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 الجمهورية التونسية   

 بلدية أريانة         

        
 شؤون المجلس والمكتب واللجان خلية 

 

 محضر الجلسة العامة األولى

 2222لسنة  البلدي التشاركي لبرنامج السنوي لالستثمارل
 

 

 معطيات بخصوص البلدية  -1

 : بلدية أريانة اسم البلدية     -أ
 114486ة : عدد السكان بالبلدي -ب
 0201ديسمبر  11:  تاريخ الجلسة     -ت
 : قاعة الجلسات منتزه بئر بلحسن مكان الجلسة     -ث
 الهام بن صالح: اسم ميسر الجلسة     -ج
 : أم الخير بلغيث رئيسة مصلحة شؤون المجلس و المكتب البلدي و اللجانمحضر محرر من قبل      -ح
 : محمد العربي فاضل موسى رئيس بلدية اريانة محضر مصادق عليه من طرف      -خ

 :العامة الجلسة في المشاركين عدد – أ

المشاركين  ضمن الشبان عدد
 بين أعمارهم تتراوح الذينو

 سنة 53و 61

 المشاركين عدد المشاركين ضمن النساء عدد
 

  الجملي العدد 55 31 70

 النسبة )%) 100 11.31 31.01

 : األعمال جدول –ب 

 
 الجلسة العامة التشاركية  في إطار البرنامج االستثماري السنوي لسنة 2222

 : البلدية عرضل وصف – 3

 

 تقديم اإلطار العام للجلسة -1
 تقديم منهجية تقسيم البلدية إلى مناطق و نتائجها-0
 للمنطقة البلدية والمالي تقديم نتائج التشخيص الفني -4
 تقديم المشاريع المتواصلة -5
 على المجاالت الثالث تقديم توزيع الموارد المالية -6
 نقاش عام  -7
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 :تقديم التقسيم الترابي للمنطقة البلدية وإحصاء وصفي تقديري للبنية األساسية بتلك المناطق  – 4

 :تقديم التقسيم الترابي  -

 

 إسم المنطقة الترابية حدودها ) تسمية حدودها (
8السريعة رقم شمال شرق : الطريق  -  
شرقا : شارع أبو القاسم الشابي -  
غربا  : شارع إبن خلدون -  

 سوق الجمعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حدودها ) تسمية حدودها ( اسم المنطقة الترابية

 
 حي المستقبل

 8شمال شرق: الطريق السريعة رقم  -
 غربا   : شارع أبو القاسم الشابي  -
 إبن منظورجنوبا : نهج  -

 

 سوق الجمعة
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 حدودها ) تسمية حدودها ( اسم المنطقة الترابية

 
 حي النزهة

 شماال: نهج ابن منظور - 
 8شرقا : الطريق الوطنية  - 
 غربا   : شارع الرياض - 
 جنوبا : شارع أحمد الخبثاني - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حي المستقبل

 حي النزهة
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 حدودها ) تسمية حدودها ( سم المنطقة الترابيةا

 
 حي التعمير

 شماال: شارع احمد الخبثاني -  
 8شرقا : الطريق الوطنية  - 
 غربا : شارع محمد الهادي خفشة - 
 جنوبا : نهج الطيب المهيري - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حدودها ) تسمية حدودها ( اسم المنطقة الترابية

 
 برج البكوش

 شماال: نهج الطيب المهيري - 
 8شرقا : الطريق الوطنية  - 
 غربا   : شارع اإلستقالل - 
 Xجنوبا : الطريق السريعة  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برج البكوش

 حي التعمير
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 حدودها ) تسمية حدودها ( سم المنطقة الترابيةا

 
 الحي اإلداري

 شماال: نهج الطيب المهيري  - 
 شرقا : شارع اإلستقالل - 

 غربا   : شارع فرحات حشاد -
 Xجنوبا :الطريق الوطنية  - 

 

 

 

 

 حدودها ) تسمية حدودها ( اسم المنطقة الترابية

 
 أريانة الجديدة

 شمال غرب : شارع الحبيب بورقيبة - 
 شرقا : شارع فرحات حشاد -
 Xجنوبا : الطريق السريعة  - 

 

 

 

 

 

 

أريانة 
 الجديدة
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 مناطق 5:  دائرة أريانة العليا*

 
 عدد السكان المساحة )هك(

722 

 إيناث ذكور
10947 

 
11211 

 
05958 

 
 

 حدودها ) تسمية حدودها ( اسم المنطقة الترابية

 
 0أريانة الجديدة 

 شماال: شارع مصطفى حجيج -
 غربا   : نهج عبد الرحمان الخبثاني -
 جنوب شرق : شارع الحبيب بورقيبة  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اسم المنطقة الترابية

 حدودها ) تسمية حدودها (

 
 حي المالحة

 X20شماال: الطريق  -
 شرقا :نهجي عين تونين ومدينة العقيق - 
 غربا   :نهج أبو ظبي - 
 جنوبا :شارع المصطفى حجيج - 

الجديدة أريانة  
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 حدودها (حدودها ) تسمية  اسم المنطقة الترابية

 
 الحي الشعبي العلوي

 X20شماال:الطريق الوطنية  -
 شرقا : شارع محمد صالح بلحاج - 
 غربا : نهجي عين طونين و مدينة العقيق - 
 جنوبا :شارع المصطفى حجيج - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حي المالحة

يالحي الشعبي العلو  



  

8 
 

 

 

 

 حدودها ) تسمية حدودها ( اسم المنطقة الترابية

 
 برج التركي حي البلدية و

 شماال: منتزه النحلي -
 شرقا : شارع إبن خلدون -
 غربا   :  منتزه النحلي -
 X20جنوبا : الطريق الوطنية  - 

 

 

 

 حدودها ) تسمية حدودها ( اسم المنطقة الترابية

 
 رياض األندلس

 شماال: منتزه النحلي -
 8شرقا :الطريق الوطنية  - 
 غربا   : منتزه النحلي - 
 جنوبا :منتزه النحلي - 

 

 

كيحي البلدية و برج التر  
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 مناطق 5:  المنازهدائرة 
 

 عدد السكان المساحة )هك(

172 

 إيناث ذكور

11795 
14915 

 
08712 

 

 حدودها ) تسمية حدودها ( اسم المنطقة الترابية

 
 5المنزه 

 شماال: شارع معاوية بن أبي سفيان -
 شرقا : نهج أحمد الخبثاني  - 
 غربا   :شارع عثمان أبن عفان - 
 جنوبا : شارع إفريقيا - 

 

 رياض األندلس
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 حدودها ) تسمية حدودها ( اسم المنطقة الترابية

 
 6المنزه 

 شماال: شارع معاوية بن أبي سفيان -
 شرقا : شارع عثمان بن عفان  - 
 غربا : نهجي أبو لبابة األنصاري - 
 و عبد العزيز العروي  
 جنوبا: شارع الفاتح من سبتمبر - 

 

5المنزه   
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 حدودها ) تسمية حدودها ( اسم المنطقة الترابية

 
 7المنزه 
 

 X20شماال:الطريق السريعة  -
 شرقا :شارع عثمان إبن عفان - 
 غربا   : شارع الفاتح من سبتمبر - 
 جنوبا : شارع معاوية إبن أبي سفيان - 

 

6المنزه   

7المنزه   
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UV4 

 )حي الوفاق(

 حدودها (حدودها ) تسمية  اسم المنطقة الترابية

 
 8المنزه 

 X20شماال: الطريق  -
 شرقا : نهج زمبيا و نهج أبوظبي - 
 غربا   : شارع عثمان أبن عفان - 
 جنوبا : شارع معاوية إبن أبي سفيان - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 حدودها ) تسمية حدودها ( اسم المنطقة الترابية

 
 UV4حي الوفاق 

 شماال: شارع إفريقيا -
 شرقا : - 
 غربا   : شارع عثمان إبن عفان - 
 Xجنوبا : الطريق  - 

8المنزه   
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1النصر   

 مناطق 0:  رياض النصر دائرة 
 

 عدد السكان المساحة )هك(

552 
 إيناث ذكور

10976 11175 
06151 

 
 حدودها ) تسمية حدودها ( اسم المنطقة الترابية

 
 1النصر 

 طريق برج التركيشماال:  -
 شرقا : منطقة أريانة العليا -
 غربا   : نهج مدينة الرضوة -
 X20جنوبا :  الطريق السريعة  -
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2النصر   

 

 حدودها ) تسمية حدودها ( اسم المنطقة الترابية

 
 0النصر 

 شماال: نهج محرز شعيرات -
 شرقا : شارع الهادي نويرة - 
 غربا   : شارع العهد الجديد - 
 X20جنوبا : الطريق السربعة  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقديم اإلحصاء الوصفي التقديري للبنية األساسية بالمناطق البلدية : –ب 

 

التنوير  األرصفة الطرقات
الربط بشبكة تطهير  العمومي 

 المياه المستعملة )%(
وجود إشكاليات 

 األمطارلتصريف مياه 
نسبة الطرقات 

 جيدة ةحال في
 أو متوسطة

(%) 

(1)  

نسبة الطرقات في 
تتطلب سيئة  ةحال

 التدخل
(%) 

(1) 

نسبة األرصفة 
 حالتها جيدة في

 أو متوسطة
(%) 

(1)  

نسبة األرصفة في 
تتطلب سيئة  ةحال

 التدخل
(%) 

(1)  

نسبة التغطية 
بشبكة التنوير 

 العمومي
)%( 

(2) 

بشبكة التطهير نسبة التغطية 
 العمومي
)%( 

(2) 

  

 اريانة المدينة دائرة
 ال 122 122 20 80 50 50 برج البكوش

 نعم 122 122 10 90 30 70 حي التعمير
اريانة الجديدة 

 ال 122 122 25 75 65 35 1
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 نعم 122 122 - 100 30 70 حي المستقبل 
 نعم 122 122 46 52 56 44 حي النزهة

 ال 122 122 05 95 10 90 الحي االداري
 نعم 122 122 21 79 32 68 سوق الجمعة
 ال 122 122 35 65 75 25 اريانة المدينة 
 نعم 122 122 10 90 30 70 حي التعمير

  دائرة اريانة العليا
 نعم 122 122 09 71 06 74 حي المالحة 
اريانة الجديدة 

 نعم 122 122 32 68 45 55 0

 نعم 122 122 28 72 29 71 رياض االندلس
حي البلدية و 
 نعم 122 122 65 35 47 51 برج التركي 

الحي الشعبي 
 نعم 122 122 - 100 - 100 العلوي

  دائرة المنازه
 ال 122 122 37 63 18 60 المنزه السابع
 نعم 122 122 32 68 09 71 المنزه السادس

المنزه 
 نعم 122 122 58 42 48 52 الخامس

 نعم 122 122 38 62 35 65 المنزه الثامن 
حي الوفاق 

(uv4) 90 10 - - 122 122 نعم 

 دائرة رياض النصر
 نعم 122 122 28 72 11 69 0النصر 
 ال 122 122 25 75 28 72 1النصر 
 وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة ( يتم احتساب هذه النسبة بقسمة مساحة الطرقات أو األرصفة المعنية على المساحة الجملية1)

 وذلك دون اعتبار الطرقات المرقمة ( يتم احتساب هذه النسبة بقسمة طول الطرقات المجهزة على الطول الجملي للطرقات2)
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 ومدى قابلية إنجاز المشاريع المقترحة: تقديم مقترحات المواطنين -5

رقم 
 المقترح

عدد 
 األشخاص
 المقترحين

 محتوى المقترح
 نوعية المشروع
 قرب/مهيكل/إداري 

المنطقة المعنية 
 بالمشروع

 رقم المنطقة/البلدية

 قابلية المشروع
 لإلنجاز  

إنجاز دراسة لمركب ثقافي  10 10
 بمنطقة رياض النصر

يتوقف على موافقة وزارة  رياض النصر مهيكل
 الثقافة إلنجاز مشروع مشترك

 
المشاريع المدرجة و المشاريع المتواصلةو  6160-6102االستثمارات التي أنجزتها البلدية خالل الفترة تقديم  -0

 :2122ببرنامج اإلستثمار السنوي 

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 6160مشاريع انتهت خالل سنة 

 

اسم 
 المشروع

تاريخ انطالق   الكلفة الجملية
 األشغال

نسبة 
 التقدم

مشروع بناء 
 دائرة بلدية

و فضاء 
 المواطن

تقدم  23/25/2222 أد61253663
األشغال 

122℅ 

تهيئة ساحة 
 سال

تقدم  - أد272
األشغال 

122℅ 

تهيئة دائرة 
 النصر

تقدم   أد111
األشغال 

122℅ 

 تعبيد الطرقات

 حي المالحة

كوشة الجير 
 وحي البلدية

 

 أد 2400

 أد 112

 

26/25/2262 

 

 

 

تقدم 
األشغال 

122℅ 

 
 مشاريع في طور االنجاز

 

الكلفة  اسم المشروع
 الجملية

تاريخ انطالق 
 األشغال

 نسبة التقدم

مشروع بناء 
مركب الطفولة 
 بالمنزه السادس

تقدم األشغال  20/20/2222 أد 21215612
02.℅ 

تم فسخ 

الصفقة و 
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بصدد اعداد 

ملف طلب 

العروض  

إلتمام 

 المشروع

تهيئة المسرح 
 البلدي

تقدم األشغال  13/13/6161 أد351
02℅ 

تم فسخ 

الصفقة و 

بصدد اعداد 

ملف طلب 

 العروض

إلتمام 

 المشروع

تعبيد 
 2212الطرقات

تقدم األشغال  10/10/6161 أد0011
12℅ 

تغطية قاعة كرة 
 السلة

 أد 1122

 أد 202

تقدم األشغال  10/20/2216
22℅ 

بصدد اعالن 

طلب 

العروض 

لألشغال 

 التكميلية.

 
 مشاريع في طور االنجاز

 

 اسم المشروع

 

الكلفة/تاريخ االذن 
 االداري

 تقدم األشغال

 أد132 ساحة سليمان اللمسي

21/21/2226 

02℅ 

 أد 5222 2262تعبيد الطرقات 

رياض  20/62/2226
 األندلس

النصر  66/62/2226
 8المنزه 6

المنزه  63/62/2226
3 

22℅ 

 ℅23 أد 322 صيانة الطرقات

تنوير الدوائر بالطاقة 
 الشمسية

 ℅82 أد 222

تنوير عمومي بالطاقة 
 الشمسية

 ℅23 أد022

دراسة  حماية أريانة من 
 الفيضانات

 ℅22 أد 23

 ℅22 أد112تهيئة سوق الطيب 
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 22/62/2226 المهيري

لتهيئة روضة االطفا  ℅52 أد33 

 
 

 2222المشاريع التي ستنطلق موفى سنة 
 الدراساتبصدد 

 

 المالحظات الكلفة المشروع

بصدد تحيين الدراسات  أد 822 بناء قاعة الرياضة الفردية
و اعداد ملف طلب 

 العروض

 ملف طلب العروض أد 6822 2222تعبيد الطرقات 

بصدد إعداد الدراسات  أد6822 تهيئة المستودع البلدي
 التفصيلية

 العروضتم اعالن طلب  أد6222 تعشيب عزيز تاج

تعبيد الحي الشعبي و 
 أريانة المدينة

االنطالق بداية شهر  أد2222
 2222 جانفي

 ملف طلب العروض أد 822 2222التنوير العمومي 

2226تعبيد الطرقات   بصدد الدراسة أد 6222 

ةتهيئة قصر البلدي  بصدد فرز العروض أد5122 

 
 المشاريــــــع المؤجلة

 
 

التأجيل اسم  سبب الكلفة اسم المشروع
 المشروع

تم االتفاق على إعادة 
طلب العروض وتأجيل 
األشغال إلى ما بعد 

 أشغال التطهير

تعهد الطرقات بمختلف  أد1022
 المناطق

 برج البكوش

 حي التعمير

 2-1أريانة الجديدة 

 حي النزهة

 2222البرنامج االستثماري 
 

مشاريع 
 القرب

 القيمة المالية بيان المشروع

 022 مالعب أحياءتكملة 

تكملة تعبيد الطرقات 
 2222برنامج 

022 

تكملة لصيانة الطرقات 
 2202مخطط 

60 
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تكملة لصيانة الطرقات 
 2220مخطط 

022 

إنجاز ملعب بنهج 
 0بوخارة النصر 

022 

تركيز أعمدة 
photovoltaïques 

 بالمناطق الخضراء

052 

 

مشاريع 
 ادارية

 الماليةالقيمة  بيان المشروع

تكملة أشغال 
 مستودع الحجز

222 

تكملة صيانة قصر 
 البلدية

2022 

تكملة القتناء معدات 
نظافة مبرمجة 

-2200بعنوان 
2202-2222-

2220 

520 

 20تكملة القتناء 
سيارات إدارية 

)إدارة األشغال + 
مصلحة الشراءات 
+ إدارة الشؤون 

 االقتصادية

02 

اقتناء تجهيزات 
لفائدة راديو ومنصة 

 واب
52 

 22اقتناء عدد 
شاحنة ضاغطة 

لسنة  0م00سعة 
2222 

222 

 222اقتناء عدد 
حاوية فضالت 

لتر  002حديدية 
 2222لسنة 

22 

اقتناء دراجات نارية 
 2222لسنة 

02 

 

 مشاريع
 المهيكلة

 القيمة المالية بيان المشروع

تكملة لتهيئة حجرات 
 المالبس فرحات حشاد

026 

تكملة لتعشيب ملعب 
 عزيز تاج

052 

تكملة بناء قاعة ألعاب 
 فردية

022 
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 022 تكملة لقاعة األمير

تجديد أرضية قاعة عزيز 
 تاج

52 

 052 تنوير عزيز تاج 
 

صيانة المنشأت 
 الرياضية

022 

 
 

 :البلديةوالجهوية األخرى المتواصلة أو المبرمجة بالمنطقة المشاريع الوطنية تقديم  -7

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 

 
 

قائمة المشاريع التي تم تحديدها من طرف المواطنين خالل جلسات المناطق عند إعداد البرامج السنوية تقديم المشاريع  -8
 :السابقة والتي تعذر إنجازها لعدم توفر اإلعتمادات

 

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 

قد شملت كل المناطق  2120-2100أماكن التدخل التي تم اختيارها في المخطط االستثماري التشاركي لسنوات 
 .البلدية 

 ومصادرها: 2122إعتمادات العنوان الثاني المخصصة لتمويل المشاريع الجديدة ببرنامج االستثمار السنوي  -9

 مصدر التمويل مصدر التمويل المبالغ المتاحة المبرمج استغاللهاالمبالغ 

 البلدية تمويل ذاتي 6.852,000 6.852,000
صندوق القروض  قرض - -

ومساعدة الجماعات 
 المحلية

 مساعدات موظفة - -
 مساعدات غير موظفة 665.000 665.000

 هياكل أخرى  مساعدات - -
 المجموع 000, 7.517 7.517,000
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 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
أشار إلى أنه تكريسا لتطبيق مبدأ السيد خالد الجبالي )مدير المصالح الفنية(:

الشفافية في ضبط الميزانية فقد تم نشر كامل التفاصيل للتشخيص المالي على 
و بمقر البلدية و الدوائر البلدية وعلى صفحة التواصل االجتماعي  موقع الواب

دينار وتتوزع  ألف 37.729,814 حوالي 2222وتتمثل الموارد التقديرية لسنة 
لى مصاريف تهم التأجير وتسيير المصالح والتدخالت العمومية وفوائد هذه الموارد إ

وحيث تقدر مساهمة  2022دينار لسنة  ألف27.441,000الدين وتقدر بــ
 ألف  5.545,041بــــ 2022العنوان األول في مصاريف العنوان الثاني لسنة 

الدولة ونفقات دينار هذا باإلضافة إلى اعتمادات لموارد إضافية تتمثل في مساهمة 
سنة   العنوان الثاني تنمية غير موزعة والمساعدة غير موظفة حيث بلغ مجموع موارد

 دينار . ألف7.743,773قرابة   2022
أماكن التدخل التي تم اختيارها في المخطط االستثماري التشاركي كما أوضح أن   

سنة قد شملت كل المناطق البلدية كما أن مشاريع  2220-2202لسنوات 
تم توزيعها على عدة مناطق و ستنطلق قريبا لذلك فان األولوية ستكون  2222

 إلتمام المشاريع التي انطلقت أو التي برمجت و ستنطلق قريبا.

هذا و تجدر اإلشارة الى أنّه تبقى المقترحات المتعلقة بالمشاريع الّتي لم تنطلق 
 العروض. مفتوحة إلجراء الّتعديالت الالزمة قبل اعالن طلبات

 

تولت تقديم عريضة بإسم ممثلي  السيدة كوثر رزوان :
 المناطق بالدوائر البلدية بأريانة و هذا نصها:

"نحن ممثلو المناطق بالدوائر البلدية ألريانة نود أن نعبر    
 لكم عما يلي :

تجديد إعتراضنا لنية المجلس البلدي ألريانة في العدول عن 
 إطار الميزانية التشاركية لسنة برمجة مشاريع قرب جديدة في

2222" 
يستغرب اإلصرار  (:0السيد الحبيب رابح )أريانة الجديدة

من حرمان المواطنين برمجة مشاريع جديدة بعنوان سنة 
رغم رفض ممثلي المناطق و تقديمهم عريضة في  2222

الغرض ومضيفا حول ميزانية االستثمار غير واضحة من ناحية 
النفقات الوجوبية، و تخصيص إعتمادات لتهيئة قصر البلدية 

ل سابقا لنفس بعقار ليس من االمالك البلدية، و قد تأج
 السبب ، 

وجه رفضه لخيارات  السيد إلياس القصري)رياض النصر(:
 المجلس البلدي لعدم برمجة مشاريع قرب جديدة

 

للمشاريع  ةتوزيع اعتمادات العنوان الثاني المخصصتقديم المنهجية التي اعتمدها المجلس البلدي ل – 01
 والمناطق المعنية بالتدخل: الجديدة على مختلف البرامج

 تقديم المنهجية: -أ

-2100أماكن التدخل التي تم اختيارها في المخطط االستثماري التشاركي لسنوات   تعتبر
تم توزيعها على عدة مناطق و  2121قد شملت كل المناطق البلدية كما أن مشاريع سنة  2120

التي انطلقت أو التي برمجت و ستنطلق ستنطلق قريبا لذلك فان األولوية ستكون إلتمام المشاريع 
 قريبا.

هذا و تجدر اإلشارة الى أّنه تبقى المقترحات المتعلقة بالمشاريع الّتي لم تنطلق مفتوحة 
  إلجراء الّتعديالت الالزمة قبل اعالن طلبات العروض.
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 :عتمادات على البرامجاالتوزيع  – ب

 الكلفة النسبة
 

 برامج المقترحةال

20.43  % 635.10,,,  
برامج القرب تتعلق بتحسين ظروف عيش 

 المواطنين

 برامج مهيكلة للمدينة  ,,,634510 19.39%

 برامج إدارية  325200222 %  60.17

011  % 7.517 ,000 
 المجموع

 

 :2022توزيع اإلعتمادات المخصصة لبرامج القرب على المناطق المعنية بالتدخل ضمن برنامج سنة  -ج

 2022سنة  لخالها تدخل فيتم السيطق الترابية التي االمن اإلعتمادات المخصصة من مشاريع القربالنسبة 

20.43 % 635.1  

 تكملة مالعب أحياء

 2222تكملة تعبيد الطرقات برنامج 

 2202تكملة لصيانة الطرقات مخطط 

 2220تكملة لصيانة الطرقات مخطط 

 0 إنجاز ملعب بنهج بوخارة النصر

 بالمناطق الخضراء photovoltaïquesتركيز أعمدة 

 :بخصوص منهجية التوزيع المواطنين ومنظمات المجتمع المدنيمع تبادل اآلراء جدول يحوصل النقاش و  – 00

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 
 

 
 

أشار إلى  السيد رفيق الفالح )رياض االندلس(:
عدم التوازن في توزيع موارد البرنامج االستثماري 

إعطاء االولوية لمشاريع ووجوب  بين المجاالت 
 القرب.

 : 2022قائمة المشاريع الجديدة المزمع تنفيذها خالل سنة  – 02
عدد  الكلفة المنطقة )*( نوعية التدخل

 المنتفعين
 المالحظات المتوقع  تاريخال

نطال  ال 
 األشغال

 نتهاء األشغالال 

 برامج القرب تتعلق بتحسين ظرف عيش المواطنين -3

 تكملة مالعب أحياء
 

022 
 2222سبتمبر  2222أفريل  

 
 2222تكملة تعبيد الطرقات برنامج 

 
022 

2220أفريل  2222سبتمبر    
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  2202تكملة لصيانة الطرقات مخطط 
60 

 انتهت االشغال   

  2220الطرقات مخطط تكملة لصيانة 
022 

 
 2222ديسمبر  2222أوت 

 

  0إنجاز ملعب بنهج بوخارة النصر 
022 

 
 2220فيفري  2222أكتوبر 

 
 photovoltaïquesتركيز أعمدة 

  بالمناطق الخضراء
052 

 
 2222أوت  2222جويلية 

 

 هيكلة للمدينةمبرامج  -1

تكملة لتهيئة حجرات المالبس فرحات 
  حشاد

026 
 الشغالاانتهت    

 تكملة لتعشيب ملعب عزيز تاج
 

052 
 

 2222سبتمبر  2222أفريل 
 

 تكملة بناء قاعة ألعاب فردية
 

022 
 

 2220جويلية  2222أكتوبر 
 

 تكملة لقاعة األمير
 

022 
 

 2222أوت  2222أفريل 
 

 تجديد أرضية قاعة عزيز تاج
 

52 
 

 2220جانفي  2222سبتمبر 
 

 تنوير عزيز تاج
 

052 
  

 2222ديسمبر  2222سبتمبر 
 

 صيانة المنشأت الرياضية
 

022 
 

 2222سبتمبر  2222جويلية 
 

 إداريةبرامج  -1

  تكملة أشغال مستودع الحجز
 

222  
   

 أنتهت االشغال

 تكملة صيانة قصر البلدية 
 

2022  
 

 2220فيفري  2222أفريل 
 

تكملة القتناء معدات نظافة مبرمجة 
   2220-2222-2202-2200بعنوان 

520  
 

 2222نوفمبر  2222فيفري 
 

سيارات إدارية )إدارة  20تكملة القتناء 
األشغال + مصلحة الشراءات + إدارة 

 الشؤون االقتصادية 

 
02  

 
 2222أكتوبر  2222مارس 

 

 اقتناء تجهيزات ومنصة لفائدة راديو واب 
 

52  
 

 2222جوان  2222فيفري 
 

شاحنة ضاغطة سعة  22اقتناء عدد 
   2222لسنة  0م00

222  
 

 2222نوفمبر  2222فيفري 
 

حاوية فضالت حديدية  222اقتناء عدد 
   2222لتر لسنة  002

22  
 

 2222جويلية  2222جوان 
 

  2222اقتناء دراجات نارية لسنة 
 

02  
 

 2222أكتوبر   2222مارس 
 

     000, 7.517  المجموع

لتي ال يتدخل الصندوق تلك ابما فيها  ،2022 ةسنإنجازها خالل مزمع تضمين كافة المشاريع اليجب على البلدية  )*(
 في تمويلها.

 :2022ها خالل سنة إنجاز والتي سيتواصل  2021قائمة المشاريع المدرجة ببرنامج االستثمار السنوي  -01
التاريخ المتوقع  مالحظات

 النتهاء األشغال
 /نسبة
 اإلنجاز مرحلة

اإلنجازمدة   تاريخ اإلنطال  
 في اإلنجاز

عدد 
عالمنتف
 ين

 الكلفة
 المحينة

 الكلفة
 األصلية

  بيان المشروع
)*( 

 الحي االداري أد 311   2222أكتوبر  يوم 222  2220أفريل  
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2220أفريل  يوم 222    2222أكتوبر  

  
 سوق الجمعة دأ  311

 
2220أفريل  يوم 222    2222أكتوبر  

  
 دأ  311

 الوفاقحي 

 

 2220جانفي 

 

 يوم 052

   2222سبتمبر 

 دأ 011

صيانة األنهج و 

االرصفة بكامل 

 الدوائر البلدية

 
 

ديسمبر  
2220 

 

 يوم 052

   2222أوت 
 أد 011

 

صيانة التنوير 

العمومي بكامل 

 الدوائر البلدية
       

 كباالت أد 21

   2222فيفري  يوم 022  2222نوفمبر  
 أد 612

شاحنة  22عدد 

 ضاغطة
   2222مارس  يوم 232  2222أكتوبر  

 أد 02
-pickشاحنة 

up 
   2222مارس  يوم 232  2222أكتوبر  

 أد 02

سيارة مصلحة 

Forgonette 

) لمتابعة 

 االشغال(
   2222مارس  يوم 232  2222أكتوبر  

 أد  40
شاحنة للكباالت 

dfsk 
   2222مارس  يوم 052  2222جويلية  

 أد 12
دراسة المخطط 

 االخضر

بصدد النظر 
في تحديد 

 المنطقة

      

 أد 122

مشروع تثمين 

النفايات 

 الخضراء
   2222فيفري  يوم 052  2222جوان  

 أد 122
تجهيزات 

 اعالمية

 أد 1225021      انتهت االشغال
 متابعة البريد أد 62

تأجل نظرا 
للمشاركة في 

مشروع مماثل 
 يتمثل GIZمع 

مكتب في وضع 
 مشاريع

      

 أد 02 
متابعة 

 المشاريع

نظرا إلنطالق 
الدولة في تحيين 

 GRBمنظومة
تم العدول عن 

مزيد تطوير هذا 
 المشروع

      

 منظومة معاليم أد 22

تأجل نظرا لعدم 
توفر عقار 

مناسب يستجيب 
للشروط الفنية 

 لالرشيف

      

 أد 222
تثمين األرشيف 

 البلدي

   2222مارس  يوم 22  2222ماي  

 أد 121

منظومة 

الجغرفة 

الرقمية و رسم 

األمثلة 
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 الهندسية

   2222سبتمبر  يوم 052  2220جانفي  
 أد 222

تغيير أرضية قاعة 

 عزيز تاج

   2222أكتوبر  يوم 022  2220جويلية  

 أد 222

قاعة ألعاب 

فردية )قسط 

1) 
       102  

 أد

التنقل الحضري 

 و المدرسي
ديسمبر  

2222 

   2222أوت  يوم 052 

 أد 62

ملعب 

للرياضات 

 القصوى
   2222مارس  يوم 022  2222جوان  

 أد 122
مسالك للدراجات 

 الهوائية

   2222ماي  يوم 052  2222ستمبر 
 أد 112

إنارة تجميلية 

 للمفترقات
    2222فيفري  يوم  022  2222أفريل  

 أد 22
غراسة أشجار 

 التصفيف

 المجموع        
لتي ال يتدخل تلك ابما فيها  ،2222 ةسنإنجازها خالل تي سيتواصل يجب على البلدية تضمين كافة المشاريع ال )*(

 الصندوق في تمويلها.
 
 وفق األنموذج : 2022وثيقة برنامج اإلستثمار السنوي النسخة األولى من تقديم  – 04
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 :المواطنين ومنظمات المجتمع المدنيمع المباشر جدول يحوصل النقاش والتفاعل  – 05

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
: أشار إلى أن الخيار  السيد رئيس البلدية

االستراتيجي للمجلس البلدي  للبرنامج االستثماري 
، و ما يفرضه علينا الوضع  2222السنوي لسنة  

بتعطل عديد المشاريع المبرمجة للسنوات المتعاقبة 
ألسباب مختلفة و أغلبها تتجاوز إرادة المجلس و 

البلدية ، و سيتم توضيحها خالل هذه الجلسة و ذلك  
اء أولوية مواصلة إنجاز المشاريع المبرمجة و بإعط

المتواصلة التي تمت في إطار التشاركية و تمت 
في برمجة مشاريع المصادقة عليهم و عدم الدخول 

علما و أنه يمكن االستجابة  2222جديدة بعنوان سنة 
للطلبات الجديدة لمشاريع القرب في حدود االمكانيات 

لبرامج السابقة بعنوان المتاحة و إدراجها ضمن إنجاز ا
 .التكملة

 
 

و أفاد بأنه ال يرى مانعا بتكوين لجنة خاصة 
لى ،داعيا إياهم إ 77لمتابعة المشاريع حسب الفصل 

طلب في الغرض ممضى من طرفهم و تعيين  تقديم
 .ممثلين عنهم للمتابعة 

 
 
 
 
 
 
 

أشار إلى العدد الكبير للراغبين  السيد رئيس البلدية :

 
تقديم عريضة بأسم  : تولتالسيدة كوثر رزوان 

 ممثلي المناطق بالدوائر البلدية بأريانة و هذا نصها:
"نحن ممثلو المناطق بالدوائر البلدية ألريانة نود    

 أن نعبر لكم عما يلي :
تجديد إعتراضنا لنية المجلس البلدي ألريانة في  -1

العدول عن برمجة مشاريع قرب جديدة في إطار 
  2222الميزانية التشاركية لسنة 

من مجلة الجماعات المحلية  122عمال بالفصل  -2
معلل للمشاريع نطالب بمدنا بجرد مفصل و 

المتعثرة التي تعتزم بلدية اريانة تمويلها عوضا 
عن االقرار بالتشاور مع ممثلي المتساكنين 
لمشاريع قرب جديدة تحتاجها الدوائر البلدية 

 الريانة

من مجلة الجماعات المحلية،  77طبقا للفصل  -2
نطالب ببعث لجنة خاصة لمتابعة سير المشاريع 

جة في ميزانية بلدية أريانة البلدية المتعثرة و المدر 
و سنعين من  2221إلى سنة  2217من سنة 

سيمثلنا فيها ضمن ممثلي المناطق بالدوائر 
 الريانة البلدية

في انتظار رذكم الكتابي على مطالبنا تفضلوا 
السيد الرئيس و أعضاء المجلس البلدي بقول 

 -ممثلوا المناطق بالدوائر البلدية –خالص التحية 
: الحظ حول تسيير الجلسة  الحبيب رابحالسيد 
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دق  لكل  2في التدخل لذلك تم تحديد مّدة التدخل ب 
رح إمكانية تقديم المداخالت من طرف شخص و يقت

ممثلي المناطق نيابة عن باقي المواطنين الكتساب مّدة 
 دق. 5أطول للمداخالت ب 

 
 
 
 
 
 
 
 

أن النفقات الوجوبية أشار الى : السيد خالد الجبالي
تتمثل في مساهمة العنوان االول في العنوان الثاني 

 لتكملة المشاريع المبرمجة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أفاد بأن أشغال ديوان  السيد خالد الجبالي :
و ستنطلق   2222 التطهير ستنتهي شهر مارس

 أشغال التعبيد بمنطقة حي التعمير و برج البكوش

 
 اوضح أنه تم معاينة اشكالية:  السيد خالد الجبالي

نهج ام الكرام و سيتم تحيين الموضوع و النظر في 

و طول العرض المقدم من طرف االدارة البلدية 
 دق تعتبر غير كاف 2تحديد المداخالت ب و 

تطرقت  :)أريانةالمدينة(السيدة ريم بن حميدان 
لم يتم  إلى مشروع تهيئة حي السميري و أنه 

تشريك ممثلي الحي لمتابعة المشروع في كافة 
 خالف قانونيا.المراحل و هو م

يستغرب  :(6)أريانة الجديدةالسيد الحبيب رابح 
اإلصرار من حرمان المواطنين برمجة مشاريع 

رغم رفض ممثلي  2222جديدة بعنوان سنة 
مضيفا و المناطق و تقديمهم عريضة في الغرض 

حول ميزانية االستثمار غير واضحة من ناحية 
 النفقات الوجوبية، و تخصيص إعتمادات لتهيئة

بعقار ليس من االمالك البلدية، و قصر البلدية 
قد تأجل سابقا لنفس السبب ، متسائال حول 
الضمان إلنطالق المشاريع المؤجلة في موعدها، 

بإحداث لجنة   77داعيا الى تطبيق الفصل  
لمتابعة المشاريع و تقديم توضيحات كتابية حول 
أسباب تعطل إنجاز المشاريع االستثمارية ،مؤكدا 

االقتصار فقط و لى برمجة مشاريع قرب جديدة ع
 على دراستها .

تطرق إلى  :)حي التعميير(السيد حسام العكاري 
الفوضى العارمة و الغموض بمنطقة حي التعمير 
من جراء أشغال ديوان التطهير مشيرا إلى عدم 

 الثقة بالمجلس البلدي 
تطرقت إلى وضعية نهج أم  :السيدة راوية عزيز

الكرام الواقع خلف مدرسة الفردوس بأريانة وطلبها 
سنة  22بمّد قنوات التطهير بالنهج الذي تجاوز 
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 امكانية الربط
 
 

أشار الى ان االشغال ستنطلق : السيد خالد الجبالي
، اما بخصوص ملعب الحي تم  2222شهر جانفي 

 اضافة اعتمادات للتهيئة و سيتم التدخل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولم يتم االستجابة له زيادة على طلب التعبيد 
 رفع الفضالت وهو نهج منسي من طرف البلدية و 

 :السيد محمد غياضة )الحي الشعبي العلوي(
شغال التعبيد بمنطقة الحي تسأل حول إنطالق أ

الشعبي بعد تدخل ديوان التطهير و الوضعية 
الرديئة التي عليها االنهج و معاناة المتساكنين 

ة مضيفا حول االزدحام المروري بنهج اليومي
محمد صالح بالحاج من جراء النقل العمومي 
داعيا إلى اإلسراع في انطالق أشغال التعبيد و 

ة للمقاوالت،  و تطرق إلى تكثيف المراقة والمتابع
وجوب تنظيف مجرى المياه بالحي الشعبي 
العلوي لتخفيف االضرار الناجمة على االوحال و 
قد تمت اإلشارة إليه لكن دون استجابة ، مضيفا 
حول النقص في التنوير العمومي ببعض أنهج 

 الحي الشعبي ،داعيا إلى تهيئة ملعب الحي.
تسأل  :الجير(السيد التهامي العبيدي )كوشة 

حول تحديد تاريخ ربط كوشة الجير بنهج ابن 
خلدون ، مشيرا إلى طلبهم بتغيير تسمية حي 
كوشة الجير لكن بدون استجابة، مؤكدا على 
دعوة الباعث العقاري "الشابي" إلى ربط قنوات 
تصريف المياه المستعملة بالشبكة الرئيسية، 

 ،تهيئة ملعب حي بالحوض المتواجد بالمنطقةو 
وتطرق إلى التجاوزات في استغالل الرصيف 
والطريق العام بنهج ابن خلدون من طرف 
المحالت و السيارات، داعيا إلى استعمال 

 الكباالت أو إشارات ممنوع الوقوف.
وجه  :السيد إلياس القصري)رياض النصر(
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أنه تم برمجة أشغال أوضح : السيد خالد الجبالي
التعبيد و في انتظار تدخل ديوان التطهير لتغيير 
الشبكة بأغلب االنهج و حسب البرنامج المزمع تنفيذه 

 .سيتم حل اشكال الفياضانات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رفضه لخيارات المجلس البلدي لعدم برمجة 
مشاريع قرب جديدة موصيا بالحفاظ على 
التوازنات بين الموارد والمصاريف ، وتسأل حول 
توفر دراسة لتهية ملعب حي بنهج بخارة برياض 
النصر لتحديد االعتمادات المالية، مؤكدا حول 
األولوية في إعداد دراسة لبعث مركب ثقافي 
بدائرة رياض النصر ألهمية دور الثقافة في 
تأطير الناشئة ، مشيرا إلى ضعف االلتزام 

اطية التشاركية بالنسبة لمشروع تبليط بالديمقر 
شارع الهادي نويرة ، ونقص في المتابعة و إدارة 
المشاريع ، وتطرق إلى استكمال مشروع تهيئة 

و ازالة  2المسلك الصحي برياض النصر
االكشاك بشارع العهد الجديد الموازية للمسلك 

 .1الصحي برياض النصر 
 المحمودي )حي المستقبل(:السيدة روضة 

أشارت الى انعدام التهيئة بحي المستقبل وانسداد 
البالوعات و تضرر المتساكنين من جراء 

 الفياضانات.
أشارت  السيدة كوثر رزوان )حي المالحة(:

وجوب التدخل لوجود عديد المخالفات والتجاوزات 
بطريق )الضغط العالي( الممتد الى ساحة 
القدس، كما طالبت بالتخفيض في معلوم رفع 

 ل االجنة.فواض
دعا  السيد عبد الحميد ثابت )رياض النصر(:

إلى اللجوء الى مكاتب المراقبة لتخفيف العبأ 
على االدارة البلدية للنقص في الموارد البشرية و 
يقترح أن يتم رصد إعتمادات إلنجاز دراسة 
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مشروع مركب ثقافي برياض النصر، داعيا إلى 
تخصيص فريق لصيانة الطرقات من الحفر 

ماية السيارات من االضرار الناجمة عنها، لح
متسائال حول المقاييس التي تم إعتمادها في 
التقييم في مجال التنوير العمومي و إختيار 

 بعض االنهج دون غيرها لتهيئتها.
تسأل  السيد عفيف الكنزاري )رياض النصر(:

حول عدم استكمال دراسة المسلك الصحي 
الرياضية  و حول موقع القاعة1برياض النصر 

لأللعاب الفردية ،و تاريخ انتهاء أشغال تهيئة 
، و العناية  2المسلك الصحي رياض النصر 

بالتنوير العمومي بمنطقة رياض النصر بفصل 
الشتاء، ومعاينة الحديقة العمومية التي تمت 
تهيئتها بالمنطقة لوجود انخفاض في مستوى 

 .التربة مما خلف أضرارا بالكراسي و التجهيزات
تطرق إلى السيد فوزي زغبيب )رياض النصر (:

إشكال التواصل بين البلدية و ممثلي االحياء 
عدم التفاعل مع المراسالت الواردة على البلدية و 

مما يستدعي وجوب تعديل المسار التشلركي 
لمزيد النجاعة و تامين التواصل مع المواطنين، 
مشيرا الى وجود اشكال في برمجة المشاريع 

تنفيذها، مطالبا بوجوب انجاز دراسة هيكلية و 
و بتخصيص اعتمادات إلعداد دراسة  للمشاريع

 للمركب الثقافي برياض النصر.
: أشارت إلى السيدة هادية جابر )رياض النصر(

عدم تطبيق الخطة االتصالية كما تم االتفاق 
و تسألت حول  أماكن تعليق الالفتات حولها
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أنه تم التدخل على مستوى أشار : السيد خالد الجبالي
couche de roulement  في ما يخص حوافي أما

الطريق يمكن إعادة صيانتهاعن طريق البلدية و قد 
 وردت علينا شكاوي بخصوصه و سيتم التدخل

 
 

 بين أنه ستتم المعاينة و صيانة: السيد خالد الجبالي
التنوير العمومي لنهج عمار بن ياسر و بالل بن رباح 

، اما بالنسبة رغم عدم ورود شكاوي  و ابوزمعة البلوي 
الطفولة فقد انطلقت اشغاله منذ سنة و تم لمركب 

ايقاف الصفقة لوجود اشكال مع المقاولة و سيتم اعادة 
 طلب العروض الستكمال االشغال

 
أكد على أنه تم إجراء المعاينة السيد رئيس البلدية : 

الميدانية و تحصل المعني على التراخيص بصورة 
 المخالفةقانونية و ال يمكن مخالفته في غياب وجود 

 
 
 
 
 
 
 
 

افاد أنه تم برمجة نهج : السيد خالد الجبالي
صالح الدين االيوبي للتعبيد و تصريف مياه 

 االمطار بعد انتهاء اشغال ديوان التطهير

مشروع المسلك  أسباب التخفيض في اعتمادات
وتسوية حوافي  2الصحي برياض النصر

الطرقات ، وتؤيد إعداد دراسة للمركب الثقافي 
 بالنصر.

تسأل حول عدم صيانة   :السيد خالد عبد الله
بنهج عمار بن  6التنوير العمومي بمنطقة المنزه 

ياسر و نهج بالل بن رباح، وحول عدم إنتهاء 
  6أشغال مركب الطفولة بالمنزه 

إلى  تطرق  سيد رفيق الفالح )رياض االندلس(:ال
تغيير صبغة بعض االراضي بمنطقة رياض 
االندلس بشارع خالد بن الوليد وقد تم لفت االنتباه 
الى ذلك لكن البلدية لم تتحرك ، متسائال حول 

عدم التوازن في كيفية حصولهم على التراخيص و 
توزيع موارد البرنامج االستثماري بين المجاالت 

 إعطاء االولوية لمشاريع القرب.وجوب و 
تطرقت  السيدة زهرة الشابي )أريانة المدينة(:

الى فشل المشاريع بمنطقة اريانة المدينة بعدم 
صيانة حجر الزرس بالمدينة العتيقة والقضاء  
االنتصاب الفوضوي بمحيط السوق المركزية و 

 مشروع تهيئة ساحة سال.
تطرق الى المدينة(:السد حاتم الضحاك )اريانة 

االنهج المتواجدة خلف قاعة منتزه بئر بلحسن 
ووضعيتها السيئة و مخلفات ديوان التطهير 

ا حول فباالنهج من جراء تجديد الشبكة، مضي
إشكال تصريف مياه االمطار و انعدام رفع 

ج المجاورة هالفضالت و عمليات الكنس باالن
 لنهج حنبعل.
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: أفاد أنه بالنسبة لمنطقة  السيد لطفي الدشراوي 
إضافة برمجة حمالت و سيتم  تأريانة العليا تم
 االنهج المذكورة 

أشار إلى تعبير المتدخلين  :السيد الجليدي جبران 
عن رفضهم بعدم برمجة مشاريع قرب جديدة، 
مضيفا أنه لم تقع استشارته كرئيس دائرة في هذا 
التمشي ، وقد مالحظاته حول عدم ادراج تقسيم 
الوفاق برياض النصر في التشخيص الفني و لم 
يتم برمجة مشاريع لفائدتها و لسي لها ممثلي 

نطقة ،اضافة الى عدم توضيح أسباب تعطل م
 المشاريع االستثمارية، مؤكدا على تكوين لجنة
خاصة لمتابعة المشاريع االستثمارية و ضبط 

 استراتجية في هذا االطار.
أشار إلى أن بعض  :السيد رئيس البلدية 

المداخالت خارج إطار الجلسة التشاركية و هي 
تتعلق بالجلسة التمهيدية و الجميع يعرف االسباب 
الصحية في عدم تنظيمها و من جهة أخرى تتولى 
البلدية االجابة على جميع المراسالت الواردة عليها 

ويتم التجاوب معها  و المتعلقة ببعض التدخالت
مرة مع كافة المتدخلين بالتنسيق بصفة مست

موضحا بخصوص أشغال ديوان التطهير ووزارة 
التجهيز بمنطقة حي النزهة و بعد عديد الجلسات 

لنهايةأشغالها، وتعزم  2222تم تحديد شهر جوان 
البلدية على انتداب أعوان لدعم النقص في الموارد 

 البشرية لمتابعة و مراقبة العمل البلدي
ار الى توفر جدول متابعة أش: السيد خالد الجبالي

المشاريع بموقع البلدية و يشتمل على جميع 

أشار الى ( : السيد هيثم مقني )رياض النصر
الفوضى من جراء أشغال المقاولة لتبليط أرصفة 

 الهادي نويرة  بدون رفع مخلفاتها، داعيا الى نهج

المتابعة و المراقبة و استغالل الوسط لوقوف  
السيارات مما تسبب في ضق الطريق ، و مؤيدا 

ي للشباب برياض  بعث مشروع المركب الثقاف
لمشاريع مّرده ى أسباب تعطل االنصر ، مشيرا إل

منح الصفقات إلى أصحاب العروض االدنى ، 
التي تشهد  يةداعيا إلى األخذ بمثل لدولة المغرب

ازدهارا و لم تعد تعمل بمنح الصفقات للعرض 
 االدنى.

تطرقت الى مسالة المنهجية السيدة آية الخياري :
لوضوح الرؤية بوجوب ذكر بداية و نهاية 

التقديرية و  الدراسات و االشغال و الكلفة
الحقيقية للمشروع في بيان المشاريع المقدمة، و 
أشارت إلى نهج عبد العزيز المستوري الذي تم 
تشخيصه في حالة حسنة إال أنه تم إنجازه بصورة 
سيئة من طرف المقاولة كذلك بالنسبة لمنطقة 
أريانة الجديدة و الدعوة ال ىمراقبة تدخل 

يق بصورة إلرجاع الطر  المتدخلين العموميين
جيدة، وتطرقت الى متابعة و صيانة المناطق 

بالمسالك الصحية برياض النصر و  ءالخضرا
و اريانة العليا التي شهدت اضرار  6المنزه 

بتجهيزاتها ، مضيفة بوجوب ايجاد حل غلق 
مصب برج شاكير، داعية الى بعث مشروع 

 و تثمين النفايات بين البلديات  مشترك لفرز
دعا الى : )الحي االداري(لجربيالسيد سفيان ا
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 المالحظات و سيتم إعادة تحينه و نشر المعطيات
 

و أشار بخصوص منطقة الحي االداري سيتم 
االطالع على الدراسة نظرا لوجود برنامج اشغال 

 بالمنطقة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تم االنتهاء من  أنه أشار: السيد خالد الجبالي
الدراساتو تم تخصيص اعتمادات اضافية و سيتم 
القيام بالتدخل في الحي للتعبيد شهر مارس 

 كذلك بالنسبة للتنوير العمومي. 2222
 
 
 
 
 

تهيئة مداخل الحي االداري نظرا لالكتظاظ 
المروري المتواجد بعد تعيين دار الشباب كمركز 

في إعادة تهيئة  الجراء التالقيح ، و النظر
الدخول و الخروج من المأوى و اقتراح أن يتم 

باالنقاص من عرض الطريق احداث ممر جانبي 
يل و فرحات حشاد أفر  1بالتقاطع بين نهج 

يتم تجميع  لتسهيل الحركة المرورية و أن
العالمات التوجيهية لتشويهها جمالية المنطقة 

متنفس  إحداثبعالمة واحدة بارزة ،مؤكدا على 
 ومأوى ذو طوابق للمنطقة من جهة الحي االداري 

أشار الى  السيد الهادي الجودي )حي النزهة( :
و ديوان  البحث عن مساعي مع وزارة التجهيز

التطهير بمنطقة حي النزهة و االسراع بإنهاء 
االشغال ، مقترحا أن يتم تخصيص حاويات 

 إضافية لجمع الفضالت بالمنطقة.
تسأل السيد على حمزة )حي رياض المنتزه(:

حول تاريخ االنطالق في تعبيد الطرقات لحي 
المحرزية نظرا للوضعية بموسم االمطار مضيفا 

ضالت بالمنطقة و غياب حول انعدام رفع الف
 التنوير العمومي.

عبرت عن  السيدة عليسة عمارة )المنازه(:
رفضها بعدم برمجة مشاريع جديدة لمجال القرب 

و بعدم تشريك المجتمع  2222بعنوان سنة 
، متسائلة المدني في إطار الديمقراطية التشاركية

حول تشتت توزيع الموارد على المشاريع و مشيرة 
التجهيزات بفضاء االلعاب بالمناطق الى نقص 

الخضراء فحين يقع صرف االعتمادات في تنظيم 



  

34 
 

 
 

 
 

تظاهرات ثقافية مضيفة حول نقص تفاعل البلدية 
تطبيق القانون  مع المراسالت، داعية الى

 بخصوص المناطق الخضراء و اجراء معاينات ، 
لجنة  في تكوين 77و طالبت بتفعيل الفصل 

 خاصة للمتابعة.

 طق:اسمية لممثلي المناالقائمة التذكير بال – 00

 ممثل عن يالمهن اإلختصاص اإلسم واللقب المنطقة
 (رجال/الالمرأة )الشباب/

 اريانة المدينة

 رجل - خذيري المناعي

 رجل - شاذلي العجنقي

 مرأةا - صليحة هاني

 - عيسى غالي
 رجل

 - فؤاد جامي
 رجل

 - مختار بن عمر
 رجل

 مرأةا - ريم حمدان

 - حسام عكاري حي التعمير
 رجل

 حي النزهة
 - محمد الهادي الجودي

 رجل

 مرأةا - اسيا نصري

 شباب - سيرين محجوب

 الحي اإلداري
 - سالم البوزيدي

 رجل

 - سفيان الجربي
 رجل

 - هادي بلغيث
 رجل

 - الحبيب رابح منطقة اريانة الجديدة
 رجل

 حي المستقبل

 - يسرى شوشان
 رجل

 - عيسى بركات
 رجل

 مرأةا - روضة محمودي

 - سالم العويديدي
 رجل

 - محمد غياضة
 شباب

 سوق الجمعة
 - رفيق دواد

 رجل

 - عزالدين بوزيد
 رجل

 - منصف خرشف
 رجل
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 - مططفى بربانة
 رجل

 - عبد العزيز داود
 رجل

 2الجديدةاريانة 

 - البرني صالحي
 رجل

 - محمد لطفي الرزقي
 رجل

 - عبد الحفيظ الهادي
 رجل

 - الطاهر بن غزالة
 رجل

 رياض األندلس

 مرأةا - أميرة بنت الطيب

 - بسام الجمل
 رجل

 - علي حمزة
 رجل

 - عادل دبوسي
 رجل

 المالحةحي 
 - حسين زينة

 رجل

 مرأةا - كوثر رزوان

 - سيف الدين زليعة
 شباب

 كوشة الجير برج التركي 
 - شبشوبالعيد 

 رجل

 - التهامي العتبيد
 رجل

 - الهادي العياري
 رجل

 - محمد غياضة حي الشعبي العلوي
 شباب

 - البرني صالحي 2الجديدةاريانة 
 رجل

  5المنزه 
 شباب - مروى الزين

 رجل - محمد فوزي الجبالي

 مرأةا - رمضان البرقاوي

 2المنزه 
 رجل - خالد عبد الله

 مرأةا - عليسة عمارة 

 مرأة - دليلة زروق

 7المنزه 

 - احمد امين التركي
 رجل

 - ماهر عباس
 رجل

 شباب - مروى الزين

 مرأة - عليسة عمارة 

 8المنزه 
 رجل - رياض دريرة

 مرأةا - بثنية الماكني

 شباب - ميسم الماجري

 حي الوفاق
 

 امرأة - عطف بالشاذلي

 امرأة - عطف سالمة

 امرأة - المحسنيسلوى 
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 0رياض النصر 

 امرأة - هدى بن رمضان

 امرأة - هادية جابر

 - عبد الحميد ثابت
 رجل

 - احمد محجوب
 رجل

 - بيبفوزي زغ 1رياض النصر 
 رجل

 - عمر قنايشية
 رجل

 

 : العامة الجلسة نتائج -07

 :المقدم البرنامج بخصوصالمباشرة  التحسينات/  التنقيحات – 1.16
الّتي لم تنطلق إلجراء الّتعديالت الالزمة قبل  القرب في المشاريع شاريعمالمتعلقة ب الجديدة المقترحاتإدراج 

 اعالن طلبات العروض

 :المعتمدةخطة االتصال  بخصوصمالحظات المشاركين  – 2.16
 

 

 

 :المعتمدة المعدلة المنهجية بخصوصمالحظات المشاركين  – 0.16

 

 2222دراج مشاريع قرب جديدة بالبرنامج االستثماري لسنة استشارة المواطنين إل عدم

 

 : شأنها في النقاش تم مختلفة مواضيع  -0.16

 المشاركين ومالحظات أسئلة المعنية األطراف أو/و البلدية أجوبة
 
 

 

تكوين لجنة خاصة لمتابعة سير المشاريع طبقا -
 المحليةمن مجلة الجماعات  77للفصل 

 تغيير تسمية حي كوشة الجير-

 التخفيض في معلوم رفع فواضل االجنة. -

 ايجاد حل لغلق مصب برج شاكير،  -
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بعث مشروع مشترك لفرز و تثمين النفايات  -
 بين البلديات

 

 

 : مالحق – 1.16
 : البلدية عرض – 1.1.16

 أنظر القرص

 :وبطاقة الحضور العامة الجلسة /مقتطفاتصور – 2.1.16

 
 أنظر القرص

 
 

 ختم وإمضاء رئيس البلدية

 الكاتب العــــــام             
 المشرف التنفيذي            

 
            
  إلهام بن صالح            
 بالخلية ةالمنسق           

                                              


