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

 كتابة الجلسة عادل الوسالتي الكاتب العام للبلدية السيد  تولى". وتبعا لذلك موظفي البلدية
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الجلسة مرحبا السيد رئيس البلدية افتتح النعقاد الجلسة ،  وبعد توفر النصاب القانوني

في موعد متجدد البلدية  بكافة الحاضرين من السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي واإلطارات
ثم تولى التذكير بالمواضيع للتداول في مشروع الميزانية للمرة الرابعة خالل فترة النيابة الحالية ، 

 .والذي حظي بالمصادقة للتداول في شأنهالمدرجة بجدول األعمال 
ثم أحال السيد رئيس البلدية الكلمة الى السادة أعضاء المجلس البلدي الذين طلبوا التدخل 

. 
من النظام الداخلي النموذجي حول  53أشار إلى أحكام الفصل : ثابتفتحي السيد 

تقديم أسئلة شفاهية لرئيس البلدية أو ألحد مساعديه من طرف أعضاء المجلس البلدي على أن يتم 
 71آخر الجلسة اإلجابة عليها معبرا عن رغبته في طرح بعض األسئلة ، و أشار إلى أنه بتاريخ في 

إلى السيد رئيس المجلس تتعلق بموضوع ختم الحساب المالي لسنة توجه بمراسلة  0207جويلية 
 و لم يتم الرد عليها إلى حد هذا التاريخ، مضيفا أنه سيتوجه ببعض األسئلة األخرى. 0202

  0200التشاركي لسنة  االستثماريهل وقع إلغاء البرنامج  -
 التركي بعد غلق مصب برج 0200ماهي خططكم في التعامل مع النفايات سنة  -

 وتولى تسليم األسئلة الشفاهية لتضمينها بالمحضر
 حول تنفيذ مشروع تهيئة رصيف شارع الهادي نويرة بالنصر-

على اثر الشروع في أشغال تبليط رصيف شارع الهادي نويرة، الذي وقع ادراجه ضمن 
افريل  73في  ،وما اتسمت به هذه األشغال التي انطلقت 0272الميزانية البلدية التشاركية لسنة 

،من اخالالت عديدة تسببت في تذمر العديد من المتساكنين واستغرابهم من أسلوب  0207
 ادارة هذا المشروع يهمني ان أستفسركم حول النقاط التالية : 



ماهي الخطة االتصالية التي اعتمدتموها العالم المتساكنين بمكونات هذا المشروع  
وجدول انجازه ولماذ لم يقع تعليق المثال التفصيلي التنفيذي للمشروع للعموم قبل بداية االشغال  

 كما ينص عليه القانون .

بب استثناء نظرا أن المشروع يخص تبليط الرصيف على طول شارع الهادي نويرة  ماهو س 
قسط الشارع الذي يربط بين مفترق شارعي الهادي نويرة وأريانة الورود والمفترق الدائري لشوارع 
الهادي نويرة والباهي االدغم والعهد الجديد علما ان المسلك المذكور يستعمله عدد كبير من 

 مر .المترجلين وخاصة تالميذ المعهد الثانوي بالنصر وال توجد عقبات في حوزة الم

اذا كان هدف هذا المشروع التشاركي استرجاع فضاء لتنقل المترجلين على طول شارع  
 aire deالهادي نويرة فما هو موجب القيام بأشغال اعادة تبليط كامل مساحة وقوف السيارات )

stationnement voiture  ( وما قد يثير االستغراب تبديل الحجر )paves من )
 ( مجعول لتنقل المترجلين . pavesالسيارات الى نوع من الحجر )نوع مخصص لتحمل وقوف 

لماذ لم يقع الرجوع الى المجلس البلدي عند الشروع في صرف اعتمادات أشغال ال تهم 
 مباشرة تبليط الرصيف .

( لشارع  terre plein centralلقد قمتم بأشغال تقليص الرصيف المتوسطي )  
لمجلس البلدي مما قد ينجر عن ذلك مصاريف اضافية غير مرخص الهادي نويرة دون الرجوع الى ا

لها مسبقا وغير مبررة في نظري وقد سبق لي ، كمهندس مختص في النقل ، لفت نظركم الى 
التداعيات الغير مدروسة التي تنتهك المثال المروري الحالي للحي دون اعداد مخطط مروري شامل 

ي مما سيضر بالسيولة المرورية ويزيد في مخاطر للحي مصادق عليه من طرف المجلس البلد
 حوادث الطرقات وفي اكتظاظ شارع الهادي نويرة بالسيارات الرابضة .

لذا يرى العديد من متساكني ومرتادي حي النصر أن المشروع قد يؤدي الى تشويه هذا 
 الشريان الرئيسي .

تقي الى المسائلة حول ان ما وقع يبدو انحراف مكلف وابتعاد عن هدف المشروع قد ير 
 حسن توظيف المال العام .

 والسالم                                                                    
 فتحي ثابت                         

 
 



 
:أشار الى تحسن الوضع الوبائي بالبالد و رجوع األنشطة الرياضية و  أنيس معزونالسيد 

 هميمكن حيثالثقافية لسالف نشاطها و لم يعد من داع لغلق الجلسات على عموم المواطنين 
 اإلدالء بالجواز الصحي. المشاركة في الجلسات بعد

طرف العضو  :تولى اإلجابة حول األسئلة الشفاهية المقدمة من رئيس البلديةالسيد 
 فتحي ثابت. المستشار
 :0202في خصوص نصاب التصويت على مصادقة ختم الحساب المالي لسنة  -

 أوضح أنه يعد القابض البلدي بنهاية العمليات المتعلقة بالسنة المالية القوائم المالية للسنة الفارطة 
المصادقة عليه بعنوان  ول فيه وم عرضها على المجلس البلدي للتداتقرير مراجعة الحسابات و يتو 

ختم الميزانية و حيث أن نصاب التصويت صحيح فقد وقعت المصادقة عليه ، ناهيك و أنه كثيرا 
 .ال تتم المصادقة على ختم الميزانيات السابقة للبالد التونسية و يتم النظر في ميزانيات السنة الموالية

 : 0200 أما بالنسبة للبرنامج اإلستثماري التشاركي بعنوان سنة -

تم النظر فيه صلب لجنة  0200أن إقرار خيار عدم برمجة مشاريع قرب جديدة بعنوان سنة  أفاد
الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف و بالمكتب البلدي و بإعانة و إستشارة إدارة الشؤون 

ة ، و كان التوجه أنه قبل المالية إضافة أنه لم يتم إستكمال كافة المشاريع التشاركية للسنوات السابق
نهاية الفترة النيابية للمجلس البلدي أن يتم تركيز الجهود إلستكمال المشاريع اإلستثمارية و التي 
تعود أسباب تأخرها لشركات المقاوالت التي لم تكن في المستوى المطلوب ، وهو ما نجده يتكرر 

بها شهدت إرتفاعا من تاريخ ضبط  في عديد البلديات األخرى ، إضافة إلى النفقات المتعلقة
إنجازها مع  اإلشارة إلى أنه تم تخصيص  الستيفاءالتقديرات و هو ما يدفعنا إلى تخصيص تكملة 

، وسيتم تخصيص جلسة لتوزيع  0200مناب مالي لكل مجال من البرنامج اإلستثماري لسنة 
 هذه الموارد.

 أما بالنسبة لحضور المواطنين : -

كل يوم خميس و يستمع إليهم، كذلك لهم  بأمام طلبات المواطنين الذي يستقأوضح أنه منفتح 
بالنسبة لرؤساء الدوائر البلدية، أما بخصوص حضور الجلسات و نظرا للوضع الصحي السائد 



للموجة الخامسة لوباء الكورونا و بمقتضى القانون الصادر بوجوب حمل الجواز الصحي مما 
،  0200ديسمبر  00ماكن و الفضاءات المحددة بداية من يسمح لألشخاص بالنفاذ إلى األ

إضافة أنه يتم بث كافة الجلسات العامة عبر صفحة التواصل اإلجتماعي للبلدية و تصلنا تعاليق 
 المواطنين.

البلدية تتحمل مسؤولية تأخر إنجاز المشاريع اإلستثمارية و أكد على أن فتحي ثابت :السيد 
 قيام بالتدقيق في المشاريع اإلستثمارية وعدم رصد تكملة بشكل سنوي.إرتفاع نفقاتها ووجوب ال

صلب لجنة الديمقراطية التشاركية أكد على أنه لم يتم إتخاذ القرار الحبيب رابح :)مواطن( السيد 
التي جمعتها مع ممثلي المناطق و الذين عبروا عن رفضهم للقرار بعدم  تخصيص إعتمادات 

 . 0200نة لمشاريع القرب بعنوان س
 أشار إلى دور اللجان البلدية إستشاري و تعمل على تقديم التوصيات الجليدي جبران : السيد 

 رار يتم إتخاذه صلب المجلس البلديالمقترحات و الق و

 

 

  0200مشروع ميزانية البلدية لسنة :  22الموضوع عدد 

 

أحال السيد رئيس البلدية الكلمة السيدة فاطمة ابراهم رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية     
تالوة تقرير السيد أمين المال الجهوي في إبداء رأيه بخصوص ميزانية  ومتابعة التصرف التي تولت

تقديم موضوع مشروع  0207نوفمبر  72بتاريخ  2358عدد  0200بلدية أريانة لسنة  
تولت تقديم التوضيحات المالية لإلدارة البلدية إجابة حول المالحظات . ثم  0207لميزانية لسنة ا

  الواردة بتقرير أمين المال الجهوي .
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 المداوالت

 

 

 

أنه تم األخذ بعين اإلعتبار مالحظات السيد أمين المال أشار :  الحبيب العوني السيد
 .بعض الفصولالجهوي بمشروع الميزانية في 

 47أكد على أهمية طرح موضوع مشروع الميزانية حيث تم تحقيق فتحي ثابت :  السيد
من مجموع تقديرات الموارد  و يدعو إلى اإلبتعاد عن التضخيم في الموارد بأن تكون تقديرات %

الميزانية واقعية و البحث في تحسين نسق اإلستخالصات، متسائال حول ضعف نسبة إنجاز 
 والوقوف على أسباب عدم صرف الميزانية  %6المشاريع اإلستثمارية المقدرة ب 

 %6المشاريع اإلستثمارية المقدرة ب  أوضحت أن نسبة إنجازة حميدة العرفاوي : السيد
م من مجموع نفقات الدفع بالعنوان الثاني التي ت % 12إلى حدود شهر أكتوبر ، علما و أن نسبة 

لتعهدات في انتظار مصادقة لجنة الصفقات المختصة أو في إنتظار تأشيرة التعهد بها أو بصدد ا
من مشاريع مدرجة بالمخططات بصدد الدرس أو مشاريع  % 74مراقب المصاريف العمومية و 

 مؤجلة و ذات إشكالية.
إلى أنه تبعا للمنشور الحكومي المتعلق بإعداد برنامج التنمية أشار خالد الجبالي :  السيد

الحضرية و الحوكمة المحلية و الذي ينص على أحكام اإلعداد و أولوية إتمام المشاريع المتواصلة 
قبل برمجة مشاريع جديدة ، و تولى تقديم مقترحات تكملة إعتمادات المشاريع الجارية و 

ية و ، موضحا أنه تم برمجة عدة مناطق بالدوائر البلد 0200اإلستثمارات المبرمجة بالميزانية لسنة 
مليون دينار و لم يتسنى إنجازها نظرا لوجود أشغال ديوان  20تم إعداد دراساتها و المقدرة ب 

التطهير ، كما تتطلب متابعة من العنصر البشري اإلداري إضافة للمشاريع الجارية و هو ما يحول 
 ب لثالث، مؤكدا على أنه تم برمجة كافة المناطق بمشاريع القر دون برمجة مشاريع قرب جديدة

 سنوات المتعاقبة
 أشارت إلى الحالة الكارثية للطرقات و معاناة المتساكنين.ة سعيدة عمارة :السيد



 .تعود ألشغال ديوان التطهير أوضح أن الوضعيةخالد الجبالي : السيد
د  1.722أوضح حول النفقات المخصصة لرئيس البلدية و المقدرة برئيس البلدية : السيد

، حيث تعهدنا بعدم استعمالها منذ  د عن حصص الوقود 72.222وعن خدمات هاتفية 
التنصيب لكن وجوب تبويبها يجعلها موجودة بمشروع الميزانية و سيتم إعادة توضيفها في مساهمة 

 العنوان األول بالعنوان الثاني
تطرقت إلى فصل نفقات التصرف األخرى تعتبرها غامضة بالميزانية كما ة عزة بوترعة :السيد

 . 0202و سنة  0202الحظت ارتفاع بين ما تم صرفه سنة 
تسأل عن االخذ بعين االعتبار بالفصل المتعلق باالستهالك الكهرباء فتحي ثابت:  السيد

االقتصاد بالطاقة و االستهالك الغاز حيث تم االشارة سابقا من طرف رئيس المجلس البلدي حول و 
 0200بميزانية سنة 
و ذلك اخذا  اوضحت انه لم يتم الترفيع في االعتمادات المقترحةة حميدة العرفاوي : السيد

في االعتبار االقتصاد في الطاقة اضافة الى ارتفاع سعر التيار الكهربائي و االستثمارات الجديدة 
 العمومي للتنوير
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

أعضاء من المجلس البلدي الجلسة تم التثبت من توفر النصاب قبل التصويت على و تبعا لمغادرة 
و توقفت أشغال الجلسة على هذا نفقات العنوان الثاني لمشروع الميزانية فتبين عدم اكتماله ،

على  7272ديسمبر  4دعوة المجلس البلدي لإلنعقاد يوم السبت و  على ان تبقى مفتوحة
 التاسعة والنصف صباحا بنفس القاعة .الساعة 

 
 
 
 

 0202لسنة   الجلسة الثانية :الدورة العادية الرابعة

 0202ديسمبر  40السبت يوم 
 
 

 

السبت يوم  0202 لسنةللمجلس البلدي  الرابعةلدورة العادية الجلسة الثانية لانعقدت  
الساعة التاسعة و النصف  علىبقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن باريانة  7272 ديسمبر 24

عادل وبحضور السيد  السيد محمد العربي فاضل موسى رئيس بلدية اريانةبرئاسة  صباحا
لدي ببناء على الدعوة االسمية الموجهة لكافة أعضاء المجلس ال الوسالتي الكاتب العام للبلدية

 وهذا نّصها: 7272نوفمبر  02بتاريخ  7774 تحت عدد
 27يوم  2221أشغال المجلس البلدي في دورته الرابعة لسنة  وبعد ، تبعا لبقاء   

 مفتوحة . 2221نوفمبر 
التاسعة        الساعة على  7272ديسمبر  4السبت يوم اتشرف بدعوتكم للجلسة الثانية 

 : لنظر فيلمواصلة اباريانة منتزه بئر بلحسن بقاعة االجتماعات  و النصف صباحا
 

 مواضيع للتداول

 2222ميزانية البلدية لسنة مشروع  .1



 2222النظر في طلب الترفيع في المنح االجتماعية المسندة لألعوان لسنة  .2

 2222تحديد صيغة التصرف بسوق الجملة للخضر والغالل باريانة لسنة  .3

 2222تحديد السعر االفتتاحي لسوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة لسنة  .4

 2222لخضر و الغالل بأريانة سنة كراس شروط لزمة معاليم سوق الجملة ل .5

 استرجاع معلوم عقد زواج .6

 حول تمويل جمعيات اجتماعية القتناء معدات طبيبة  .7

 حول قبول هيبات   .8

 
 لالعالممواضيع 

 متابعة مديونية البلدية  -2

 كشف االستخالصات البلدية  -0
 متابعة تنفيذ المشاريع البلدية االستثمارية – 3

 

 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 المرأة واألسرة   سنية الصغير
 التصرفرئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة  فاطمة ابراهم 

 رئيس لجنة الفنون والثقافة  أنيس معزون 

 رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة ومقاومة الفساد  الهام بن صالح 

 رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات سهام بوعزة 

 رئيس لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم احمد حشانة

 الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي االعاقةرئيسة لجنة  سعيدة بن عمارة 
 رئيس دائرة رياض النصر الجليدي جبران 

 رئيس الدائرة البلدية باريانة العليا محمد الحبيب العوني

 مستشار بلدي هدى ميعاوي



 مستشار بلدي  عزوز  مدمح 

 مستشار بلدي  نعيمة الزريبي  

 مستشار بلدي خلود منصور
 
 السيد :عذر بتغيب و

 مستشار بلدي فتحي ثابت 

 :  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
 رئيسة لجنة األشغال والتهيئة العمرانية سلوى التومي 

 رئيس لجنة التعاون الالمركزي ماهر القليبي

 رئيسة لجنة النظافة والصحة والبيئة عليا التومي

 الناصر الجندوبي  
رئيس لجنة صيانة وتثمين التراث ودعم النشاط السياحي والصناعات 

 التقليدية
 اريانة المدينةرئيس دائرة  محمد حميد

 رئيسة دائرة المنازه امنة الزهروني

 مستشار بلدي  سميرة المازني

 مستشار بلدي محمود بلحاج

 مستشار بلدي        عزيزة الفيتوري

 مستشار بلدي ليث شويخ  

 مستشار بلدي جالل بن تقية

 مستشار بلدي        خالد الجربي 

 مستشار بلدي روضة الحزامي  
 مستشار بلدي الكبيرمصطفى 

 مستشار بلدي نادية بن يوسف



 مستشار بلدي عبد السالم المانسي
 حضر عن اإلدارة البلدية السادة والسيدات و
 

 القابض البلدي   ربيع الكافي 
 مدير المصالح الفنية  خالد الجبالي

 مدير النظافة والمعدات  لطفي الدشراوي
 مديرة الشؤون المالية   حميدة العرفاوي

 مديرة تجميل المدينة و العناية المنتزهات   ناجية العيوني
 كاهية مدير التموين  حسني البجاوي

 
 
يتولى الكاتب من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية  " 022عمال بمقتضيات الفصل و   

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

 كتابة الجلسة عادل الوسالتي الكاتب العام للبلدية السيد  تولى". وتبعا لذلك موظفي البلدية
 .لمكتب واللجانشؤون المجلس وا كاهية مديرام الخير بلغيث  ه في ذلك السيدة توساعد

 

 
الجلسة السيد رئيس البلدية افتتح ،  إلستكمال المصادقة على مشروع الميزانيةوبعد توفر النصاب 

البلدية في موعد  مرحبا بكافة الحاضرين من السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي واإلطارات
 .و بقية المواضيع  0200نفقات العنوان الثاني لمشروع الميزانية لسنة  متجدد للتداول في

 نفقات العنوان الثاني
 7477المبرمجة بالميزانية لسنة 

 

 بيان المشروع التبويب
 الكلفة

 الدفع التعهد

20327 
نفقات التنمية غير الموزعة )إعتمادات بعنوان 
تكملة مشاريع و إقتناء معدات نظافة جديدة 

 7477 لسنة

- 8383339.0 



 3003444 3003444 ترجيع أصل الدين 332/27 72

 4379939.0. 3003444 مجموع نفقات العنوان الثاني

 
 

 قرار المجلس البلدي  
 

تبعا  2222ي كما تم بيانه على مشروع ميزانية البلدية لسنة المجلس البلد أعضاء صادق        

 من مجلة الجماعات المحلية وذلك على النحو التالي : 371لمقتضيات الفصل 

 02000200لسنة لسنة   البلديــةالبلديــة ميــزانيــةميــزانيــة مـــواردمـــوارد خـالصــةخـالصــة
 

 المبلــغ )د( بيـــــان المـــــوارد

  مــوارد العنــوان األّولمــوارد العنــوان األّول    

 الجـــزء األّول: المـــداخيـــل الجبــائيـــة:      

 01.111..00 المداخيل الجبائية بعنوان األداءات على العقارات واألنشطة .................................... الصنـف األّول:

 1.8.111.. الجبائية األخرى.............................................................................. لمداخيالالصنف الثاني: 

 
 286.896222 الجزء األولجملة 

 الجــزء الثاني: المـداخيــل غيـر الجبـائيــة اإلعتيـاديــة      

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

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

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

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

 

...33.111 

 

011.111 

..038...2 

 

8..0..32. 

 
 2360996232 جملـة الجــزء الثانـي

 30689.6232 جملـة مــوارد العـنــوان األّول 

  مــوارد العنـوان الثانـيمــوارد العنـوان الثانـي    

  الجـــزء الثالـث: المــوارد الذاتيــة والمخّصصــة للتنميــة      

 0.111.. منـــــــــح التجهـيــــــــــز ............................................................الصنـف السـابـع: 

 4.078.773 ............................................................مدّخرات وموارد مختلفـة الصنـف الثـامــن: 
 

 362336223 جملـة الجــزء الثالـث

  الجـــزء الرابــع: مــــــــــوارد اإلقتـــــــــراض      

 - ............................................مــــوارد اإلقتـــراض الداخلــي الصنـف التـاسـع: 

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



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

 - جملـة الجــزء الرابـع

  الجـــزء الخـامـس: المـوارد المتأتّيـة من اإلعتمـادات المحالة       

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

 
 - جملـة الجــزء الخـامـس

  الجـــزء السادس: المـوارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشاركة      

 الصنف الثالث عشر: موارد حسابات أموال المشاركة              
 - 

 
 - جملـة الجــزء السـادس

 362336223 جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 

 3262086923 مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة

  

  02000200البلديــة لسنة البلديــة لسنة   ميــزانيــةميــزانيــة  نفقــاتنفقــات خـالصــةخـالصــة
 

 المبلــغ )د( بيـــــان النفقــــات

   نفقــات العنــوان األّولنفقــات العنــوان األّول    

 الجـــزء األّول: نفـقــــات التصــــّرف      

 00.011.111 ..............................................................التـأجيــر العمـومي القســـم األّول: 

 2.2.0.011 وسـائــل المصـالـح ..............................................................القســم الثاني: 

 111..0.88 ..............................................................التدّخـــل العمـومـي القســم الثالث: 

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

 0263286222 جملـة الجــزء األّول 

  الجــزء الثاني: فــوائــد الـديــن       

 030.211 فـوائـــد الديـــــن ..............................................................القســم الخامس: 

 2326822 جملـة الجــزء الثانـي 

 0263326222 جملـة نفقــات العنــوان األّول 

   نفقــات العنـوان الثانـينفقــات العنـوان الثانـي

  الجــزء الثالـث: نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة      

  اإلستثمـارات المبـاشــرة .....................................................القســم السادس: 

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

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

  نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موّظفـة .....................القســم التـاسـع: 



 

 

في المواضيع المتعلقة بالتصرف في و نظرا لعدم اكتمال النصاب لمواصلة التداول 
رئيس البلدية  السيداألمالك و استغاللها و التي تقتضي األغلبية المطلقة للمجلس البلدي دعا 

 7272ديسمبر  21المجلس البلدي الى اإلنعقاد لمواصلة التداول بتاريخ 
 

 دق4.ورفعت الجلسة على الساعة منتصف النهار و 
 
 الكاتب العام للبلدية                                           رئيس بلدية اريانة  

 عادل الوسالتي                                            محمد العربي فاضل موسى  
 

 

 

 868336923 جملـة الجــزء الثالـث 

  الجــزء الرابع: تسديـد أصــل الديـــن      

 300.111 تسديـد أصـل الديـن ............................................................ القســم العـاشـر: 

 3006222 جملـة الجــزء الرابـع 

  الجــزء الخامـس: النفقــات المســّددة من اإلعتمـادات المحالـة      

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

  جملـة الجــزء الخامـس 

   الجــزء السادس: نفقــات حسابات أموال المشاركة     

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

  الجــزء السادسجملـة  

 2260996923 جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 

 3262086923 مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة

 

 

 



 

 

 

 الجمهورية التونسية           
 بلدية أريانة                

 خلية شؤون المجلس والمكتب واللجان
 والتنسيق بين الدوائر البلدية      

 

 محضر جلسة 
 0202لسنة   المجلس البلدي في دورته العادية الرابعة اجتماع

 0202ديسمبر  9.السبت يوم الجلسة الثالثة : 
 
 

 

السبت يوم  0202 لسنةللمجلس البلدي  الرابعةة العادية للدور الجلسة الثالثة انعقدت  
النصف على الساعة التاسعة و بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن باريانة  7272 ديسمبر 21

عادل وبحضور السيد  السيد محمد العربي فاضل موسى رئيس بلدية اريانةبرئاسة  صباحا
لدي ببناء على الدعوة االسمية الموجهة لكافة أعضاء المجلس ال الوسالتي الكاتب العام للبلدية

 وهذا نّصها: 7272ديسمبر 27بتاريخ  7171 تحت عدد
لسنة  الرابعةاجتماع المجلس البلدي في دورته العادية مواصلة ألشغال انعقاد ،  وبعد

يوم استكمال أعمالها  قد تقرر ، ف7272ديسمبر  4نوفمبر و 72السبت يوم الملتئمة  2221

بقاعة االجتماعات منتزه التاسعة و النصف صباحا لى الساعة ع 2221ديسمبر  18السبت 

 :في جدول األعمال المدرجة به المواضيع التالية  للنظر  و ذلكريانة ابئر بلحسن  
 

 مواضيع للتداول

 2222النظر في طلب الترفيع في المنح االجتماعية المسندة لألعوان لسنة  .1

 2222تحديد صيغة التصرف بسوق الجملة للخضر والغالل باريانة لسنة  .2

 2222تحديد السعر االفتتاحي لسوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة لسنة  .3

 2222كراس شروط لزمة معاليم سوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة سنة  .4

 استرجاع معلوم عقد زواج .5

 حول تمويل جمعيات اجتماعية القتناء معدات طبيبة  .6



 حول قبول هيبات   .7

 
 

 

 لالعالممواضيع 

 متابعة مديونية البلدية  -2

 كشف االستخالصات البلدية  -0
 البلدية االستثماريةمتابعة تنفيذ المشاريع  – 3

 

 وحضر الجلسة كل من السادة والسيدات :

   

 المساعد الثاني لرئيس البلدية  محمد الهادي كشريد
 رئيسة لجنة األشغال والتهيئة العمرانية سلوى التومي 

 رئيسة لجنة الشؤون المرأة واألسرة   سنية الصغير
 واالقتصادية ومتابعة التصرفرئيسة لجنة الشؤون المالية  فاطمة ابراهم 

 رئيس لجنة الفنون والثقافة  أنيس معزون 

 رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة ومقاومة الفساد  الهام بن صالح 

 رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات سهام بوعزة 

 رئيس لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم احمد حشانة

 رئيسة لجنة الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي االعاقة عمارةسعيدة بن  

 رئيس لجنة التعاون الالمركزي ماهر القليبي

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

 مستشار بلدي هدى ميعاوي

 مستشار بلدي  عزوز  مدمح 

 مستشار بلدي روضة الحزامي  

 مستشار بلدي  نعيمة الزريبي  



 مستشار بلدي عبد السالم المانسي
 مستشار بلدي مصطفى الكبير

 مستشار بلدي فتحي ثابت 

 مستشار بلدي محمود بلحاج

  
 
 :  السادة و السيداتتغيب دون عذر و
 

 المساعدة األولى لرئيس البلدية          نهال بن عمر

 المساعدة الثالثة لرئيس البلدية و رئيسة لجنة التربية والتعليم مريم العطاوي  

 رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة   عثمان المهدي الصيادي 

 رئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة عزة بوترعة

 رئيسة لجنة النظافة والصحة والبيئة عليا التومي

رئيس لجنة صيانة وتثمين التراث ودعم النشاط السياحي والصناعات  الجندوبيالناصر   
 التقليدية

 رئيسة دائرة المنازه امنة الزهروني

 رئيس دائرة رياض النصر الجليدي جبران 

 مستشار بلدي  سميرة المازني

 مستشار بلدي        عزيزة الفيتوري

 مستشار بلدي ليث شويخ  

 مستشار بلدي جالل بن تقية

 مستشار بلدي        خالد الجربي 

 مستشار بلدي نادية بن يوسف

 مستشار بلدي خلود منصور
 حضر عن اإلدارة البلدية السادة والسيدات و
 

 مدير المصالح الفنية  خالد الجبالي
 مدير النظافة والمعدات  لطفي الدشراوي

 مديرة تجميل المدينة و العناية المنتزهات   ناجية العيوني



 مدير الشؤون االدارية         سمير وداي
 مديرة الشؤون اإلقتصادية  سنية شعيب

 رئيس فريق الشرطة البيئية محمد الطيب الخماسي
 
يتولى الكاتب من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية  " 022عمال بمقتضيات الفصل و   

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

 كتابة الجلسة عادل الوسالتي الكاتب العام للبلدية السيد  تولى". وتبعا لذلك موظفي البلدية
 .شؤون المجلس والمكتب واللجان كاهية مديرام الخير بلغيث  ي ذلك السيدة ه فتوساعد

 

 
الجلسة مرحبا بكافة السيد رئيس البلدية افتتح ،  القانوني إلنعقاد الجلسةالنصاب وبعد توفر 

البلدية في موعد متجدد  الحاضرين من السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي واإلطارات
 للتداول في 

تمويل مشيرا إلى أنه سيتم حذف الموضوع المتعلق ب  0207الدورة الرابعة لسنة مواضيع  بقية
 .جمعيات اجتماعية القتناء معدات طبيبة
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 .البلدي في أعماله حظي جدول األعمال بالموافقة شرع المجلسوبعد ان 

 
 

 النظر في طلب الترفيع في المنح االجتماعية المسندة :  22الموضوع عدد 

 02006نة لس لألعوان
 

أحال السيد رئيس البلدية الكلمة السيدة فاطمة ابراهم رئيسة لجنة الشؤون المالية     
واالقتصادية ومتابعة التصرف التي تولت اإلشارة إلى أنه تبعا لمكتوب النقابة األساسية ألعوان بلدية 

زانية البلدية اريانة و ودادية أعوان بلدية اريانة حول الترفيع في منحة عيدي الفطر واألضحى ضمن مي
 032د ، حيث ان مقدار المنحة المسندة لألعوان حاليا والمقدرة بـ 522لتصبح  0200لسنة 

د لم تعد تفي بالحاجة وذلك بسبب ارتفاع األسعار وتدهور المقدرة الشرائية وحتى تتقارب مع 
 المنح المسندة من قبل البلديات المجاورة .

 البلدي التداول في الموضوع. المجلسعلى السادة أعضاء  المعروض      
  التصويت

 07/07: الموافقون
محمد الحبيب  –سنية الصغير   -الهام بن صالح  - فاطمة ابراهم –فاضل موسىالسيد ال

هدى  -فتحي ثابت -سلوى التومي –محمد عزوز -أنيس معزون -سعيدة عمارة –العوني 
ماهر القليبي  -روضة الحزامي  –أحمد حشانة  -محمد حميد –عبد السالم المانسي  -ميعاوي

 محمود بالحاج –سهام بوعزة –محمد الهادي كشريد  –مصطفى الكبير  –نعيمة الزريبي  –
 07/2: المعترضون

 07/2: ونــالمحتفظ
 

 مجلس البلديال قرار

 

الترفيع في قيمة منحة عيدي الفطر صادق أعضاء المجلس البلدي على         
لكل  د122د  إلى 252من  2222واألضحى المسندة لألعوان  بميزانية البلدية لسنة 

 .منحة



 

 
حول ضبط الصيغة المعتمدة في لزمة المعاليم المستوجبة :  .1الموضـــــــــوع  عدد 

 0200داخل سوق الجملة للخضر والغالل لسنة 

رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية أحال السيد رئيس البلدية الكلمة للسيدة فاطمة ابراهم 
من القانون  28اعتمادا على احكام الفقرة الثانية من الفصل  التي افادت انه، ومتابعة التصرف
المتعلق بمجلة الجماعات  23/23/0272المؤرخ في  0272لسنة  03األساسي عدد 

 بلدي .المحلية تضبط الصيغة المعتمدة في لزمة المعاليم من طرف المجلس ال
 تمنح اللزمات بعد الدعوة الى المنافسة باعتماد احدى الصيغ التالية :

 صيغة التبتيت المباشر ) بتة عمومية باالشهار والمزاد العلني (
 صيغة طلب العروض بواسطة الظروف المغلقة .

 صيغة التفاوض المباشر " المراكنة "

 16ية واالقتصادية ومتابعة التصرف بتاريخ مع العلم انه تم عرض الموضوع على لجنة الشؤون المال
المنعقد يوم  0207 لسنة  الثالثةالمجلس البلدي في دورته العادية   علىو  0207أوت   
صيغة طلب العروض بواسطة الظروف  والذي صادق على إعتماد 0207اوت  07السبت 
البلدي  المجلسأعضاء  السادة المعروض على و نظرا لعدم إكتمال النصاب للتصويت ، المغلقة

تحديد الصيغة التي سيتم اعتمادها في لزمة المعاليم المستوجبة داخل سوق الجملة للخضر والغالل 
 .0200بأريانة لسنة 

 

  التصويت
 07/07: الموافقون

محمد الحبيب  –سنية الصغير   -الهام بن صالح  - فاطمة ابراهم –فاضل موسىالسيد ال
هدى  -فتحي ثابت -سلوى التومي –محمد عزوز -أنيس معزون -سعيدة عمارة –العوني 
ماهر القليبي  -روضة الحزامي  –أحمد حشانة  -محمد حميد –عبد السالم المانسي  -ميعاوي

 محمود بالحاج –سهام بوعزة –محمد الهادي كشريد  –مصطفى الكبير  –نعيمة الزريبي  –
 07/2: المعترضون

 07/2: ونــالمحتفظ



 

 البلدي مجلسال قرار

 

ضبط الصيغة المعتمدة في لزمة صادق أعضاء المجلس البلدي على                 
باعتماد صيغة  2222المعاليم المستوجبة داخل سوق الجملة للخضر والغالل لسنة 

 طلب العروض بواسطة الظروف المغلقة .
  

 
 

للخضر  حول تحديد السعر االفتتاحي للزمة سوق الجملة:32 ددـالموضـــوع  ع

 ..1.والغالل بأريانة لسنة 
 

أحال السيد رئيس البلدية الكلمة للسيدة فاطمة ابراهم رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة  
من القانون األساسي عدد  28اعتمادا على احكام الفقرة الثانية من الفصل اشارت انه التي  التصرف
المتعلق بمجلة الجماعات المحلية يخضع السعر  23/23/0272المؤرخ في  0272لسنة  03

 االفتتاحي المقترح الى مصادقة المجلس البلدي .
أوت  16 وحيث تم عرض الموضوع على لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف بتاريخ

 علىو  د .45.000,000، وارتأت اعتماد نفس السعر االفتتاحي للسنة الفارطة المقدر ب 0207

والذي  0207اوت  07السبت المنعقد يوم  0207 لسنة  الثالثةالمجلس البلدي في دورته العادية  
و نظرا لعدم إكتمال النصاب  د 3003220222مبلغ وقدره صادق على إعتماد السعر االفتتاحي 

مة البلدي النظر في موضوع تحديد السعر االفتتاحي للز  المجلسأعضاء  السادةالمعروض على للتصويت 
 سوق الجملة للخضر والغالل.

 مبلغ اللزمة السعر االفتتاحي السنة

 د  37.500,000 د36.850,000 0229

 د 39.700,000  د39.500,000 0228

 د41.500,000  د 40.000,000 0202

 د52.500,000  د45.000,000 0202

 د 44.566,666= 0228/0202/0202معدل الثالث سنوات األخيرة :

 د  0200:45.000,000المقترح لسنة السعر 

  التصويت
 07/07: الموافقون



محمد الحبيب  –سنية الصغير   -الهام بن صالح  - فاطمة ابراهم –فاضل موسىالسيد ال
هدى  -فتحي ثابت -سلوى التومي –محمد عزوز -أنيس معزون -سعيدة عمارة –العوني 
ماهر القليبي  -روضة الحزامي  –أحمد حشانة  -محمد حميد –عبد السالم المانسي  -ميعاوي

 محمود بالحاج –سهام بوعزة –محمد الهادي كشريد  –مصطفى الكبير  –نعيمة الزريبي  –
 07/2: المعترضون

 07/2: ونــالمحتفظ
 

 

 مجلس البلديالقرار 

 
 

للزمة سوق تحديد السعر االفتتاحي صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على         
   د 5255225222بمبلغ وقدره  2222الجملة للخضر والغالل بأريانة لسنة 

 

حول كراس الشروط الخاص بلزمة سوق الجملة للخضر  :23الموضـــوع  عدد 

 ..1.والغالل بأريانة لسنة 

أحال السيد رئيس البلدية الكلمة للسيدة فاطمة ابراهم رئيسة لجنة الشؤون المالية     
 28عتمادا على احكام الفقرة الثانية من الفصل انه ،التي اشارت  ، واالقتصادية ومتابعة التصرف
المتعلق بمجلة  23/23/0272المؤرخ في  0272لسنة  03من القانون األساسي عدد 

الجماعات المحلية يتم اعداد كراس الشروط من طرف لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة 
 رض وجوبا على المجلس البلدي.التصرف وتع

وحيث تم عرض الموضوع على لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف بتاريخ 
المنعقد يوم  0207 لسنة  الثالثةالمجلس البلدي في دورته العادية   علىو  ،  0200أوت  16

 0202مارس  3و عمال بالمذكرة الصادرة عن وزارة المالية بتاريخ   0207اوت  07السبت 
للمشاركة في  :"فقد تقرر إيقاف العمل باإلجراء المتمثل في إسناد الشهادات في الوضعية الجبائية

و البتات العمومية أو طلبات العروض المتعلقة بإسناد عقود شراكة بين القطاع الصفقات واللزمات 
خاص بإعتبار أنه يمكن للذوات المعنوية المذكورة التثبت مباشرة عبر تلك المنظومة القطاع الو العام 



(TUNEPS")  الى الوثائق المطلوبة و التخلي عن الشهادة   3المقترح اضافة البطاقة عدد
 في الوضعية الجبائية للمشاركة

البلدي التداول  بشأن كراس الشروط للزمة سوق  المجلسأعضاء  السادةالمعروض على و 
 .0200الجملة للخضر والغالل بأريانة لسنة 

  التصويت
 07/07: الموافقون

محمد الحبيب  –سنية الصغير   -الهام بن صالح  - فاطمة ابراهم –فاضل موسىالسيد ال
هدى  -فتحي ثابت -سلوى التومي –محمد عزوز -أنيس معزون -سعيدة عمارة –العوني 
ماهر القليبي  -روضة الحزامي  –أحمد حشانة  -محمد حميد –عبد السالم المانسي  -ميعاوي

 محمود بالحاج –سهام بوعزة –محمد الهادي كشريد  –مصطفى الكبير  –نعيمة الزريبي  –
 07/2: المعترضون

 07/2: ونــالمحتفظ
 

 

 

 مجلس البلديالقرار 

 

كراس الشروط الخاص بلزمة سوق صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على         
والملحقة بهذا المحضر ، وإضافة البطاقة  2222الجملة للخضر والغالل بأريانة لسنة 

الى الوثائق المطلوبة والتخلي عن الشهادة في الوضعية الجبائية للمشاركة  21عدد 
  والتثبت منها مباشرة عبر المنظومة .

 

 

 .  استرجاع معلوم عقد زواج بخصوص :20الموضـــوع  عدد 
 

احال السيد رئيس البلدية الكلمة الى السيدة سعيدة عمارة رئيسة لجنة الشؤون االجتماعية    
باسم السيد  1727تحت عدد  08/23/0207تبعا للمطلب الوارد علينا بتاريخ  التي افات انه

/ 57/25بتاريخ  0202منصور بوهديمة بخصوص استرجاع معلوم عقد زواج )وصل عدد 
( والذي ألغي تبعا لقرار بلدي يقضي بالغاء حجوزات قاعة بئر بلحسن وتحويلها لقاعة  0207



بالموافقة من قبل لجنة الشؤون اإلجتماعية وفاقدي  اجتماعات قارة  .وحيث أن المطلب حظي
على المكتب البلدي يوم  هعرضتم .28/72/0207السند وحاملي اإلعاقة الملتئمة بتاريخ 

البلدي  المجلسأعضاء  السادةالمعروض على و وحظي بالموافقة  03/72/0207الجمعة بتاريخ 
 في الموضوع. التداول

  التصويت
 07/07: الموافقون

محمد الحبيب  –سنية الصغير   -الهام بن صالح  - فاطمة ابراهم –فاضل موسىالسيد ال
هدى  -فتحي ثابت -سلوى التومي –محمد عزوز -أنيس معزون -سعيدة عمارة –العوني 
ماهر القليبي  -روضة الحزامي  –أحمد حشانة  -محمد حميد –عبد السالم المانسي  -ميعاوي

 محمود بالحاج –سهام بوعزة –محمد الهادي كشريد  –مصطفى الكبير  –نعيمة الزريبي  –
 07/2: المعترضون

 07/2: ونــالمحتفظ
 

 

 مجلس البلديالقرار 

 

استرجاع معلوم عقد زواج باسم  صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على        
  د. 152السيد منصور بوهديمة وقدره 

 

 هبات. حول قبول ::.2الموضـــوع  عدد 
في نطاق الجائزة  GIZأشار السيد رئيس البلدية الى حصول بلدية اريانة من المنظمة الدولية 

الوطنية في مجال االنتقال الطاقي والتحكم في الطاقة على هيبة، وستتولى مصلحة التنوير التركيب 
اقية ومدى نسبة تحت إشراف الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وممثلين عنها لتقييم النجاعة الط

 االقتصاد في الطاقة وذلك وفق ما يلي : 
 

 

 GIZبة التي تحصلت عليها بلدية أريانة  من المنظمة الدولية يمعطيات حوال اله      

 في نطاق الجائرة الوطنية في مجال االنتقال الطاقي والتحكم في الطاقة

 تاريخ المشاركة
 تاريخ الحصول 

 على الجائزة
 نوع التجهيزات

الجهة 

 المانحة
 الكمية

تاريخ ايداع 

التجهيزات 

التوزيع المقترح بالتنسيق 

مع الوكالة الوطنية للتحكم 



 في الطاقة بالمغازة البلدية

 0202جويلية  02 0202جوان  32

فوانيس مقتصدة 

للطاقة من نوع 

LED 

ANME 

 GIZو 
 02/22/0202 فانوس 82

نقطة بدائرة اريانة  -02

 المدينة

 بدائرة المنازهنقطة  -02

 22نقطة خزان عدد  -02

 بحي النصر

 
وستقوم مصلحة التنوير العمومي بالتركيب تحت إشراف الوكالة الوطنية لتحكم في الطاقة 

 .وممثلين عن لتقييم النجاعة الطاقية ومدى نسبة االقتصاد في الطاقة 
 

 
  التصويت

 07/07: الموافقون
محمد الحبيب  –سنية الصغير   -الهام بن صالح  - فاطمة ابراهم –فاضل موسىالسيد ال

هدى  -فتحي ثابت -سلوى التومي –محمد عزوز -أنيس معزون -سعيدة عمارة –العوني 
ماهر القليبي  -روضة الحزامي  –أحمد حشانة  -محمد حميد –عبد السالم المانسي  -ميعاوي

 محمود بالحاج –بوعزة  سهام–محمد الهادي كشريد  –مصطفى الكبير  –نعيمة الزريبي  –
 07/2: المعترضون

 07/2: ونــالمحتفظ
 

 

 مجلس البلديالقرار 

 

التي تحصلت عليها  يبةهالقبول  صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على        

في نطاق الجائرة الوطنية في مجال االنتقال  GIZبلدية أريانة  من المنظمة الدولية 

 5الطاقي والتحكم في الطاقة

  

 

 

 

 

 

 ماللإلعمواضيــــــــــــــــع     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 6شكره للحضور السيد رئيس البلدية  وفي الختام جدد

 

 6العاشرة صباحاورفعت الجلسة على الساعة  

 

 
 رئيس البلدية        الكاتب العام                                                     

 عادل الوسالتي                                                         فاضل موسى 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
 الجمهورية التونسية        
 بلدية أريانة           

 خلية شؤون المجلس والمكتب واللجان
 والتنسيق بين الدوائر البلدية      

 عنصر مستخرج
 0202لسنة   المجلس البلدي في دورته العادية الرابعة اجتماعمن مداوالت 

 0202نوفمبر  72السبت المنعقد يوم 

 0200: حول مشروع ميزانية البلدية لسنة  22والمتعلق بالموضوع عدد 

 

 نوفمبر 72السبت يوم  0202 لسنةللمجلس البلدي  الرابعةالدورة العادية  انعقدت 
السيد برئاسة  على الساعة العاشرة صباحابقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن باريانة  7272

عادل الوسالتي الكاتب العام وبحضور السيد  محمد العربي فاضل موسى رئيس بلدية اريانة
 7024 لدي تحت عددببناء على الدعوة االسمية الموجهة لكافة أعضاء المجلس ال للبلدية
 وهذا نّصها: 7272نوفمبر  21بتاريخ 
 الرابعةدورته العادية ، أتشرف باستدعائكم لحضور اجتماع المجلس البلدي في  وبعد         

صباحا بقاعة  العاشرةعلى الساعة  0202نوفمبر  02السبت يوم  ستلتئم يتوال 0202لسنة 

 ريانة وذلك للنظر في : ااالجتماعات منتزه بئر بلحسن  

 

 مواضيع للتداول

 2222ميزانية البلدية لسنة مشروع  .1



 2222النظر في طلب الترفيع في المنح االجتماعية المسندة لألعوان لسنة  .2

 2222تحديد صيغة التصرف بسوق الجملة للخضر والغالل باريانة لسنة  .3

 2222تحديد السعر االفتتاحي لسوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة لسنة  .4

 2222لخضر و الغالل بأريانة سنة كراس شروط لزمة معاليم سوق الجملة ل .5

 استرجاع معلوم عقد زواج .6

 حول تمويل جمعيات اجتماعية القتناء معدات طبيبة  .7

 حول قبول هيبات   .8

 
 

 لالعالممواضيع 

 متابعة مديونية البلدية  -2

 كشف االستخالصات البلدية  -0
 متابعة تنفيذ المشاريع البلدية االستثمارية – 3

 

 السادة والسيدات :وحضر الجلسة كل من 

   

 المساعد الثاني لرئيس البلدية  محمد الهادي كشريد
 رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف فاطمة ابراهم 

 رئيسة لجنة النظافة والصحة والبيئة عليا التومي

 رئيسة لجنة الشؤون المرأة واألسرة   سنية الصغير

 رئيس لجنة الفنون والثقافة  أنيس معزون 

 رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة ومقاومة الفساد  الهام بن صالح 

 رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات سهام بوعزة 

 رئيس لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم احمد حشانة

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

 رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة   عثمان المهدي الصيادي 

 رئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة عزة بوترعة



 رئيسة لجنة األشغال والتهيئة العمرانية سلوى التومي 

 رئيس دائرة رياض النصر الجليدي جبران 

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

 رئيسة دائرة المنازه امنة الزهروني

 : مستشار بلدي مصطفى الكبير
 مستشار بلدي فتحي ثابت 

 مستشار بلدي  عزوز  مدمح 

 مستشار بلدي عبد السالم المانسي

 مستشار بلدي  نعيمة الزريبي  

 مستشار بلدي روضة الحزامي  

 مستشار بلدي خلود منصور
 مستشار بلدي جالل بن تقية

 مستشار بلدي        خالد الجربي 

 
 : السيدةعذر ب تتغيبو

 مستشار بلدي نادية بن يوسف

 :  السادة و السيداتتغيب دون عذر و
 

 المساعدة األولى لرئيس البلدية          نهال بن عمر

 المساعدة الثالثة لرئيس البلدية و رئيسة لجنة التربية والتعليم العطاويمريم   

 رئيس لجنة التعاون الالمركزي ماهر القليبي

 الناصر الجندوبي  
رئيس لجنة صيانة وتثمين التراث ودعم النشاط السياحي والصناعات 

 التقليدية
 مستشار بلدي ليث شويخ  

 مستشار بلدي  سميرة المازني

 مستشار بلدي محمود بلحاج



 مستشار بلدي        عزيزة الفيتوري

 مستشار بلدي هدى ميعاوي

 حضر عن اإلدارة البلدية السادة والسيدات و
 

 القابض البلدي   ربيع الكافي 
 مدير المصالح الفنية  خالد الجبالي

 مدير النظافة والمعدات  لطفي الدشراوي
 القانونية واالمالكمديرة الشؤون   ليليا مديني

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

 كاتب عام النقابة األساسية العوان وموظفي بلدية ا ريانة  محمد الطاهر السالمي
 رئيس مصلحة حسابيات ميزانية التصرف   رايس داوة

يتولى الكاتب من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية  " 022عمال بمقتضيات الفصل و   
العام للبلدية كتابة المجلس البلدي وفي صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام للبلدية يمكن 
لرئيس المجلس في بداية كل جلسة أن يعين أحد أعضائه ليقوم بالكتابة، ويقوم بمساعدته أحد 

 كتابة الجلسة عادل الوسالتي الكاتب العام للبلدية السيد  تولى". وتبعا لذلك موظفي البلدية
 .شؤون المجلس والمكتب واللجان كاهية مديرام الخير بلغيث  ه في ذلك السيدة توساعد

 

 
الجلسة مرحبا السيد رئيس البلدية افتتح النعقاد الجلسة ،  وبعد توفر النصاب القانوني

البلدية في موعد متجدد  المجلس البلدي واإلطاراتبكافة الحاضرين من السادة والسيدات أعضاء 
للتداول في مشروع الميزانية للمرة الرابعة خالل فترة النيابة الحالية ، ثم تولى التذكير بالمواضيع 

 المدرجة بجدول األعمال والذي حظي بالمصادقة للتداول في شأنه.
س البلدي الذين طلبوا التدخل ثم أحال السيد رئيس البلدية الكلمة الى السادة أعضاء المجل

. 
من النظام الداخلي النموذجي حول  53:أشار إلى أحكام الفصل  فتحي ثابتالسيد 

تقديم أسئلة شفاهية لرئيس البلدية أو ألحد مساعديه من طرف أعضاء المجلس البلدي على أن يتم 
 71شار إلى أنه بتاريخ في آخر الجلسة اإلجابة عليها معبرا عن رغبته في طرح بعض األسئلة ، و أ



توجه بمراسلة إلى السيد رئيس المجلس تتعلق بموضوع ختم الحساب المالي لسنة  0207جويلية 
 و لم يتم الرد عليها إلى حد هذا التاريخ، مضيفا أنه سيتوجه ببعض األسئلة األخرى. 0202

  0200هل وقع إلغاء البرنامج االستثماري التشاركي لسنة  -
 بعد غلق مصب برج التركي 0200في التعامل مع النفايات سنة ماهي خططكم  -

 وتولى تسليم األسئلة الشفاهية لتضمينها بالمحضر
 حول تنفيذ مشروع تهيئة رصيف شارع الهادي نويرة بالنصر-

على اثر الشروع في أشغال تبليط رصيف شارع الهادي نويرة، الذي وقع ادراجه ضمن 
افريل  73،وما اتسمت به هذه األشغال التي انطلقت في  0272لسنة الميزانية البلدية التشاركية 

،من اخالالت عديدة تسببت في تذمر العديد من المتساكنين واستغرابهم من أسلوب  0207
 ادارة هذا المشروع يهمني ان أستفسركم حول النقاط التالية : 

نات هذا المشروع ماهي الخطة االتصالية التي اعتمدتموها العالم المتساكنين بمكو  
وجدول انجازه ولماذ لم يقع تعليق المثال التفصيلي التنفيذي للمشروع للعموم قبل بداية االشغال  

 كما ينص عليه القانون .

نظرا أن المشروع يخص تبليط الرصيف على طول شارع الهادي نويرة  ماهو سبب استثناء  
وأريانة الورود والمفترق الدائري لشوارع  قسط الشارع الذي يربط بين مفترق شارعي الهادي نويرة

الهادي نويرة والباهي االدغم والعهد الجديد علما ان المسلك المذكور يستعمله عدد كبير من 
 المترجلين وخاصة تالميذ المعهد الثانوي بالنصر وال توجد عقبات في حوزة الممر .

مترجلين على طول شارع اذا كان هدف هذا المشروع التشاركي استرجاع فضاء لتنقل ال 
 aire deالهادي نويرة فما هو موجب القيام بأشغال اعادة تبليط كامل مساحة وقوف السيارات )

stationnement voiture  ( وما قد يثير االستغراب تبديل الحجر )paves من )
 ( مجعول لتنقل المترجلين . pavesنوع مخصص لتحمل وقوف السيارات الى نوع من الحجر )

لماذ لم يقع الرجوع الى المجلس البلدي عند الشروع في صرف اعتمادات أشغال ال تهم 
 مباشرة تبليط الرصيف .

( لشارع  terre plein centralلقد قمتم بأشغال تقليص الرصيف المتوسطي )  
الهادي نويرة دون الرجوع الى المجلس البلدي مما قد ينجر عن ذلك مصاريف اضافية غير مرخص 

مسبقا وغير مبررة في نظري وقد سبق لي ، كمهندس مختص في النقل ، لفت نظركم الى لها 
التداعيات الغير مدروسة التي تنتهك المثال المروري الحالي للحي دون اعداد مخطط مروري شامل 



للحي مصادق عليه من طرف المجلس البلدي مما سيضر بالسيولة المرورية ويزيد في مخاطر 
 في اكتظاظ شارع الهادي نويرة بالسيارات الرابضة .حوادث الطرقات و 

لذا يرى العديد من متساكني ومرتادي حي النصر أن المشروع قد يؤدي الى تشويه هذا 
 الشريان الرئيسي .

ان ما وقع يبدو انحراف مكلف وابتعاد عن هدف المشروع قد يرتقي الى المسائلة حول 
 حسن توظيف المال العام .

 والسالم                                                                    
 فتحي ثابت                         

 
 
 

:أشار الى تحسن الوضع الوبائي بالبالد و رجوع األنشطة الرياضية و  أنيس معزونالسيد 
كنهم الثقافية لسالف نشاطها و لم يعد من داع لغلق الجلسات على عموم المواطنين حيث يم

 المشاركة في الجلسات بعد اإلدالء بالجواز الصحي.
:تولى اإلجابة حول األسئلة الشفاهية المقدمة من طرف العضو  رئيس البلديةالسيد 

 المستشار فتحي ثابت.
 :0202في خصوص نصاب التصويت على مصادقة ختم الحساب المالي لسنة  -

 أوضح أنه يعد القابض البلدي بنهاية العمليات المتعلقة بالسنة المالية القوائم المالية للسنة الفارطة 
ول فيه و المصادقة عليه بعنوان م عرضها على المجلس البلدي للتداتقرير مراجعة الحسابات و يتو 

ك و أنه كثيرا ختم الميزانية و حيث أن نصاب التصويت صحيح فقد وقعت المصادقة عليه ، ناهي
 .ال تتم المصادقة على ختم الميزانيات السابقة للبالد التونسية و يتم النظر في ميزانيات السنة الموالية

 : 0200أما بالنسبة للبرنامج اإلستثماري التشاركي بعنوان سنة  -

تم النظر فيه صلب لجنة  0200أن إقرار خيار عدم برمجة مشاريع قرب جديدة بعنوان سنة  أفاد
الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف و بالمكتب البلدي و بإعانة و إستشارة إدارة الشؤون 
المالية إضافة أنه لم يتم إستكمال كافة المشاريع التشاركية للسنوات السابقة ، و كان التوجه أنه قبل 



مشاريع اإلستثمارية و التي نهاية الفترة النيابية للمجلس البلدي أن يتم تركيز الجهود إلستكمال ال
تعود أسباب تأخرها لشركات المقاوالت التي لم تكن في المستوى المطلوب ، وهو ما نجده يتكرر 
في عديد البلديات األخرى ، إضافة إلى النفقات المتعلقة بها شهدت إرتفاعا من تاريخ ضبط 

اإلشارة إلى أنه تم تخصيص  التقديرات و هو ما يدفعنا إلى تخصيص تكملة الستيفاء إنجازها مع 
، وسيتم تخصيص جلسة لتوزيع  0200مناب مالي لكل مجال من البرنامج اإلستثماري لسنة 

 هذه الموارد.
 أما بالنسبة لحضور المواطنين : -

كل يوم خميس و يستمع إليهم، كذلك لهم  بأوضح أنه منفتح أمام طلبات المواطنين الذي يستق
دية، أما بخصوص حضور الجلسات و نظرا للوضع الصحي السائد بالنسبة لرؤساء الدوائر البل

للموجة الخامسة لوباء الكورونا و بمقتضى القانون الصادر بوجوب حمل الجواز الصحي مما 
،  0200ديسمبر  00يسمح لألشخاص بالنفاذ إلى األماكن و الفضاءات المحددة بداية من 

حة التواصل اإلجتماعي للبلدية و تصلنا تعاليق إضافة أنه يتم بث كافة الجلسات العامة عبر صف
 المواطنين.

البلدية تتحمل مسؤولية تأخر إنجاز المشاريع اإلستثمارية و أكد على أن فتحي ثابت :السيد 
 إرتفاع نفقاتها ووجوب القيام بالتدقيق في المشاريع اإلستثمارية وعدم رصد تكملة بشكل سنوي.

صلب لجنة الديمقراطية التشاركية أكد على أنه لم يتم إتخاذ القرار الحبيب رابح :)مواطن( السيد 
التي جمعتها مع ممثلي المناطق و الذين عبروا عن رفضهم للقرار بعدم  تخصيص إعتمادات 

 . 0200لمشاريع القرب بعنوان سنة 
 ات أشار إلى دور اللجان البلدية إستشاري و تعمل على تقديم التوصيالجليدي جبران : السيد 

 رار يتم إتخاذه صلب المجلس البلديالمقترحات و الق و

 

 

  0200مشروع ميزانية البلدية لسنة :  22الموضوع عدد 

 



أحال السيد رئيس البلدية الكلمة السيدة فاطمة ابراهم رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية     
جهوي في إبداء رأيه بخصوص ميزانية ومتابعة التصرف التي تولت تالوة تقرير السيد أمين المال ال

تقديم موضوع مشروع  0207نوفمبر  72بتاريخ  2358عدد  0200بلدية أريانة لسنة  
. ثم تولت تقديم التوضيحات المالية لإلدارة البلدية إجابة حول المالحظات  0207الميزانية لسنة 

 الواردة بتقرير أمين المال الجهوي . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 المداوالت

 

 

 

أشار أنه تم األخذ بعين اإلعتبار مالحظات السيد أمين المال : الحبيب العوني  السيد
 الجهوي بمشروع الميزانية في بعض الفصول.

 47أكد على أهمية طرح موضوع مشروع الميزانية حيث تم تحقيق فتحي ثابت :  السيد
وارد بأن تكون تقديرات من مجموع تقديرات الموارد  و يدعو إلى اإلبتعاد عن التضخيم في الم%

الميزانية واقعية و البحث في تحسين نسق اإلستخالصات، متسائال حول ضعف نسبة إنجاز 
 والوقوف على أسباب عدم صرف الميزانية  %6المشاريع اإلستثمارية المقدرة ب 

 %6أوضحت أن نسبة إنجاز المشاريع اإلستثمارية المقدرة ب ة حميدة العرفاوي : السيد
من مجموع نفقات الدفع بالعنوان الثاني التي تم  % 12د شهر أكتوبر ، علما و أن نسبة إلى حدو 

التعهد بها أو بصدد التعهدات في انتظار مصادقة لجنة الصفقات المختصة أو في إنتظار تأشيرة 



من مشاريع مدرجة بالمخططات بصدد الدرس أو مشاريع  % 74مراقب المصاريف العمومية و 
 مؤجلة و ذات إشكالية.

إلى أنه تبعا للمنشور الحكومي المتعلق بإعداد برنامج التنمية أشار خالد الجبالي :  السيد
الحضرية و الحوكمة المحلية و الذي ينص على أحكام اإلعداد و أولوية إتمام المشاريع المتواصلة 

ريع جديدة ، و تولى تقديم مقترحات تكملة إعتمادات المشاريع الجارية و قبل برمجة مشا
، موضحا أنه تم برمجة عدة مناطق بالدوائر البلدية و  0200اإلستثمارات المبرمجة بالميزانية لسنة 

مليون دينار و لم يتسنى إنجازها نظرا لوجود أشغال ديوان  20تم إعداد دراساتها و المقدرة ب 
كما تتطلب متابعة من العنصر البشري اإلداري إضافة للمشاريع الجارية و هو ما يحول التطهير ،  

دون برمجة مشاريع قرب جديدة، مؤكدا على أنه تم برمجة كافة المناطق بمشاريع القرب لثالث 
 سنوات المتعاقبة

 أشارت إلى الحالة الكارثية للطرقات و معاناة المتساكنين.ة سعيدة عمارة :السيد
 .تعود ألشغال ديوان التطهير أوضح أن الوضعيةخالد الجبالي : يدالس

د  1.722أوضح حول النفقات المخصصة لرئيس البلدية و المقدرة برئيس البلدية : السيد
، حيث تعهدنا بعدم استعمالها منذ  د عن حصص الوقود 72.222عن خدمات هاتفية و

الميزانية و سيتم إعادة توضيفها في مساهمة التنصيب لكن وجوب تبويبها يجعلها موجودة بمشروع 
 العنوان األول بالعنوان الثاني

تطرقت إلى فصل نفقات التصرف األخرى تعتبرها غامضة بالميزانية كما ة عزة بوترعة :السيد
 . 0202و سنة  0202الحظت ارتفاع بين ما تم صرفه سنة 

لمتعلق باالستهالك الكهرباء تسأل عن االخذ بعين االعتبار بالفصل افتحي ثابت:  السيد
الغاز حيث تم االشارة سابقا من طرف رئيس المجلس البلدي حول االقتصاد بالطاقة و االستهالك و 

 0200بميزانية سنة 
اوضحت انه لم يتم الترفيع في االعتمادات المقترحة و ذلك اخذا ة حميدة العرفاوي : السيد

ارتفاع سعر التيار الكهربائي و االستثمارات الجديدة في االعتبار االقتصاد في الطاقة اضافة الى 
 للتنوير العمومي

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و تبعا لمغادرة أعضاء من المجلس البلدي الجلسة تم التثبت من توفر النصاب قبل التصويت على 
 و توقفت أشغال الجلسة على هذانفقات العنوان الثاني لمشروع الميزانية فتبين عدم اكتماله ،

على  7272ديسمبر  4دعوة المجلس البلدي لإلنعقاد يوم السبت و  على ان تبقى مفتوحة
 الساعة التاسعة والنصف صباحا بنفس القاعة .

 
 
 
 

 0202لسنة   الجلسة الثانية :الدورة العادية الرابعة

 0202ديسمبر  40السبت يوم 
 
 

 



السبت يوم  0202 لسنةللمجلس البلدي  الرابعةلدورة العادية الجلسة الثانية لانعقدت  
على الساعة التاسعة و النصف بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن باريانة  7272 ديسمبر 24

عادل وبحضور السيد  السيد محمد العربي فاضل موسى رئيس بلدية اريانةبرئاسة  صباحا
لدي بلكافة أعضاء المجلس البناء على الدعوة االسمية الموجهة  الوسالتي الكاتب العام للبلدية

 وهذا نّصها: 7272نوفمبر  02بتاريخ  7774 تحت عدد
 27يوم  2221وبعد ، تبعا لبقاء أشغال المجلس البلدي في دورته الرابعة لسنة    

 مفتوحة . 2221نوفمبر 
التاسعة        الساعة على  7272ديسمبر  4السبت يوم اتشرف بدعوتكم للجلسة الثانية 

 : لنظر فيلمواصلة اباريانة منتزه بئر بلحسن بقاعة االجتماعات  صباحاو النصف 
 

 مواضيع للتداول

 2222مشروع ميزانية البلدية لسنة  .1

 2222النظر في طلب الترفيع في المنح االجتماعية المسندة لألعوان لسنة  .2

 2222تحديد صيغة التصرف بسوق الجملة للخضر والغالل باريانة لسنة  .3

 2222االفتتاحي لسوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة لسنة تحديد السعر  .4

 2222كراس شروط لزمة معاليم سوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة سنة  .5

 استرجاع معلوم عقد زواج .6

 حول تمويل جمعيات اجتماعية القتناء معدات طبيبة  .7

 حول قبول هيبات   .8

 
 لالعالممواضيع 

 متابعة مديونية البلدية  -2

 االستخالصات البلدية كشف  -0
 متابعة تنفيذ المشاريع البلدية االستثمارية – 3

 

 وحضر الجلسة كل من السادة والسيدات :

   

 المساعد الثاني لرئيس البلدية  محمد الهادي كشريد



 المساعدة الثالثة لرئيس البلدية و رئيسة لجنة التربية والتعليم مريم العطاوي  

 رئيسة لجنة الشؤون المرأة واألسرة   سنية الصغير
 رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف فاطمة ابراهم 

 رئيس لجنة الفنون والثقافة  أنيس معزون 

 رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة ومقاومة الفساد  الهام بن صالح 

 وإسداء الخدماترئيسة لجنة الشؤون اإلدارية  سهام بوعزة 

 رئيس لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم احمد حشانة

 رئيسة لجنة الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي االعاقة سعيدة بن عمارة 
 رئيس دائرة رياض النصر الجليدي جبران 

 رئيس الدائرة البلدية باريانة العليا محمد الحبيب العوني

 بلدي مستشار هدى ميعاوي

 مستشار بلدي  عزوز  مدمح 

 مستشار بلدي  نعيمة الزريبي  

 مستشار بلدي خلود منصور
 

 السيد :عذر بتغيب و
 مستشار بلدي فتحي ثابت 

 
 :  السادة و السيداتتغيب دون عذر و
 

 المساعدة األولى لرئيس البلدية          نهال بن عمر

 الطفولة والشباب والرياضةرئيس لجنة    عثمان المهدي الصيادي 

 رئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة عزة بوترعة
 رئيسة لجنة األشغال والتهيئة العمرانية سلوى التومي 

 رئيس لجنة التعاون الالمركزي ماهر القليبي
 رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف فاطمة ابراهم 

 رئيسة لجنة النظافة والصحة والبيئة التوميعليا 



 الناصر الجندوبي  
رئيس لجنة صيانة وتثمين التراث ودعم النشاط السياحي والصناعات 

 التقليدية
 رئيس دائرة اريانة المدينة محمد حميد

 رئيسة دائرة المنازه امنة الزهروني

 مستشار بلدي  سميرة المازني

 مستشار بلدي محمود بلحاج

 مستشار بلدي        عزيزة الفيتوري

 مستشار بلدي ليث شويخ  

 مستشار بلدي جالل بن تقية

 مستشار بلدي        خالد الجربي 

 مستشار بلدي روضة الحزامي  
 مستشار بلدي مصطفى الكبير

 مستشار بلدي نادية بن يوسف

 مستشار بلدي عبد السالم المانسي
 حضر عن اإلدارة البلدية السادة والسيدات و
 

 القابض البلدي   ربيع الكافي 
 مدير المصالح الفنية  خالد الجبالي

 مدير النظافة والمعدات  لطفي الدشراوي
 مديرة الشؤون المالية   حميدة العرفاوي

 مديرة تجميل المدينة و العناية المنتزهات   ناجية العيوني
 مدير التموينكاهية   حسني البجاوي

 
 
يتولى الكاتب من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية  " 022عمال بمقتضيات الفصل و   

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



 كتابة الجلسة عادل الوسالتي الكاتب العام للبلدية السيد  تولى". وتبعا لذلك موظفي البلدية
 .شؤون المجلس والمكتب واللجان كاهية مديرام الخير بلغيث  ه في ذلك السيدة توساعد

 

 
الجلسة السيد رئيس البلدية افتتح إلستكمال المصادقة على مشروع الميزانية ، وبعد توفر النصاب 

البلدية في موعد  مرحبا بكافة الحاضرين من السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي واإلطارات
 .و بقية المواضيع  0200متجدد للتداول في نفقات العنوان الثاني لمشروع الميزانية لسنة 

 نفقات العنوان الثاني
 7477المبرمجة بالميزانية لسنة 

 

 يان المشروعب التبويب
 الكلفة

 الدفع التعهد

20327 
نفقات التنمية غير الموزعة )إعتمادات بعنوان 
تكملة مشاريع و إقتناء معدات نظافة جديدة 

 7477لسنة 

- 8383339.0 

 3003444 3003444 ترجيع أصل الدين 332/27 72

 4379939.0. 3003444 مجموع نفقات العنوان الثاني

 
 

 قرار المجلس البلدي  
 

تبعا  2222ي كما تم بيانه على مشروع ميزانية البلدية لسنة المجلس البلد أعضاء صادق        

 من مجلة الجماعات المحلية وذلك على النحو التالي : 371لمقتضيات الفصل 

 02000200لسنة لسنة   البلديــةالبلديــة ميــزانيــةميــزانيــة مـــواردمـــوارد خـالصــةخـالصــة
 

 المبلــغ )د( المـــــواردبيـــــان 

  مــوارد العنــوان األّولمــوارد العنــوان األّول    

 الجـــزء األّول: المـــداخيـــل الجبــائيـــة:      

 01.111..00 المداخيل الجبائية بعنوان األداءات على العقارات واألنشطة .................................... الصنـف األّول:

 1.8.111.. الجبائية األخرى.............................................................................. لمداخيالالصنف الثاني: 



 
 286.896222 جملة الجزء األول

 الجــزء الثاني: المـداخيــل غيـر الجبـائيــة اإلعتيـاديــة      

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

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

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

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

 

...33.111 

 

011.111 

..038...2 

 

8..0..32. 
 

 2360996232 جملـة الجــزء الثانـي

 30689.6232 العـنــوان األّولجملـة مــوارد  

  مــوارد العنـوان الثانـيمــوارد العنـوان الثانـي    

  الجـــزء الثالـث: المــوارد الذاتيــة والمخّصصــة للتنميــة      

 0.111.. منـــــــــح التجهـيــــــــــز ............................................................الصنـف السـابـع: 

 4.078.773 مدّخرات وموارد مختلفـة ............................................................الصنـف الثـامــن: 

 
 362336223 جملـة الجــزء الثالـث

  الجـــزء الرابــع: مــــــــــوارد اإلقتـــــــــراض      

 - ............................................ مــــوارد اإلقتـــراض الداخلــيالصنـف التـاسـع: 

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

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

 
 - جملـة الجــزء الرابـع

  الجـــزء الخـامـس: المـوارد المتأتّيـة من اإلعتمـادات المحالة       

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

 - جملـة الجــزء الخـامـس

  الجـــزء السادس: المـوارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشاركة      

 الصنف الثالث عشر: موارد حسابات أموال المشاركة              
 - 

 
 - جملـة الجــزء السـادس

 362336223 جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 

 3262086923 مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة

  

  02000200البلديــة لسنة البلديــة لسنة   ميــزانيــةميــزانيــة  نفقــاتنفقــات خـالصــةخـالصــة
 

 المبلــغ )د( بيـــــان النفقــــات

   نفقــات العنــوان األّولنفقــات العنــوان األّول    



 الجـــزء األّول: نفـقــــات التصــــّرف      

 00.011.111 ..............................................................التـأجيــر العمـومي القســـم األّول: 

 2.2.0.011 وسـائــل المصـالـح ..............................................................القســم الثاني: 

 111..0.88 ..............................................................التدّخـــل العمـومـي القســم الثالث: 

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

 0263286222 جملـة الجــزء األّول 

  الجــزء الثاني: فــوائــد الـديــن       

 030.211 فـوائـــد الديـــــن ..............................................................القســم الخامس: 

 2326822 جملـة الجــزء الثانـي 

 0263326222 جملـة نفقــات العنــوان األّول 

   نفقــات العنـوان الثانـينفقــات العنـوان الثانـي

  الجــزء الثالـث: نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة      

  اإلستثمـارات المبـاشــرة .....................................................القســم السادس: 

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

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

  نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موّظفـة .....................القســم التـاسـع: 

 868336923 جملـة الجــزء الثالـث 

  الجــزء الرابع: تسديـد أصــل الديـــن      

 300.111 تسديـد أصـل الديـن ............................................................ القســم العـاشـر: 

 3006222 جملـة الجــزء الرابـع 

  الجــزء الخامـس: النفقــات المســّددة من اإلعتمـادات المحالـة      

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

  جملـة الجــزء الخامـس 

   الجــزء السادس: نفقــات حسابات أموال المشاركة     

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

  الجــزء السادسجملـة  

 2260996923 جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 

 3262086923 مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة

 

 



 

 

و نظرا لعدم اكتمال النصاب لمواصلة التداول في المواضيع المتعلقة بالتصرف في 
رئيس البلدية  السيداألمالك و استغاللها و التي تقتضي األغلبية المطلقة للمجلس البلدي دعا 

 7272ديسمبر  21المجلس البلدي الى اإلنعقاد لمواصلة التداول بتاريخ 
 

 دق4.ورفعت الجلسة على الساعة منتصف النهار و 
 
 رئيس بلدية اريانة          

 محمد العربي فاضل موسى   
 

 

 

 

 

 

 الجمهورية التونسية    
 بلدية أريانة        

 والمكتب واللجانخلية شؤون المجلس 
 والتنسيق بين الدوائر البلدية      

 عنصر مستخرج
 0202لسنة   المجلس البلدي في دورته العادية الرابعة اجتماعمن مداوالت 

 0202ديسمبر  9.السبت يوم الجلسة الثالثة : 
 

النظر في طلب الترفيع في المنح االجتماعية :   .4والمتعلق بالموضوع عدد 
 0200لألعوان لسنة المسندة 

  
 

 



السبت يوم  0202 لسنةللمجلس البلدي  الرابعةة العادية للدور الجلسة الثالثة انعقدت  
على الساعة التاسعة و النصف بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن باريانة  7272 ديسمبر 21

عادل وبحضور السيد  السيد محمد العربي فاضل موسى رئيس بلدية اريانةبرئاسة  صباحا
لدي ببناء على الدعوة االسمية الموجهة لكافة أعضاء المجلس ال الوسالتي الكاتب العام للبلدية

 وهذا نّصها: 7272ديسمبر 27بتاريخ  7171 تحت عدد
لسنة  الرابعةاجتماع المجلس البلدي في دورته العادية مواصلة ألشغال انعقاد ،  وبعد

يوم استكمال أعمالها  قد تقرر ، ف7272ديسمبر  4نوفمبر و 72السبت يوم الملتئمة  2221

بقاعة االجتماعات منتزه التاسعة و النصف صباحا لى الساعة ع 2221ديسمبر  18السبت 

 :في جدول األعمال المدرجة به المواضيع التالية  للنظر  و ذلكريانة ابئر بلحسن  
 

 مواضيع للتداول

 2222المسندة لألعوان لسنة النظر في طلب الترفيع في المنح االجتماعية  .1

 2222تحديد صيغة التصرف بسوق الجملة للخضر والغالل باريانة لسنة  .2

 2222تحديد السعر االفتتاحي لسوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة لسنة  .3

 2222كراس شروط لزمة معاليم سوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة سنة  .4

 استرجاع معلوم عقد زواج .5

 حول تمويل جمعيات اجتماعية القتناء معدات طبيبة  .6

 حول قبول هيبات   .7

 
 لالعالممواضيع 

 متابعة مديونية البلدية  -2

 كشف االستخالصات البلدية  -0
 متابعة تنفيذ المشاريع البلدية االستثمارية – 3

 

 وحضر الجلسة كل من السادة والسيدات :

   

 المساعد الثاني لرئيس البلدية  محمد الهادي كشريد
 رئيسة لجنة األشغال والتهيئة العمرانية سلوى التومي 



 رئيسة لجنة الشؤون المرأة واألسرة   سنية الصغير
 رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف فاطمة ابراهم 

 رئيس لجنة الفنون والثقافة  أنيس معزون 

 رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة ومقاومة الفساد  الهام بن صالح 

 رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات سهام بوعزة 

 رئيس لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم احمد حشانة

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

 رئيس لجنة التعاون الالمركزي ماهر القليبي

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

 مستشار بلدي هدى ميعاوي

 مستشار بلدي  عزوز  مدمح 

 مستشار بلدي روضة الحزامي  

 مستشار بلدي  نعيمة الزريبي  

 بلديمستشار  عبد السالم المانسي
 مستشار بلدي مصطفى الكبير

 مستشار بلدي فتحي ثابت 

 مستشار بلدي محمود بلحاج

  
 
 :  السادة و السيداتتغيب دون عذر و
 

 المساعدة األولى لرئيس البلدية          نهال بن عمر

 المساعدة الثالثة لرئيس البلدية و رئيسة لجنة التربية والتعليم مريم العطاوي  

 رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة   عثمان المهدي الصيادي 

 رئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة عزة بوترعة

 رئيسة لجنة النظافة والصحة والبيئة عليا التومي



 الناصر الجندوبي  
رئيس لجنة صيانة وتثمين التراث ودعم النشاط السياحي والصناعات 

 التقليدية
 رئيسة دائرة المنازه امنة الزهروني

 رئيس دائرة رياض النصر الجليدي جبران 

 مستشار بلدي  سميرة المازني

 مستشار بلدي        عزيزة الفيتوري

 مستشار بلدي ليث شويخ  

 مستشار بلدي جالل بن تقية

 مستشار بلدي        خالد الجربي 

 مستشار بلدي نادية بن يوسف

 مستشار بلدي منصورخلود 
 حضر عن اإلدارة البلدية السادة والسيدات و
 

 مدير المصالح الفنية  خالد الجبالي
 مدير النظافة والمعدات  لطفي الدشراوي

 مديرة تجميل المدينة و العناية المنتزهات   ناجية العيوني
 مدير الشؤون االدارية         سمير وداي
 اإلقتصاديةمديرة الشؤون   سنية شعيب

 رئيس فريق الشرطة البيئية محمد الطيب الخماسي
 
يتولى الكاتب من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية  " 022عمال بمقتضيات الفصل و   

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

 كتابة الجلسة عادل الوسالتي الكاتب العام للبلدية السيد  تولى". وتبعا لذلك موظفي البلدية
 .شؤون المجلس والمكتب واللجان كاهية مديرام الخير بلغيث  ه في ذلك السيدة توساعد

 

 



الجلسة مرحبا بكافة السيد رئيس البلدية افتتح ،  النصاب القانوني إلنعقاد الجلسةوبعد توفر 
البلدية في موعد متجدد  الحاضرين من السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي واإلطارات

 للتداول في 
تمويل مشيرا إلى أنه سيتم حذف الموضوع المتعلق ب  0207بقية مواضيع الدورة الرابعة لسنة 

 طبيبة.جمعيات اجتماعية القتناء معدات 
  :على النحو التاليجدول االعمال ليصبح 

 2222النظر في طلب الترفيع في المنح االجتماعية المسندة لألعوان لسنة  .1

 2222تحديد صيغة التصرف بسوق الجملة للخضر والغالل باريانة لسنة  .2

 2222تحديد السعر االفتتاحي لسوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة لسنة  .3

 2222معاليم سوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة سنة كراس شروط لزمة  .4

 استرجاع معلوم عقد زواج .5

 حول قبول هيبات   .6

 
 لالعالممواضيع 

 متابعة مديونية البلدية  -2

 كشف االستخالصات البلدية  -0
 متابعة تنفيذ المشاريع البلدية االستثمارية – 3

 
 .البلدي في أعماله حظي جدول األعمال بالموافقة شرع المجلسوبعد ان 

 
 
 

 النظر في طلب الترفيع في المنح االجتماعية المسندة :  22الموضوع عدد 

 02006نة لسلألعوان 
 

أحال السيد رئيس البلدية الكلمة السيدة فاطمة ابراهم رئيسة لجنة الشؤون المالية     
واالقتصادية ومتابعة التصرف التي تولت اإلشارة إلى أنه تبعا لمكتوب النقابة األساسية ألعوان بلدية 



زانية البلدية اريانة و ودادية أعوان بلدية اريانة حول الترفيع في منحة عيدي الفطر واألضحى ضمن مي
 032د ، حيث ان مقدار المنحة المسندة لألعوان حاليا والمقدرة بـ 522لتصبح  0200لسنة 

د لم تعد تفي بالحاجة وذلك بسبب ارتفاع األسعار وتدهور المقدرة الشرائية وحتى تتقارب مع 
 المنح المسندة من قبل البلديات المجاورة .

 البلدي التداول في الموضوع. المجلسعلى السادة أعضاء  المعروض      
  التصويت

 07/07: الموافقون
محمد الحبيب  –سنية الصغير   -الهام بن صالح  - فاطمة ابراهم –فاضل موسىالسيد ال

هدى  -فتحي ثابت -سلوى التومي –محمد عزوز -أنيس معزون -سعيدة عمارة –العوني 
ماهر القليبي  -روضة الحزامي  –شانة أحمد ح -محمد حميد –عبد السالم المانسي  -ميعاوي

 محمود بالحاج –سهام بوعزة –محمد الهادي كشريد  –مصطفى الكبير  –نعيمة الزريبي  –
 07/2: المعترضون

 07/2: ونــالمحتفظ
 

 مجلس البلديال قرار

 

الترفيع في قيمة منحة عيدي الفطر صادق أعضاء المجلس البلدي على                 
د لكل 122د  إلى 252من  2222المسندة لألعوان  بميزانية البلدية لسنة واألضحى 

 منحة.
 

 
 رئيس البلدية          

 محمد العربي فاضل موسى   
 

 
 الجمهورية التونسية    
 بلدية أريانة        

 خلية شؤون المجلس والمكتب واللجان
 والتنسيق بين الدوائر البلدية      

 عنصر مستخرج
 0202لسنة   المجلس البلدي في دورته العادية الرابعة اجتماعمن مداوالت 



 0202ديسمبر  9.السبت يوم الجلسة الثالثة : 

 

تحديد صيغة التصرف بسوق الجملة للخضر  : 47والمتعلق بالموضوع عدد 
 0200والغالل باريانة لسنة 

 
 

 

السبت يوم  0202 لسنةللمجلس البلدي  الرابعةة العادية للدور الجلسة الثالثة انعقدت  
على الساعة التاسعة و النصف بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن باريانة  7272 ديسمبر 21

عادل وبحضور السيد  السيد محمد العربي فاضل موسى رئيس بلدية اريانةبرئاسة  صباحا
لدي بلكافة أعضاء المجلس البناء على الدعوة االسمية الموجهة  الوسالتي الكاتب العام للبلدية

 وهذا نّصها: 7272ديسمبر 27بتاريخ  7171 تحت عدد
لسنة  الرابعةاجتماع المجلس البلدي في دورته العادية مواصلة ألشغال انعقاد ،  وبعد

يوم استكمال أعمالها  قد تقرر ، ف7272ديسمبر  4نوفمبر و 72السبت يوم الملتئمة  2221

بقاعة االجتماعات منتزه التاسعة و النصف صباحا لى الساعة ع 2221ديسمبر  18السبت 

 :في جدول األعمال المدرجة به المواضيع التالية  للنظر  و ذلكريانة ابئر بلحسن  
 

 مواضيع للتداول

 2222النظر في طلب الترفيع في المنح االجتماعية المسندة لألعوان لسنة  .1

 2222والغالل باريانة لسنة تحديد صيغة التصرف بسوق الجملة للخضر  .2

 2222تحديد السعر االفتتاحي لسوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة لسنة  .3

 2222كراس شروط لزمة معاليم سوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة سنة  .4

 استرجاع معلوم عقد زواج .5

 حول تمويل جمعيات اجتماعية القتناء معدات طبيبة  .6

 حول قبول هيبات   .7

 
 عالملالمواضيع 

 متابعة مديونية البلدية  -2

 كشف االستخالصات البلدية  -0
 متابعة تنفيذ المشاريع البلدية االستثمارية – 3



 

 وحضر الجلسة كل من السادة والسيدات :

   

 المساعد الثاني لرئيس البلدية  محمد الهادي كشريد
 رئيسة لجنة األشغال والتهيئة العمرانية سلوى التومي 

 رئيسة لجنة الشؤون المرأة واألسرة   الصغيرسنية 
 رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف فاطمة ابراهم 

 رئيس لجنة الفنون والثقافة  أنيس معزون 

 رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة ومقاومة الفساد  الهام بن صالح 

 اإلدارية وإسداء الخدماترئيسة لجنة الشؤون  سهام بوعزة 

 رئيس لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم احمد حشانة

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

 رئيس لجنة التعاون الالمركزي ماهر القليبي

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

 مستشار بلدي هدى ميعاوي

 مستشار بلدي  عزوز  مدمح 

 مستشار بلدي روضة الحزامي  

 مستشار بلدي  نعيمة الزريبي  

 مستشار بلدي عبد السالم المانسي
 مستشار بلدي مصطفى الكبير

 مستشار بلدي فتحي ثابت 

 مستشار بلدي محمود بلحاج

  
 
 :  السادة و السيداتتغيب دون عذر و
 

 المساعدة األولى لرئيس البلدية          نهال بن عمر



 المساعدة الثالثة لرئيس البلدية و رئيسة لجنة التربية والتعليم مريم العطاوي  

 رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة   عثمان المهدي الصيادي 

 وتكافؤ الفرص والتنمية العادلةرئيس لجنة المساواة  عزة بوترعة

 رئيسة لجنة النظافة والصحة والبيئة عليا التومي

 الناصر الجندوبي  
رئيس لجنة صيانة وتثمين التراث ودعم النشاط السياحي والصناعات 

 التقليدية
 رئيسة دائرة المنازه امنة الزهروني

 رئيس دائرة رياض النصر الجليدي جبران 

 مستشار بلدي  سميرة المازني

 مستشار بلدي        عزيزة الفيتوري

 مستشار بلدي ليث شويخ  

 مستشار بلدي جالل بن تقية

 مستشار بلدي        خالد الجربي 

 مستشار بلدي نادية بن يوسف

 مستشار بلدي خلود منصور
 حضر عن اإلدارة البلدية السادة والسيدات و
 

 الفنيةمدير المصالح   خالد الجبالي
 مدير النظافة والمعدات  لطفي الدشراوي

 مديرة تجميل المدينة و العناية المنتزهات   ناجية العيوني
 مدير الشؤون االدارية         سمير وداي
 مديرة الشؤون اإلقتصادية  سنية شعيب

 رئيس فريق الشرطة البيئية محمد الطيب الخماسي
 
يتولى الكاتب من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية  " 022عمال بمقتضيات الفصل و   

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



 كتابة الجلسة عادل الوسالتي الكاتب العام للبلدية السيد  تولى". وتبعا لذلك موظفي البلدية
 .شؤون المجلس والمكتب واللجان كاهية مديرام الخير بلغيث  ه في ذلك السيدة توساعد

 

 
الجلسة مرحبا بكافة السيد رئيس البلدية افتتح ،  النصاب القانوني إلنعقاد الجلسةوبعد توفر 

البلدية في موعد متجدد  المجلس البلدي واإلطاراتالحاضرين من السادة والسيدات أعضاء 
 للتداول في 

تمويل مشيرا إلى أنه سيتم حذف الموضوع المتعلق ب  0207بقية مواضيع الدورة الرابعة لسنة 
 جمعيات اجتماعية القتناء معدات طبيبة.

  :على النحو التاليجدول االعمال ليصبح 

 2222ة المسندة لألعوان لسنة النظر في طلب الترفيع في المنح االجتماعي .1

 2222تحديد صيغة التصرف بسوق الجملة للخضر والغالل باريانة لسنة  .2

 2222تحديد السعر االفتتاحي لسوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة لسنة  .3

 2222كراس شروط لزمة معاليم سوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة سنة  .4

 استرجاع معلوم عقد زواج .5

 حول قبول هيبات   .6

 
 لالعالممواضيع 

 متابعة مديونية البلدية  -2

 كشف االستخالصات البلدية  -0
 متابعة تنفيذ المشاريع البلدية االستثمارية – 3

 
 .البلدي في أعماله حظي جدول األعمال بالموافقة شرع المجلسوبعد ان 

 
 
 



الجملة للخضر والغالل تحديد صيغة التصرف بسوق :  .1الموضـــــــــوع  عدد 
 0200باريانة لسنة 

أحال السيد رئيس البلدية الكلمة للسيدة فاطمة ابراهم رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 
من القانون  28اعتمادا على احكام الفقرة الثانية من الفصل  التي افادت انه، ومتابعة التصرف
المتعلق بمجلة الجماعات  23/23/0272المؤرخ في  0272لسنة  03األساسي عدد 

 المحلية تضبط الصيغة المعتمدة في لزمة المعاليم من طرف المجلس البلدي .

 ية :تمنح اللزمات بعد الدعوة الى المنافسة باعتماد احدى الصيغ التال
 صيغة التبتيت المباشر ) بتة عمومية باالشهار والمزاد العلني (

 صيغة طلب العروض بواسطة الظروف المغلقة .
 صيغة التفاوض المباشر " المراكنة "

 16مع العلم انه تم عرض الموضوع على لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف بتاريخ 
المنعقد يوم  0207 لسنة  الثالثةي في دورته العادية  المجلس البلد علىو  0207أوت   
صيغة طلب العروض بواسطة الظروف  والذي صادق على إعتماد 0207اوت  07السبت 
البلدي  المجلسأعضاء  السادة المعروض على و نظرا لعدم إكتمال النصاب للتصويت ، المغلقة

تحديد الصيغة التي سيتم اعتمادها في لزمة المعاليم المستوجبة داخل سوق الجملة للخضر والغالل 
 .0200بأريانة لسنة 

 

  التصويت
 07/07: الموافقون

محمد الحبيب  –سنية الصغير   -الهام بن صالح  - فاطمة ابراهم –فاضل موسىالسيد ال
هدى  -فتحي ثابت -سلوى التومي –محمد عزوز -أنيس معزون -سعيدة عمارة –العوني 
ماهر القليبي  -روضة الحزامي  –أحمد حشانة  -محمد حميد –عبد السالم المانسي  -ميعاوي

 محمود بالحاج –سهام بوعزة –محمد الهادي كشريد  –مصطفى الكبير  –نعيمة الزريبي  –
 07/2: المعترضون

 07/2: ونــالمحتفظ
 
 



 
 

 مجلس البلديال قرار

 

ضبط الصيغة المعتمدة في لزمة صادق أعضاء المجلس البلدي على                 
باعتماد صيغة  2222المعاليم المستوجبة داخل سوق الجملة للخضر والغالل لسنة 

 طلب العروض بواسطة الظروف المغلقة .
  

 
 
 
 

 رئيس البلدية 
 محمد العربي فاضل موسى   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الجمهورية التونسية    
 بلدية أريانة        

 خلية شؤون المجلس والمكتب واللجان
 والتنسيق بين الدوائر البلدية      

 عنصر مستخرج
 0202لسنة   المجلس البلدي في دورته العادية الرابعة اجتماعمن مداوالت 

 0202ديسمبر  9.السبت يوم الجلسة الثالثة : 

 

تحديد السعر االفتتاحي لسوق الجملة للخضر و :  34والمتعلق بالموضوع عدد 
 0200الغالل بأريانة لسنة 

 
 

 

السبت يوم  0202 لسنةللمجلس البلدي  الرابعةة العادية للدور الجلسة الثالثة انعقدت  
النصف على الساعة التاسعة و بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن باريانة  7272 ديسمبر 21

عادل وبحضور السيد  السيد محمد العربي فاضل موسى رئيس بلدية اريانةبرئاسة  صباحا
لدي ببناء على الدعوة االسمية الموجهة لكافة أعضاء المجلس ال الوسالتي الكاتب العام للبلدية

 وهذا نّصها: 7272ديسمبر 27بتاريخ  7171 تحت عدد
لسنة  الرابعةاجتماع المجلس البلدي في دورته العادية مواصلة ألشغال انعقاد ،  وبعد

يوم استكمال أعمالها  قد تقرر ، ف7272ديسمبر  4نوفمبر و 72السبت يوم الملتئمة  2221

بقاعة االجتماعات منتزه التاسعة و النصف صباحا لى الساعة ع 2221ديسمبر  18السبت 

 :مدرجة به المواضيع التالية  في جدول األعمال الللنظر  و ذلكريانة ابئر بلحسن  
 

 مواضيع للتداول

 2222النظر في طلب الترفيع في المنح االجتماعية المسندة لألعوان لسنة  .1

 2222تحديد صيغة التصرف بسوق الجملة للخضر والغالل باريانة لسنة  .2

 2222تحديد السعر االفتتاحي لسوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة لسنة  .3

 2222معاليم سوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة سنة كراس شروط لزمة  .4

 استرجاع معلوم عقد زواج .5

 حول تمويل جمعيات اجتماعية القتناء معدات طبيبة  .6

 حول قبول هيبات   .7



 لالعالممواضيع 

 متابعة مديونية البلدية  -2

 كشف االستخالصات البلدية  -0
 متابعة تنفيذ المشاريع البلدية االستثمارية – 3

 

 وحضر الجلسة كل من السادة والسيدات :

   

 المساعد الثاني لرئيس البلدية  محمد الهادي كشريد
 رئيسة لجنة األشغال والتهيئة العمرانية سلوى التومي 

 رئيسة لجنة الشؤون المرأة واألسرة   سنية الصغير
 رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف فاطمة ابراهم 

 رئيس لجنة الفنون والثقافة  أنيس معزون 

 رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة ومقاومة الفساد  الهام بن صالح 

 رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات سهام بوعزة 

 رئيس لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم احمد حشانة

 االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي االعاقةرئيسة لجنة الشؤون  سعيدة بن عمارة 

 رئيس لجنة التعاون الالمركزي ماهر القليبي

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

 مستشار بلدي هدى ميعاوي

 مستشار بلدي  عزوز  مدمح 

 بلديمستشار  روضة الحزامي  

 مستشار بلدي  نعيمة الزريبي  

 مستشار بلدي عبد السالم المانسي
 مستشار بلدي مصطفى الكبير

 مستشار بلدي فتحي ثابت 

 مستشار بلدي محمود بلحاج



  
 
 :  السادة و السيداتتغيب دون عذر و
 

 المساعدة األولى لرئيس البلدية          نهال بن عمر

 المساعدة الثالثة لرئيس البلدية و رئيسة لجنة التربية والتعليم مريم العطاوي  

 رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة   عثمان المهدي الصيادي 

 رئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة عزة بوترعة

 رئيسة لجنة النظافة والصحة والبيئة عليا التومي

لجنة صيانة وتثمين التراث ودعم النشاط السياحي والصناعات رئيس  الناصر الجندوبي  
 التقليدية

 رئيسة دائرة المنازه امنة الزهروني

 رئيس دائرة رياض النصر الجليدي جبران 

 مستشار بلدي  سميرة المازني

 مستشار بلدي        عزيزة الفيتوري

 مستشار بلدي ليث شويخ  

 مستشار بلدي جالل بن تقية

 مستشار بلدي        خالد الجربي 

 مستشار بلدي نادية بن يوسف

 مستشار بلدي خلود منصور
 حضر عن اإلدارة البلدية السادة والسيدات و
 

 مدير المصالح الفنية  خالد الجبالي
 مدير النظافة والمعدات  لطفي الدشراوي

 مديرة تجميل المدينة و العناية المنتزهات   ناجية العيوني
 مدير الشؤون االدارية         سمير وداي
 مديرة الشؤون اإلقتصادية  سنية شعيب

 رئيس فريق الشرطة البيئية محمد الطيب الخماسي
 



يتولى الكاتب من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية  " 022عمال بمقتضيات الفصل و   
م وجود كاتب عام للبلدية يمكن العام للبلدية كتابة المجلس البلدي وفي صورة غياب أو عد

لرئيس المجلس في بداية كل جلسة أن يعين أحد أعضائه ليقوم بالكتابة، ويقوم بمساعدته أحد 
 كتابة الجلسة عادل الوسالتي الكاتب العام للبلدية السيد  تولى". وتبعا لذلك موظفي البلدية

 .شؤون المجلس والمكتب واللجان كاهية مديرام الخير بلغيث  ه في ذلك السيدة توساعد
 

 
الجلسة مرحبا بكافة السيد رئيس البلدية افتتح ،  النصاب القانوني إلنعقاد الجلسةوبعد توفر 

البلدية في موعد متجدد  الحاضرين من السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي واإلطارات
 للتداول في 

تمويل إلى أنه سيتم حذف الموضوع المتعلق بمشيرا   0207بقية مواضيع الدورة الرابعة لسنة 
 جمعيات اجتماعية القتناء معدات طبيبة.

  :على النحو التاليجدول االعمال ليصبح 

 2222النظر في طلب الترفيع في المنح االجتماعية المسندة لألعوان لسنة  .1

 2222تحديد صيغة التصرف بسوق الجملة للخضر والغالل باريانة لسنة  .2

 2222االفتتاحي لسوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة لسنة تحديد السعر  .3

 2222كراس شروط لزمة معاليم سوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة سنة  .4

 استرجاع معلوم عقد زواج .5

 حول قبول هيبات   .6

 
 لالعالممواضيع 

 متابعة مديونية البلدية  -2

 كشف االستخالصات البلدية  -0
 البلدية االستثماريةمتابعة تنفيذ المشاريع  – 3

 
 .البلدي في أعماله حظي جدول األعمال بالموافقة شرع المجلسوبعد ان 

 



 
 
 
 

حول تحديد السعر االفتتاحي للزمة سوق الجملة للخضر :23 ددـالموضـــوع  ع

 ..1.والغالل بأريانة لسنة 
 

المالية واالقتصادية ومتابعة أحال السيد رئيس البلدية الكلمة للسيدة فاطمة ابراهم رئيسة لجنة الشؤون  
من القانون األساسي عدد  28اعتمادا على احكام الفقرة الثانية من الفصل اشارت انه التي  التصرف
المتعلق بمجلة الجماعات المحلية يخضع السعر  23/23/0272المؤرخ في  0272لسنة  03

 االفتتاحي المقترح الى مصادقة المجلس البلدي .
أوت  16 وع على لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف بتاريخوحيث تم عرض الموض

 علىو د . 45.000,000، وارتأت اعتماد نفس السعر االفتتاحي للسنة الفارطة المقدر ب 0207

والذي  0207اوت  07السبت المنعقد يوم  0207 لسنة  الثالثةالمجلس البلدي في دورته العادية  
و نظرا لعدم إكتمال النصاب  د 3003220222مبلغ وقدره صادق على إعتماد السعر االفتتاحي 

البلدي النظر في موضوع تحديد السعر االفتتاحي للزمة  المجلسأعضاء  السادةالمعروض على للتصويت 
 سوق الجملة للخضر والغالل.

 مبلغ اللزمة السعر االفتتاحي السنة

 د  37.500,000 د36.850,000 0229

 د 39.700,000  د39.500,000 0228

 د41.500,000  د 40.000,000 0202

 د52.500,000  د45.000,000 0202

 د 44.566,666= 0228/0202/0202معدل الثالث سنوات األخيرة :

 د  0200:45.000,000السعر المقترح لسنة 

  التصويت
 07/07: الموافقون

محمد الحبيب  –سنية الصغير   -الهام بن صالح  - ابراهمفاطمة  –فاضل موسىالسيد ال
هدى  -فتحي ثابت -سلوى التومي –محمد عزوز -أنيس معزون -سعيدة عمارة –العوني 
ماهر القليبي  -روضة الحزامي  –أحمد حشانة  -محمد حميد –عبد السالم المانسي  -ميعاوي

 محمود بالحاج –سهام بوعزة –محمد الهادي كشريد  –مصطفى الكبير  –نعيمة الزريبي  –
 07/2: المعترضون



 07/2: ونــالمحتفظ
 

 

 مجلس البلديالقرار 

 
 

تحديد السعر االفتتاحي للزمة سوق صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على         
   د 5255225222بمبلغ وقدره  2222الجملة للخضر والغالل بأريانة لسنة 

 
 رئيس البلدية 

 محمد العربي فاضل موسى   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الجمهورية التونسية    
 بلدية أريانة        

 خلية شؤون المجلس والمكتب واللجان
 والتنسيق بين الدوائر البلدية      

 عنصر مستخرج
 0202لسنة   المجلس البلدي في دورته العادية الرابعة اجتماعمن مداوالت 

 0202ديسمبر  9.السبت يوم الجلسة الثالثة : 

 
كراس شروط لزمة معاليم سوق الجملة للخضر و :  40والمتعلق بالموضوع عدد 

 0200الغالل بأريانة سنة 

 
 

 

السبت يوم  0202 لسنةللمجلس البلدي  الرابعةة العادية للدور الجلسة الثالثة انعقدت  
على الساعة التاسعة و النصف بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن باريانة  7272 ديسمبر 21

عادل وبحضور السيد  السيد محمد العربي فاضل موسى رئيس بلدية اريانةبرئاسة  صباحا
لدي ببناء على الدعوة االسمية الموجهة لكافة أعضاء المجلس ال الوسالتي الكاتب العام للبلدية

 وهذا نّصها: 7272ديسمبر 27بتاريخ  7171 تحت عدد
لسنة  الرابعةاجتماع المجلس البلدي في دورته العادية مواصلة ألشغال انعقاد ،  وبعد

يوم استكمال أعمالها  قد تقرر ، ف7272ديسمبر  4نوفمبر و 72السبت يوم الملتئمة  2221

بقاعة االجتماعات منتزه التاسعة و النصف صباحا لى الساعة ع 2221ديسمبر  18السبت 

 :في جدول األعمال المدرجة به المواضيع التالية  للنظر  و ذلكريانة ابئر بلحسن  
 

 مواضيع للتداول

 2222النظر في طلب الترفيع في المنح االجتماعية المسندة لألعوان لسنة  .1

 2222تحديد صيغة التصرف بسوق الجملة للخضر والغالل باريانة لسنة  .2

 2222االفتتاحي لسوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة لسنة  تحديد السعر .3

 2222كراس شروط لزمة معاليم سوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة سنة  .4

 استرجاع معلوم عقد زواج .5

 حول تمويل جمعيات اجتماعية القتناء معدات طبيبة  .6



 حول قبول هيبات   .7

 

 لالعالممواضيع 

 متابعة مديونية البلدية  -2

 كشف االستخالصات البلدية -0
 متابعة تنفيذ المشاريع البلدية االستثمارية – 3

 

 وحضر الجلسة كل من السادة والسيدات :

   

 المساعد الثاني لرئيس البلدية  محمد الهادي كشريد
 رئيسة لجنة األشغال والتهيئة العمرانية سلوى التومي 

 رئيسة لجنة الشؤون المرأة واألسرة   سنية الصغير
 رئيسة لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف فاطمة ابراهم 

 رئيس لجنة الفنون والثقافة  أنيس معزون 

 رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة ومقاومة الفساد  الهام بن صالح 

 وإسداء الخدماترئيسة لجنة الشؤون اإلدارية  سهام بوعزة 

 رئيس لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم احمد حشانة

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

 رئيس لجنة التعاون الالمركزي ماهر القليبي

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

 مستشار بلدي هدى ميعاوي

 مستشار بلدي  عزوز  مدمح 

 مستشار بلدي روضة الحزامي  

 مستشار بلدي  نعيمة الزريبي  

 مستشار بلدي عبد السالم المانسي
 مستشار بلدي مصطفى الكبير



 مستشار بلدي فتحي ثابت 

 مستشار بلدي محمود بلحاج

  
 
 :  السادة و السيداتتغيب دون عذر و
 

 المساعدة األولى لرئيس البلدية          نهال بن عمر

 المساعدة الثالثة لرئيس البلدية و رئيسة لجنة التربية والتعليم مريم العطاوي  

 رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة   عثمان المهدي الصيادي 

 وتكافؤ الفرص والتنمية العادلةرئيس لجنة المساواة  عزة بوترعة

 رئيسة لجنة النظافة والصحة والبيئة عليا التومي

 الناصر الجندوبي  
رئيس لجنة صيانة وتثمين التراث ودعم النشاط السياحي والصناعات 

 التقليدية
 رئيسة دائرة المنازه امنة الزهروني

 رئيس دائرة رياض النصر الجليدي جبران 

 مستشار بلدي  سميرة المازني

 مستشار بلدي        عزيزة الفيتوري

 مستشار بلدي ليث شويخ  

 مستشار بلدي جالل بن تقية

 مستشار بلدي        خالد الجربي 

 مستشار بلدي نادية بن يوسف

 مستشار بلدي خلود منصور
 حضر عن اإلدارة البلدية السادة والسيدات و
 

 الفنيةمدير المصالح   خالد الجبالي
 مدير النظافة والمعدات  لطفي الدشراوي

 مديرة تجميل المدينة و العناية المنتزهات   ناجية العيوني
 مدير الشؤون االدارية         سمير وداي
 مديرة الشؤون اإلقتصادية  سنية شعيب



 رئيس فريق الشرطة البيئية محمد الطيب الخماسي
 
يتولى الكاتب من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية  " 022عمال بمقتضيات الفصل و   

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

 كتابة الجلسة عادل الوسالتي الكاتب العام للبلدية السيد  تولى". وتبعا لذلك موظفي البلدية
 .شؤون المجلس والمكتب واللجان كاهية مديرام الخير بلغيث  ه في ذلك السيدة توساعد

 

 
الجلسة مرحبا بكافة السيد رئيس البلدية افتتح ،  النصاب القانوني إلنعقاد الجلسةوبعد توفر 

البلدية في موعد متجدد  المجلس البلدي واإلطاراتالحاضرين من السادة والسيدات أعضاء 
 للتداول في 

تمويل مشيرا إلى أنه سيتم حذف الموضوع المتعلق ب  0207بقية مواضيع الدورة الرابعة لسنة 
 جمعيات اجتماعية القتناء معدات طبيبة.

  :على النحو التاليجدول االعمال ليصبح 

 2222ة المسندة لألعوان لسنة النظر في طلب الترفيع في المنح االجتماعي .1

 2222تحديد صيغة التصرف بسوق الجملة للخضر والغالل باريانة لسنة  .2

 2222تحديد السعر االفتتاحي لسوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة لسنة  .3

 2222كراس شروط لزمة معاليم سوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة سنة  .4

 استرجاع معلوم عقد زواج .5

 حول قبول هيبات   .6

 
 لالعالممواضيع 

 متابعة مديونية البلدية  -2

 كشف االستخالصات البلدية  -0
 متابعة تنفيذ المشاريع البلدية االستثمارية – 3

 



 .البلدي في أعماله حظي جدول األعمال بالموافقة شرع المجلسوبعد ان 
 
 

 

الجملة للخضر حول كراس الشروط الخاص بلزمة سوق  :23الموضـــوع  عدد 

 ..1.والغالل بأريانة لسنة 

أحال السيد رئيس البلدية الكلمة للسيدة فاطمة ابراهم رئيسة لجنة الشؤون المالية     
 28عتمادا على احكام الفقرة الثانية من الفصل انه ،التي اشارت  ، واالقتصادية ومتابعة التصرف
المتعلق بمجلة  23/23/0272المؤرخ في  0272لسنة  03من القانون األساسي عدد 

الجماعات المحلية يتم اعداد كراس الشروط من طرف لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة 
 التصرف وتعرض وجوبا على المجلس البلدي.

وحيث تم عرض الموضوع على لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف بتاريخ 
المنعقد يوم  0207 لسنة  الثالثةالمجلس البلدي في دورته العادية   علىو ،   0200أوت  16

 0202مارس  3و عمال بالمذكرة الصادرة عن وزارة المالية بتاريخ   0207اوت  07السبت 
للمشاركة في  :"فقد تقرر إيقاف العمل باإلجراء المتمثل في إسناد الشهادات في الوضعية الجبائية

ت العمومية أو طلبات العروض المتعلقة بإسناد عقود شراكة بين القطاع و البتاالصفقات واللزمات 
القطاع الخاص بإعتبار أنه يمكن للذوات المعنوية المذكورة التثبت مباشرة عبر تلك المنظومة و العام 

(TUNEPS")  الى الوثائق المطلوبة و التخلي عن الشهادة   3المقترح اضافة البطاقة عدد
 ة للمشاركةفي الوضعية الجبائي

البلدي التداول  بشأن كراس الشروط للزمة سوق  المجلسأعضاء  السادةالمعروض على و 
 .0200الجملة للخضر والغالل بأريانة لسنة 

  التصويت
 07/07: الموافقون

محمد الحبيب  –سنية الصغير   -الهام بن صالح  - فاطمة ابراهم –فاضل موسىالسيد ال
هدى  -فتحي ثابت -سلوى التومي –محمد عزوز -معزون أنيس -سعيدة عمارة –العوني 



ماهر القليبي  -روضة الحزامي  –أحمد حشانة  -محمد حميد –عبد السالم المانسي  -ميعاوي
 محمود بالحاج –سهام بوعزة –محمد الهادي كشريد  –مصطفى الكبير  –نعيمة الزريبي  –

 07/2: المعترضون
 07/2: ونــالمحتفظ

 
 

 

 البلديمجلس ال قرار

 

كراس الشروط الخاص بلزمة سوق صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على         
والملحقة بهذا المحضر ، وإضافة البطاقة  2222الجملة للخضر والغالل بأريانة لسنة 

الى الوثائق المطلوبة والتخلي عن الشهادة في الوضعية الجبائية للمشاركة  21عدد 
  بر المنظومة .والتثبت منها مباشرة ع

 

 

 

 رئيس البلدية 
 محمد العربي فاضل موسى   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجمهورية التونسية    
 بلدية أريانة        

 خلية شؤون المجلس والمكتب واللجان
 والتنسيق بين الدوائر البلدية      

 عنصر مستخرج
 0202لسنة   المجلس البلدي في دورته العادية الرابعة اجتماعمن مداوالت 

 0202ديسمبر  9.السبت يوم الجلسة الثالثة : 

  

 استرجاع معلوم عقد زواج:  40والمتعلق بالموضوع عدد 

 
 
 

 

السبت يوم  0202 لسنةللمجلس البلدي  الرابعةة العادية للدور الجلسة الثالثة انعقدت  
التاسعة و النصف  على الساعةبقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن باريانة  7272 ديسمبر 21

عادل وبحضور السيد  السيد محمد العربي فاضل موسى رئيس بلدية اريانةبرئاسة  صباحا
لدي ببناء على الدعوة االسمية الموجهة لكافة أعضاء المجلس ال الوسالتي الكاتب العام للبلدية

 وهذا نّصها: 7272ديسمبر 27بتاريخ  7171 تحت عدد
لسنة  الرابعةاجتماع المجلس البلدي في دورته العادية مواصلة ألشغال انعقاد ،  وبعد

يوم استكمال أعمالها  قد تقرر ، ف7272ديسمبر  4نوفمبر و 72السبت يوم الملتئمة  2221

بقاعة االجتماعات منتزه التاسعة و النصف صباحا لى الساعة ع 2221ديسمبر  18السبت 

 :في جدول األعمال المدرجة به المواضيع التالية  للنظر  و ذلكريانة ابئر بلحسن  
 

 مواضيع للتداول

 2222النظر في طلب الترفيع في المنح االجتماعية المسندة لألعوان لسنة  .1

 2222تحديد صيغة التصرف بسوق الجملة للخضر والغالل باريانة لسنة  .2

 2222تحديد السعر االفتتاحي لسوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة لسنة  .3

 2222كراس شروط لزمة معاليم سوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة سنة  .4

 استرجاع معلوم عقد زواج .5

 حول تمويل جمعيات اجتماعية القتناء معدات طبيبة  .6

 حول قبول هيبات   .7

 



 لالعالممواضيع 

 متابعة مديونية البلدية  -2

 كشف االستخالصات البلدية  -0
 البلدية االستثماريةمتابعة تنفيذ المشاريع  – 3

 

 وحضر الجلسة كل من السادة والسيدات :

   

 المساعد الثاني لرئيس البلدية  محمد الهادي كشريد
 رئيسة لجنة األشغال والتهيئة العمرانية سلوى التومي 

 رئيسة لجنة الشؤون المرأة واألسرة   سنية الصغير
 واالقتصادية ومتابعة التصرفرئيسة لجنة الشؤون المالية  فاطمة ابراهم 

 رئيس لجنة الفنون والثقافة  أنيس معزون 

 رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة ومقاومة الفساد  الهام بن صالح 

 رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات سهام بوعزة 

 رئيس لجنة اإلعالم والتواصل والتقييم احمد حشانة

 رئيسة لجنة الشؤون االجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي االعاقة عمارةسعيدة بن  

 رئيس لجنة التعاون الالمركزي ماهر القليبي

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

 مستشار بلدي هدى ميعاوي

 مستشار بلدي  عزوز  مدمح 

 مستشار بلدي روضة الحزامي  

 مستشار بلدي  نعيمة الزريبي  

 مستشار بلدي عبد السالم المانسي
 مستشار بلدي مصطفى الكبير

 مستشار بلدي فتحي ثابت 

 مستشار بلدي محمود بلحاج



  
 
 :  السادة و السيداتتغيب دون عذر و
 

 المساعدة األولى لرئيس البلدية          نهال بن عمر

 المساعدة الثالثة لرئيس البلدية و رئيسة لجنة التربية والتعليم مريم العطاوي  

 رئيس لجنة الطفولة والشباب والرياضة   عثمان المهدي الصيادي 

 رئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص والتنمية العادلة عزة بوترعة

 رئيسة لجنة النظافة والصحة والبيئة عليا التومي

رئيس لجنة صيانة وتثمين التراث ودعم النشاط السياحي والصناعات  الجندوبيالناصر   
 التقليدية

 رئيسة دائرة المنازه امنة الزهروني

 رئيس دائرة رياض النصر الجليدي جبران 

 مستشار بلدي  سميرة المازني

 مستشار بلدي        عزيزة الفيتوري

 مستشار بلدي ليث شويخ  

 مستشار بلدي جالل بن تقية

 مستشار بلدي        خالد الجربي 

 مستشار بلدي نادية بن يوسف

 مستشار بلدي خلود منصور
 حضر عن اإلدارة البلدية السادة والسيدات و
 

 مدير المصالح الفنية  خالد الجبالي
 مدير النظافة والمعدات  لطفي الدشراوي

 مديرة تجميل المدينة و العناية المنتزهات   ناجية العيوني
 مدير الشؤون االدارية         سمير وداي
 مديرة الشؤون اإلقتصادية  سنية شعيب

 رئيس فريق الشرطة البيئية محمد الطيب الخماسي
 



يتولى الكاتب من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية  " 022عمال بمقتضيات الفصل و   
ة كتابة المجلس البلدي وفي صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام للبلدية يمكن العام للبلدي

لرئيس المجلس في بداية كل جلسة أن يعين أحد أعضائه ليقوم بالكتابة، ويقوم بمساعدته أحد 
 كتابة الجلسة عادل الوسالتي الكاتب العام للبلدية السيد  تولى". وتبعا لذلك موظفي البلدية

 .شؤون المجلس والمكتب واللجان كاهية مديرام الخير بلغيث  السيدة ه في ذلك توساعد
 

 
الجلسة مرحبا بكافة السيد رئيس البلدية افتتح ،  النصاب القانوني إلنعقاد الجلسةوبعد توفر 

البلدية في موعد متجدد  الحاضرين من السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي واإلطارات
 للتداول في 

تمويل مشيرا إلى أنه سيتم حذف الموضوع المتعلق ب  0207الدورة الرابعة لسنة بقية مواضيع 
 جمعيات اجتماعية القتناء معدات طبيبة.

  :على النحو التاليجدول االعمال ليصبح 

 2222النظر في طلب الترفيع في المنح االجتماعية المسندة لألعوان لسنة  .1

 2222والغالل باريانة لسنة تحديد صيغة التصرف بسوق الجملة للخضر  .2

 2222تحديد السعر االفتتاحي لسوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة لسنة  .3

 2222كراس شروط لزمة معاليم سوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة سنة  .4

 استرجاع معلوم عقد زواج .5

 حول قبول هيبات   .6

 
 لالعالممواضيع 

 متابعة مديونية البلدية  -2

 االستخالصات البلديةكشف   -0
 متابعة تنفيذ المشاريع البلدية االستثمارية – 3

 
 .البلدي في أعماله حظي جدول األعمال بالموافقة شرع المجلسوبعد ان 

 



 

 .  استرجاع معلوم عقد زواج :20الموضـــوع  عدد 
احال السيد رئيس البلدية الكلمة الى السيدة سعيدة عمارة رئيسة لجنة الشؤون االجتماعية    

باسم السيد  1727تحت عدد  08/23/0207تبعا للمطلب الوارد علينا بتاريخ  التي افات انه
/ 57/25بتاريخ  0202منصور بوهديمة بخصوص استرجاع معلوم عقد زواج )وصل عدد 

تبعا لقرار بلدي يقضي بالغاء حجوزات قاعة بئر بلحسن وتحويلها لقاعة ( والذي ألغي  0207
اجتماعات قارة  .وحيث أن المطلب حظي بالموافقة من قبل لجنة الشؤون اإلجتماعية وفاقدي 

على المكتب البلدي يوم  هعرضتم .28/72/0207السند وحاملي اإلعاقة الملتئمة بتاريخ 
البلدي  المجلسأعضاء  السادةالمعروض على و الموافقة وحظي ب 03/72/0207الجمعة بتاريخ 

 في الموضوع. التداول
  التصويت

 07/07: الموافقون
محمد الحبيب  –سنية الصغير   -الهام بن صالح  - فاطمة ابراهم –فاضل موسىالسيد ال

هدى  -فتحي ثابت -سلوى التومي –محمد عزوز -أنيس معزون -سعيدة عمارة –العوني 
ماهر القليبي  -روضة الحزامي  –أحمد حشانة  -محمد حميد –عبد السالم المانسي  -ميعاوي

 محمود بالحاج –سهام بوعزة –محمد الهادي كشريد  –مصطفى الكبير  –نعيمة الزريبي  –
 07/2: المعترضون

 07/2: ونــالمحتفظ
 

 

 قرار مجلس البلدي

 

استرجاع معلوم عقد زواج باسم  صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على        
  د. 152السيد منصور بوهديمة وقدره 

 رئيس البلدية  
 محمد العربي فاضل موسى   


