكلف بالوظيفة العم

بمراسلة جديدة من  7272سبتمبر  70المؤسسات والمنشآت العمومية ،توصلت البلدية بتاريخ 
الصندوق يدعو من خاللها إلى إجراء التسوية باعتماد كل الصيغ القانونية المتاحة التي تخدم وتراعي 

 الالزمة . اإلجراءاتسيكون الصندوق مجبرا على اتخاذ  مصلحة الطرفين، وفي خالفه

 20لذلك تم عقد جلسة عمل بمقر الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية بتاريخ  وتبعا
، تم خاللها تناول الموضوع من مختلف جوانبه واستعراض جميع مقترحات التسوية  7272ديسمبر 

 ترضي الطرفين بالرغم من كل المساعي. المطروحة سابقا والتي لم تسفر عن نتائج
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واعتبارا ألن التسوية من الناحية القانونية تبدو أكثر تعقيدا، فقد اقترح السيد رئيس البلدية أن يتم 
تناول هذا الملف في بعده السياسي من خالل توسيع دائرة المشاورات بتشريك الوزراء المتداخلين 

الدولة والشؤون العقارية ورئاسة الحكومة ( حتى  أمالكجتماعية ، )المالية، الشؤون المحلية ، الشؤون اال
في إطار المفهوم العام لألمالك العمومية  يتم اتخاذ قرار مشترك يشمل تسوية كل الوضعيات المماثلة

وذلك باعتماد اآلليات التي أقرتها الدولة للتعويض أو التخصيص او اإلحالة أمام ما تشهده الجماعات 
 ونفاذ أرصدتها العقارية واألعباء الموكولة إليها خاصة منها التنموية. ن تدهور وضعياتها الماليةالمحلية م

هذا وقد تم االتفاق على تنظيم زيارة ميدانية من قبل ممثلي الصندوق للعقارات المعنية لإلطالع 
 على المنشآت التي تحتويها.

إلى ضرورة اتخاذ قرار سياسي يحسم لتجسيد توجه البلدية الداعي  وفي إطار مواصلة السعي
التسوية الشاملة لمختلف الوضعيات ،فقد تم عقد جلسة عمل بمقر وزارة الشؤون المحلية أشرف عليها 

أكد خاللها السيد رئيس البلدية على ضرورة تشريك بقية الوزراء  7272ديسمبر  14السيد الوزير بتاريخ 
 تلف األطراف على أن تتولى الوزارة إعداد الملف .، المتداخلين مؤكدا استعداده للتنسيق بين مخ

وقد ال قينا تفهم كبير من طرفهم لفض هذا اإلشكال وإيجاد الحلول المناسبة لفائدة بلدية اريانة 
 عمومي بلدي. كملكوترسيم المعلم كمعلم اثري والمطالبة به  

 

 المداوالت

 

 صيانة قصر البلدية  فيتطرقت حول إمكانية إعطاء شارة االنطالق : سلوى التومية السيد  
 وإدراجها كنقطة بجدول أعمال المجلس البلدي

 : أكد على ضرورة السعي لتسوية الوضعية لقصر البلدية.فتحي ثابت  السيد  
: اقترحت تدخل أمالك الدولة في المسألة وتعويض الصندوق الوطني ة هدى ميعاوي  السيد 

للتقاعد والحيطة االجتماعية لتسوية وضعية قصر البلدية حيث ان اإلمكانية الوحيدة المجلس البلدي 
 تتمثل في رصد اعتمادات لصيانة هذا المعلم التاريخي.

أشار للتفهم الذي القيناه من طرف السيد وزير الشؤون المحلية إليجاد :  احمد حشانة  السيد 
االنطالق للقيام  إشارة إعطاءان يتم  السيد رئيس البلدية بوجهة النظر وأيد حل لفائدة بلدية اريانة وإقناع

 .البلديةقصر بصيانة 
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و على مبدأ عدم إمكانية االقتناء بموقف المجلس البلدي  المتفق أشار :  رئيس البلدية  السيد 
 ر البلدية ملك عمومي بلدي موضوع على ذمة البلدية . اعتبار ان قص

 
 التصويت

 14/14: الموافقون
–محمد عزوز –سعيدة عمارة -سهام بوعزة  -احمد حشانة  -ماهر القليبي   –فاضل موسى

الهام بن صالح  –فاطمة ابراهم  -عليا التومي-سلوى التومي  – انيس معزون -محمد الهادي كشريد 
 فتحي ثابت  –هدى ميعاوي  –

 14/2: المعترضون
 14/2: المحتفظون

 

 

 : حول اقرار عمل لجنة الشؤون االقتصادية ومتابعة التصرف11الموضوع عدد 

 

السيد رئيس البلدية الكلمة الى السيدة فاطمة ابراهم رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية أحال 
 72من القانون األساسي عدد  24، اعتمادا على احكام الفقرة الثانية من الفصل  ومتابعة التصرف أنه

المتعلق بمجلة الجماعات المحلية تختص المجالس  22/25/7212المؤرخ في  7212لسنة 
 لبلدية في إقرار نتائج عمل اللجنة المكلفة بإجراء استلزام المعاليم .ا

وحيث اجتمعت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف الستلزام معاليم سوق الجملة 
 ـــــــــــــــــــــ:باعتماد صيغة الظروف المغلقة و بعد تحديد السعر االفتتاحي ب 7271للخضر والغالل لسنة 

 

 البلديقرار المجلس 

 

 على مبدأ عدم إمكانية االقتناء واعتبار قصر بن عياد ملك المجلس البلدي  أعضاء  صادق       

 من مجلة الجماعات المحلية. 72و  72عمومي بلدي لفائدة بلدية اريانة  عما بالفصلين 
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 7272جويلية  12أد من طرف المجلس البلدي في دورته االستثنائية المنعقدة بتاريخ  457222
وبعد  اإلعالن عنه بالصحف اليومية حسب اإلجراءات القانونية الجاري بها العمل وذلك في ثالثة 

 جلسات على التوالي :
المحددة لذلك لم يرد أي عرض في اآلجال  7272أكتوبر  22الجلسة األولى بتاريخ  – 1

 ارتات
 اللجنة إعادة طلب العروض للمرة الثانية .      
 لم يرد أي عرض في اآلجال 7272نوفمبر  24الجلسة الثانية لفتح العروض بتاريخ  – 27

 المحددة لذلك ارتأت اللجنة إعادة طلب العروض للمرة الثالثة .        
ورد عرضين في اآلجال  7272ديسمبر  22الجلسة الثالثة لفتح العروض بتاريخ  – 20

 المحددة
وقررت اللجنة اثر فتح العروض اإلدارية والمالية المقدمة ألغاء جميع العروض لعدم اكتمال         

الوثائق واللجوء الى التفاوض المباشر بالمراكنة وتوجيه الدعوة الى اكثر من مستلزم للمشاركة في اجل 
 وفتح العروض في اليوم نفسه . 7272ديسمبر  15أقصاه يوم األربعاء 

 15وحيث اجتمعت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف يوم األربعاء 
على الساعة منتصف النهار للتفاوض المباشر "المراكنة" وتم تقديم ثالثة عروض من  7272ديسمبر

ستلزم فاضل بن ميالد تولى هذا طرف المستلزمين اللذين  تمت دعوتهم للمشاركة واثر التفاوض مع الم
 أد . 577522ألف دينار الى  42األخير الترفيع في مقترحه من 

المعروض على أعضاء المجلس البلدي النظر في إقرار نتائج عمل لجنة الشؤون المالية و 
 .7271واالقتصادية ومتابعة التصرف المكلفة بإجراء استلزام معاليم سوق الجملة للخضر والغالل لسنة 

 
 : المداوالت
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 : تساءل حول قيمة العروض التي تم الغاؤها نظرا لنقص الوثائق . السيد الجليدي جبران
 

 التصويت
 12/27: الموافقون

 -سهام بوعزة-احمد حشانة  -ماهر القليبي   –سميرة المازني  -سنية الصغير–فاضل موسى
محمد الهادي  –عزوز  محمد -محمد حميد  –محمد  الحبيب العوني –عزيزة الفيتوري –سعيدة عمارة 

الهام بن  -هدى الميعاوي - -فاطمة ابراهم -عليا التومي-سلوى التومي  – انيس معزون -كشريد 
 فتحي ثابت -صالح

 
 72/21: المعترضون

 الجليدي جبران
  72/22: المحتفظون

 

 

  

 

 

 

 قرار المجلس البلدي

 

 معاليم سوق الجملة طريق المراكنة لعن ستلزام االعلى المجلس البلدي  أعضاء صادق    

 .لفائدة المستلزم فاضل بن ميادأد  50.522لغ وقدره ببم 0202للخضر والغال لسنة 
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 ع لإلعالمــــــــــــــــــــــــــمواضي

 
 متابعة مديونية البلدية  -10

 متابعة تنفيذ المشاريع البلدية االستثمارية -10

 كشف االستخالصات البلدية -10
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الثانية ورفعت الجلسة على الساعة  ، شكره للجميعالبلدية  رئيسجدد وفي الختام  
 .دقيقة بعد الزوال  12و

 

 رئيس البلدية        الكاتب العام                                                     

 عادل الوسالتي                                                         فاضل موسى 

 

 

 


