
 الجمهورية التونسية           
 بلدية أريانة                

 خلية شؤون المجلس والمكتب واللجان
 والتنسيق بين الدوائر البلدية      

 

 محضر جلسة 
 0202لسنة   المجلس البلدي في دورته االستثنائية الثانية اجتماع

 
 

 

 ديسمبر 81السبت يوم  0202 لسنةالدورة االستثنائية الثانية للمجلس البلدي  انعقدت 
برئاسة  على الساعة التاسعة و النصف صباحابقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن باريانة  0208

عادل الوسالتي الكاتب وبحضور السيد  السيد محمد العربي فاضل موسى رئيس بلدية اريانة
 8204 لدي تحت عددبمجلس البناء على الدعوة االسمية الموجهة لكافة أعضاء ال العام للبلدية

 وهذا نّصها: 0208ديسمبر 21بتاريخ 
أتشرف بدعوتكم لحضور اجتماع المجلس البلدي في دورته االستثنائية وبعد ،       

العاشرة الساعة على  0208ديسمبر  81السبت لتئم يوم يوالذي س 0202الثانية لسنة 
  : وذلك للنظر فيباريانة منتزه بئر بلحسن بقاعة االجتماعات  صباحا

 
 : مواضيع للتداول

 
 0200البرنامج االستثماري التشاركي لسنة  -22

 0200برنامج التكوين ودعم القدرات لسنة  -20

 0200لزمة سوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة لسنة  -20

 توسعة مقبرة سيدي الجبالي -20

الترخيص للشركة التونسية لتوزيع الكهرباء و الغاز باستغالل مساحة لتركيز  20

 مولد كهربائي  

 

 

 مواضيع لإلعالم

 متابعة مديونية البلدية  -22

 متابعة تنفيذ المشاريع البلدية االستثمارية -20

 كشف االستخالصات البلدية -20

 

 



 

 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  " 024عمال 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 

مذكرا بجدول أعمال البلدية و  الحاضرين من السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي واإلطارات
لعد  2222لزمة سوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة لسنة و حذف الموضوع المتعلق ب الجلسة
 .جاهزيته 

 :التاليعلى النحو جدول االعمال ليصبح 
 0200البرنامج االستثماري التشاركي لسنة   -20
 0200برنامج التكوين ودعم القدرات لسنة   -20

 توسعة مقبرة سيدي الجبالي   -20

الترخيص للشركة التونسية لتوزيع الكهرباء و الغاز باستغالل مساحة   -20

 لتركيز مولد كهربائي  

 

 مواضيع لإلعالم

 متابعة مديونية البلدية  -22

 المشاريع البلدية االستثماريةمتابعة تنفيذ  -20

 كشف االستخالصات البلدية -20

 
 .بالمصادقة شرع المجلس البلدي في اعمالهجدول االعمال وبعد أن حظي   
 

 . 0200حول البرنامج االستثماري التشاركي لسنة :  22الموضوع عدد 
 

أحال السيد رئيس البلدية الكلمة إلى السيدة فاطمة ابراهم رئيسة لجنة الشؤون المالية     
في إطار إرساء مبادئ واالقتصادية ومتابعة التصرف التي تولت تقديم الموضوع  و أشارت أنه 

أكتوبر  20المؤرخ في  00الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المحلية ، وتطبيقا للمنشور عدد 
، واعتمادا على منهجية إعداد البرنامج السنوي لالستثمار البلدي التشاركي تم إعداد وتنفيذ  2201

رزنامة عمل تضمنت عدة مراحل تنظيمية ومالية وفنية إلنجاح مسار البرنامج االستثماري البلدي 
 .2222التشاركي لسنة 

قديم البرنامج توتم  التشاركيةتم عقد الجلسة العامة  2220ديسمبر  4بتاريخ و  
  االداري–المهيكل –حسب كل مجال القرب واالعتمادات المخصصة لالنجاز



أماكن التدخل التي تم اختيارها في المخطط االستثماري التشاركي و تمت االشارة الى أن 
تم توزيعها  2222قد شملت كل المناطق البلدية كما أن مشاريع سنة  2220-2202لسنوات 

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

تبقى المقترحات المتعلقة بالمشاريع الّتي لم تنطلق مفتوحة إلجراء الّتعديالت الالزمة  وهذا 
 .قبل اعالن طلبات العروض

لسنة  البلدي لسنوي لإلستثمارالمعروض على السادة االعضاء التداول في البرنامج او 
 في ما يلي :والمتمثل   2222

 

 : 0200موارد البرنامج االستثماري السنوي التشاركي لسنة -2

 الكلفة بالدينار الموارد

 أد 665 المساعدة غير الموظفة 

 أد 3.600 تمويل ذاتي

 - قرض

 20....22.0 المجموع العام للموارد
 

 

 

 

  : 0200توزيع الموارد على المشاريع االستثمارية السنوية التشاركية لسنة  -0

مليون  2.006 برنامج ومشاريع القرب المتعلقة بتحسين ظروف عيش المواطنين بقيمة -2

 دينارا.

 الكلفة التقديرية المشاريــــــــــــــع

 البنية االساسية 

  0202برنامج  تعبيد الطرقاتتكملة 
 ر ألف دينا 622

 ر ألف دينا 6.  0223تكملة لصيانة الطرقات مخطط 

 ر  ألف دينا 222  0202تكملة لصيانة الطرقات مخطط 

 مالعب أحياء

 تكملة مالعب أحياء 

 

 ر ألف دينا 022

 

  2إنجاز ملعب بنهج بوخارة النصر 

 
 ر ألف دينا 022

 المناطق الخضراء
 photovoltaïquesتركيز أعمدة 

 بالمناطق الخضراء 

 ر ألف دينا 202

 
 

 دينارا مليون  0.000برامج ومشاريع إدارية بقيمة : -0

 



 المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع
 الكلفة التقديرية

 

 معدات نظافة

 022 اقتناء  حاوية فضالت

لتر  772حديدية سعة   
 20 ألف دينار  

شاحنة ضاغطة  20اقتناء عدد 

0200 لسنة 0م26سعة    
 ر ألف دينا   322

تكملة القتناء معدات نظافة 

-0227مبرمجة بعنوان 

0223-0202-0202  

 ر ألف دينا 030  

 ر ألف دينا  022  تكملة أشغال مستودع الحجز البناءات اإلدارية

 
 ر ألف دينا  0722  تكملة صيانة قصر البلدية

 مصالح مختلفة

سيارات  20تكملة القتناء 

إدارية )إدارة األشغال + 

مصلحة الشراءات + إدارة 

 الشؤون االقتصادية 

 ر ألف دينا  02

اقتناء دراجات نارية لسنة 

0200  
 ر ألف دينا 02

 معدات إعالمية
ئدة اقتناء تجهيزات ومنصة لفا

 راديو واب 

 ر ألف دينا 02

 

 دينارا مليون  .2.00 رامج ومشاريع مهيكلة للمدينة بقيمة ب -0

 

 المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع
 الكلفة التقديرية

 

 المنشآت الرياضية

تكملة لتهيئة حجرات المالبس 

 ر ألف دينا .22 فرحات حشاد 

 تكملة لتعشيب ملعب عزيز تاج 
 ر ألف دينا 202

 تكملة بناء قاعة ألعاب فردية 
 ر ألف دينا 622

 تكملة لقاعة األمير 
 ر ألف دينا 022

 تجديد أرضية قاعة عزيز تاج 
 ر  ألف دينا 02



 

 ر  ألف دينا 202 تنوير عزيز تاج 

 

 صيانة المنشأت الرياضية 
 ر ألف دينا 222

 نفقات وجوبية

 القيمة المالية  بيان المشروع 

 توفير بقية اعتمادات للمشاريع

 الممولة من العنوان األول 

 ر ألف دينا 2022 

 توفير بقية مبلغ مشاريع القرب

)قرض(  0227  

 ر ألف دينا  20..326

  ر ألف دينا 000 تسديد أصل القرض 

 814, 2.771 المجموع

 10.288,814 المجموع العام

 

 المداوالت

 

طالب بتوضيح حول مشروعي تجديد األرضية لقاعة عزيز تاج  و تنوير عزيز  السيد أحمد حشانة :
 تاج.

: أشار الى التقرير الرقابي األولي لبلدية أريانة الصادر عن دائرة المحاسبات و  السيد انيس معزون
الذي سلط الضوء على كافة مجاالت العمل البلدي و هو تقرير متميز حيث نوهت بالعمل البلدي 

لبلدية اريانة و هو ما يجب تثمنه و إذاعته للرأي العام خاصة و أنه كثيرا ما وقع التشكيك  اإلداري
 في القدرات البلدية من داخل المجلس البلدي و من خارجه.

:تسأل حول توجه البلدية في مسألة رفع لفضالت و القضاء على النقاط  السيد فتحي ثابت
مة التشاركية و التي عبر فيها مثلي المناطق ببعض الطلبات السوداء، وأشار الى متابعته الجلسة العا

داعيا إلى وجوب  0200و رفضهم عدم ادراج مشاريع قرب جديدة بالبرنامج االستثماري لسنة 
األخذ بعين اإلعتبار، مضيفا إلى بيان الدراسات بإرتفاع كلفة المشاريع اإلستثمارية التي صادق 

عة األلعاب الفردية و تقديم معطيات مجانبة للحقيقة في عليها المجلس البلدي مثال ذلك قا



إحداث ملعب حي بنهج بخارة بمنطقة النصر وخصصت له إعتمادات مرتفعة مع ضرورة انجاز 
 دراسة في الغرض .

طالب بتوضيح حول مشروع راديو واب البلدية حيث خصصت له السيد عبد السالم المانسي :
دون جدوى كذلك بالسبة لقاعة األمير بالمنزه السابع و التي  إعتمادات لفائدته في عدة مناسبات

طالت مدة إنجازها و شهدت بدورها فقدان لبعض تجهيزاتها و تسال حول قيمة الديون المتخلدة 
بذمة المركب التجاري برياض النصر و التي لم يتم المطالبة بها في المقابل يتم الضغط على 

 ية ( لدفع المتخلدات.أصحاب األكشاك )الحاالت االجتماع
:أشار أنه تم برمجت تعبيد أنهج غير مبرمجة سابقا كمشاريع جديدة السيد الحبيب العوني
،   0202و  0222ضمن برنامج صيانة و تعبيد الطرقات برنامج  0200للبرنامج اإلستثماري 

اطق ( بالمن 0200كذلك بالنسبة للتنوير االقتصادي )مشروع جديد بالبرنامج االستثماري 
 الخضراء التي تعتبر من مشاريع القرب.

تسأل حول االعتمادات المخصصة بمشاريع القرب للتعبيد وصيانة  السيد مصطفى الكبير :
الطرقات، مشيرا إلى حالة التهرئة الكبيرة لنهج الجنة و األنهج المجاورة له حيث أن عمليات 

اقبة اإلدارية ، مضيفا حول اإلعتمادات الصيانة ال تنجز كما ينبغي في ظل غياب للمتابعة و المر 
 المخصصة القتناء السيارات اإلدارية و الدراجات النارية و مقاييس توزيعها.

:إقترح إدراج مشروع ترصيف شارع الحبيب بورقيبة و إنجاز ملعب حي  السيد محمد حميد
سن في إطار مشاريع بمنطقة أريانة المدينة على غرار بقية المناطق و إعادة تهيئة منتزه بئر بلح

 المناطق الخضراء.
أجابت على بعض المالحظات المثارة من طرف السادة األعضاء حول  السيدة فاطمة ابراهم :

برنامج إنجاز ملعب حي  بنهج بخارة و هو مواصلة إلنجاز مشاريع مبرمجة سابقا تعطلت بسبب 
 إشكال عقاري.

 : :  أوضح حول بعض التساؤالت  السيد خالد الجبالي
 عزيز تاج . بملعبعزيز تاج و التنوير  قاعةاالعتمادات المخصصة لتجديد أرضية  -      
اإلعتمادات المخصصة لقاعة األلعاب الفردية التي وقع تأجيلها في مرحلة أولى ثم تمت -      

أد  422إعادة برمجتها على مدة سنتين في مرحلة ثانية، علما و أنه تم إنجاز الدراسة و تم رصد 
 . 0200أد بعنوان سنة  022و  0202بعنوان سنة 



و بطلب من المتساكنين الذي تم برمجته سابقا و  نصربالنسبة لملعب الحي بهج بخارة برياض ال -
 و تم إعادة برمجته حين توفر العقار. آنذاكلم يتسنى إنجازه لعدم توفر العقار 

بالنسبة إلرتفاع كلفة المشاريع التي لم يتم إنجازها حسبما تم برمجتها و ذلك من جراء  -      
 اإلضافات التي تمت زيادتها لها .

بة  لحالة التهرئة  التي يشهدها نهج الجنة و ذلك تبعا  لتدخل أشغال ديوان التطهير بالنس -      
بإنتهاء أشغال الديوان الذي تمت دعوته إلى إصالح  علما و أنه تم برمجته سابقا و سيتم تعبيده

 الطريق بصورة مؤقتة كما أن المراقبة و المتابعة تتم بصورة دورية.
بخصوص ترصيف شارع الحبيب بورقيبة سيتم إضافته ضمن برنامج ترصيف أريانة المدينة و  -      

الحي الشعبي، أما ملعب الحي بأريانة المدينة و حيث أن الموقع الذي تم اختياره مكان مستودع 
 الحجز حاليا و لذي سيتم نقلته قريبا يمكن تهيئته كملعب حي و ال يتطلب اعتمادات كبيرة.

أما بالنسبة إلعادة تهيئة منتزه بئر بلحسن يجب أن يتم إنهاء الدراسات في مرحلة أولى ثم  -     
 النظر في تخصيص إعتمادات في مرحلة ثانية.

أما بخصوص قاعة األمير بالمنزه السابع و نظرا ألن طلبات العروض التي لم تكن مثمرة في  -    
قدمة في المرة الثانية تم إعادة الطلب للمرة الثالثة ونأمل أن المرة األولى و ارتفاع كلفة العروض الم

 تكون إجابية و ان ننطلق قريبا.
: أفاد حول العرض المقدم لمشروع بناء قصر البلدية و تهية فضاء منتزه بئر  السيد رئيس البلدية

دعوة بلحسن من طرف رئيسة لجنة األشغال و الذي القا استحسانا من طرف الحاضرين و تمت ال
إلى إدخال بعض التعديالت المطلوبة بالدراسات على المشروع األولي ، وحرصنا شديد على 

 استكمال الدراسات و برمجت اعتمادات لإلنجاز.
وع ضمن جدول أعمال المكتب :أشارت إلى أنها طالبت بإدراج الموض السيدة سلوى التومي

 البلدي.
ب تم برمجته قبل المجلس البلدي الحالي و قد تم بين أن مشروع راديو وا السيد رئيس البلدية :

 رصد إعتمادات لفائدته  نظرا لإلحتياجات المطلوبة من ناحية التجهيزات.
:أوضح بخصوص برنامج إقتناءات السيارات اإلدارية التي سيقع تخصيصها  السيد لطفي الدشراوي

 للمتابعة و المراقبة الدارات اإلشغال و المالية و االقتصادية. 
 



 
 
 

  التصويت
 دينارامليون  2.006 برنامج ومشاريع القرب المتعلقة بتحسين ظروف عيش المواطنين بقيمة-0

 المشاريع        
 الكلفة 

 التقديرية
 المحتفظون الرافضون الموافقون الحاضرون

 البنية االساسية 

 

 تعبيد الطرقاتتكملة 

  0202برنامج 

ألف  622

 ر دينا

02 

51: 
 - فاطمة ابراهم –فاضل موسىال

 –سنية الصغير   -الهام بن صالح 

أنيس  –محمد الحبيب العوني 

سلوى  –محمد عزوز -معزون

محمد  –-هدى ميعاوي  -التومي

روضة  –أحمد حشانة  -حميد

محمد –ماهر القليبي  -الحزامي 

 : فتحي ثابت 22   سهام بوعزة–الهادي كشريد 

20 : 

نعيمة - سعيدة عمارة

عبد السالم -الزريبي 

محمود  -المانسي

 بالحاج

تكملة لصيانة 

الطرقات مخطط 

0223  

ألف  6.

 ر دينا

تكملة لصيانة 

الطرقات مخطط 

0202  

ألف  222

 ر  دينا

 تكملة مالعب أحياء 

 

ألف  022

 ر دينا

 

 مالعب أحياء

إنجاز ملعب بنهج 

  2بوخارة النصر 

 

ألف  022

 ر دينا

 المناطق الخضراء

تركيز أعمدة 

photovoltaïques 

 بالمناطق الخضراء 

ألف  202

 ر دينا

 

 

 دينارا مليون  0.000برامج ومشاريع إدارية بقيمة : -0

 المشاريع        
 الكلفة 

 التقديرية
 المحتفظون الرافضون الموافقون الحاضرون

 معدات نظافة

  حاوية فضالت

حديدية  022 اقتناء

 لتر  772سعة 

  ألف دينار20  

02 

51: 
 - فاطمة ابراهم –فاضل موسىال

سنية الصغير   -الهام بن صالح 

أنيس  –محمد الحبيب العوني  –

سلوى  –محمد عزوز -معزون

محمد  –-هدى ميعاوي  -التومي

روضة  –أحمد حشانة  -حميد

محمد  –ماهر القليبي  -الحزامي 

   سهام بوعزة–الهادي كشريد 

 : فتحي ثابت 22

20 : 

 سعيدة عمارة

نعيمة -

  -الزريبي 

عبد السالم 

 -المانسي

 محمود بالحاج

 20اقتناء عدد 

شاحنة ضاغطة 

لسنة  0م26سعة 

0200  

 ألف   322

 ر دينا 

تكملة القتناء معدات 

نظافة مبرمجة 

-0227بعنوان 

0223-0202-

0202 

 ألف  030  

 ر دينا

 البناءات اإلدارية
أشغال تكملة 

  مستودع الحجز

 ألف   022

 ر دينا



تكملة صيانة قصر 

 البلدية 

ألف   0722

 ر دينا

 مصالح مختلفة

 20تكملة القتناء 

سيارات إدارية 

)إدارة األشغال + 

مصلحة الشراءات 

+ إدارة الشؤون 

 االقتصادية 

 ر ألف دينا  02

اقتناء دراجات نارية 

  0200لسنة 

 ر ألف دينا 02

 معدات إعالمية
اقتناء تجهيزات 

ومنصة لفائدة 

 راديو واب 

 ر ألف دينا202

 

 دينارا مليون  .2.00 رامج ومشاريع مهيكلة للمدينة بقيمة ب-0

 المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع
 الكلفة التقديرية

 
 المحتفظون الرافضون الموافقون الحاضرون

المنشآت 

 الرياضية

تكملة لتهيئة حجرات 

المالبس فرحات 

 حشاد 

 ر ألف دينا .22

02 

51: 
 –فاضل موسىال

الهام  - فاطمة ابراهم

سنية   -بن صالح 

محمد  –الصغير 

 –الحبيب العوني 

محمد  -أنيس معزون

سلوى  –عزوز

هدى   -التومي

محمد  –-ميعاوي

 –أحمد حشانة  -حميد

 -روضة الحزامي 

محمد  –ماهر القليبي 

سهام –الهادي كشريد 

   بوعزة

 : فتحي ثابت 22

20 : 

نعيمة - سعيدة عمارة

عبد   -الزريبي 

 -السالم المانسي

 محمود بالحاج
 تكملة لتعشيب ملعب

 ر ألف دينا 202 عزيز تاج 

 تكملة بناء قاعة ألعاب

 ر ألف دينا 622 فردية 

 تكملة لقاعة األمير 
 ر ألف دينا 022

تجديد أرضية قاعة 

 ر  ألف دينا 02 عزيز تاج 

 

 ر  ألف دينا 202 تنوير عزيز تاج 

 

صيانة المنشأت 

 ر ألف دينا 222 الرياضية 

 
 

 مجلس البلديال قرار

 

على  0200البرنامج االستثماري السنوي التشاركي لسنة على  صادق أعضاء المجلس البلدي                

 التالي :النحو 
 : 0200موارد البرنامج االستثماري السنوي التشاركي لسنة -

 الكلفة بالدينار الموارد



 أد 665 المساعدة غير الموظفة 

 أد 3.600 تمويل ذاتي

 - قرض

 20....22.0 المجموع العام للموارد
 

 

 

 

  : 0200توزيع الموارد على المشاريع االستثمارية السنوية التشاركية لسنة  -0

 دينارا.مليون  2.006 برنامج ومشاريع القرب المتعلقة بتحسين ظروف عيش المواطنين بقيمة -2

 الكلفة التقديرية المشاريــــــــــــــع

 البنية االساسية 

  0202برنامج  تعبيد الطرقاتتكملة 
 ر ألف دينا 622

 ر ألف دينا 6.  0223تكملة لصيانة الطرقات مخطط 

 ر  ألف دينا 222  0202الطرقات مخطط تكملة لصيانة 

 مالعب أحياء

 تكملة مالعب أحياء 

 

 ر ألف دينا 022

 

  2إنجاز ملعب بنهج بوخارة النصر 

 
 ر ألف دينا 022

 المناطق الخضراء
 photovoltaïquesتركيز أعمدة 

 بالمناطق الخضراء 

 رألف دينا  202

 
 

 

 

 

 دينارا مليون  0.000برامج ومشاريع إدارية بقيمة : -0

 

 المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع
 الكلفة التقديرية

 

 معدات نظافة

 022 اقتناء  حاوية فضالت

لتر  772حديدية سعة   
 20 ألف دينار  

شاحنة ضاغطة  20اقتناء عدد 

0200لسنة  0م26سعة    
 ر ألف دينا   322

تكملة القتناء معدات نظافة 

-0227مبرمجة بعنوان 

0223-0202-0202  

 ر ألف دينا 030  

 ر ألف دينا  022  تكملة أشغال مستودع الحجز البناءات اإلدارية

 
 ر ألف دينا  0722  تكملة صيانة قصر البلدية



 مصالح مختلفة

سيارات  20تكملة القتناء 

إدارية )إدارة األشغال + 

مصلحة الشراءات + إدارة 

 الشؤون االقتصادية 

 ر ديناألف   02

اقتناء دراجات نارية لسنة 

0200  
 ر ألف دينا 02

 معدات إعالمية
ئدة اقتناء تجهيزات ومنصة لفا

 راديو واب 

 ر ألف دينا202

 

 دينارا مليون  .2.00 رامج ومشاريع مهيكلة للمدينة بقيمة ب -0

 

 المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع
 الكلفة التقديرية

 

 المنشآت الرياضية

تكملة لتهيئة حجرات المالبس 

 ر ألف دينا .22 فرحات حشاد 

 تكملة لتعشيب ملعب عزيز تاج 
 ر ألف دينا 202

 تكملة بناء قاعة ألعاب فردية 
 ر ألف دينا 622

 تكملة لقاعة األمير 
 ر ألف دينا 022

 تجديد أرضية قاعة عزيز تاج 
 ر  ألف دينا 02

 

 ر  ألف دينا 202 تنوير عزيز تاج 

 

 صيانة المنشأت الرياضية 
 ر ألف دينا 222

 

 نفقات وجوبية

 القيمة المالية  بيان المشروع 

 توفير بقية اعتمادات للمشاريع

 الممولة من العنوان األول 

 ر ألف دينا 2022 

 توفير بقية مبلغ مشاريع القرب

)قرض(  0227  

 ر ألف دينا  20..326



  ر ألف دينا 000 تسديد أصل القرض 

 814, 2.771 المجموع

 10.288,814 المجموع العام

 

 حسب البيانات التالية :ي تنزيل االعتمادات حسب التبويب المالي المدرج بميزانية العنوان الثانتم كما 
 

 المشاريع اإلدارية -1

 

 بيـــان المشـــروع بيان النفقة  التبويب المالي
 الكلفـــة

 تمويل ذاتـي
مساعدات غير 

 الدفـع التعهـد موظفة

06603-004 
بنايات إدارية 

 أخرى
تكملة أشغال 

 مستودع الحجز 
200 000 200 000 200 000   

06603-0006 
أشغال الصيانة 
وتعهد البنايات 

 اإلدارية

تكملة صيانة قصر 
 البلدية

2 700 000 2 700 000 2 700 000   

06606-0001 
اقتناء معدات 
 نظافة وطرقات

تكملة القتناء معدات 
نظافة مبرمجة 

-7102بعنوان سنة 

7102-7171-

7170 

593 000 593 000 593 000   

 17اقتناء عدد 

شاحنة ضاغطة 

 2222لس نة  3م01سعة 
900 000 900 000 235 000 665 000 

06606-0002 
اقتناء معدات 
وتجهيزات 

 أخرى

اقتناء تجهيزات 
ومنصة لفائدة راديو 

 واب 
50 000 50 000 50 000   

 711اقتناء عدد 

حاوية فضالت 

 221حديدية 

 7177لترلسنة 

20 000 20 000 20 000   

06608-0001 
إقتناء وسائل 

 النقل

 10تكملة القتناء 

سيارات إدارية 
)ادارة األشغال 

+مصلحة الشراءات 
+إدارة الشؤون 

30 000 30 000 30 000   



 اإلقتصادية(

اقتناء دراجات  

 7177نارية لسنة 
30 000 30 000 30 000   

 000 665 000 858 3 000 523 4 000 523 4 مجموع المشاريع اإلدارية

 

 المشاريع المهيكلة -2

 التبويب المالي
  

 بيان المشروع
 الكلفـــة

مساعدات  تمويل ذاتـي
 الدفـع التعهـد   غير موظفة

06616-0004    
          

بناء وتهيئة المنشآت 
 الرياضية

تكملة لتهيئة 
حجرات المالبس 

 فرحات حشاد
108 000 108 000 108 000   

تكملة لتعشيب ملعب 
 عزيز تاج 

150 000 150 000 150 000   

تكملة بناء قاعة 
ألعاب فردية )قسط 

2) 
600 000 600 000 600 000   

   000 300 000 300 000 300 تكملة لقاعة األمير 

 أشغال صيانة وتعهد  06616-0021

تجديد أرضية قاعة 
 عزيز تاج 

50 000 50 000 50 000   

قاعة عزيز  تنوير
 تاج

150 000 150 000 150 000   

صيانة المنشآت 
 الرياضية 

100 000 100 000 100 000   

 0 000 458 1 000 458 1 000 458 1 مجموع المشاريع المهيكلة

 

 : مشاريع القرب -4



 التبويب المالي
  

 بيان المشروع
 الكلفـــة

مساعدات غير  تمويل ذاتـي
 الدفـع التعهـد   موظفة

06613-0003 
أشغال 

صيانة وتعهد 
 الطرقات

تكملة لصيانة 
الطرقات مخطط 

7102  
86 000 86 000 86 000   

تكملة لصيانة 
الطرقات مخطط 

7170  
100 000 100 000 100 000   

06614-0006 

عمليات 
التهيئة 

والتهذيب 
 األخرى

تكملة تعبيد الطرقات 

 7171برنامج 
600 000 600 000 600 000   

06615-0005 

عمليات 
التهيئة 

والتجميل 
 األخرى

تركيز أعمدة 
photovoltaique 

 بالمناطق الخضراء
150 000 150 000 150 000   

06616-0004 
بناء وتهيئة 
المنشآت 
 الرياضية

   000 300 000 300 000 300 تكملة مالعب أحياء

انجاز ملعب بنهج 
 0بوخارة النصر 

300 000 300 000 300 000   

 0 000 536 1 000 536 1 000 536 1 مجموع مشاريع القرب

  
     

المجموع العام لمشاريع المخطط اإلستثماري  لسنة 
2222 

7 517 000 7 517 000 6 852 000 665 000 

 

 
 0200برنامج التكوين ودعم القدرات لسنة  : 20 الموضوع عدد

 

أحال السيد رئيس البلدية الكلمة إلى السيدة سهام بوعزة رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية      

في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة إسداء الخدمات التي تولت تقديم الموضوع  و 



مسايرة نسق دعم القدرات بالبلديات يتم سنويا إعداد برنامج لدعم هذه المحلية وسعيا إلى 

القدرات في جانبيه المتعلقين بالتكوين والمساندة الفنية يتولى تنفيذ البرنامج المشار إليه أعاله  

 كل من مركز التكوين ودعم الالمركزية وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

القروض ومنح المساعدات تنفيذ البرنامج المذكور من طرف وحيث أنه من شروط إسناد 

 2222البلديات وبالتالي تم إعداد مشروع برنامج سنوي لدعم القدرات بالبلدية بعنوان سنة 

وذلك إستنادا إلى محاور التكوين والمساندة الفنية المعروضة من طرف الهيكلين المذكورين 

قد تم عرض برنامج التكوين والمساندة الفنية و.وصيأعاله باإلضافة إلى مواضيع التكوين الخص

 على أنظار لجنة الشؤون اإلدارية وإسداء الخدمات 

تم عرضه البلدي التداول في الموضوع مع العلم أنه  المجلسالمعروض على السادة أعضاء 

 .2220ديسمبر 02بتاريخ على أنظار المكتب البلدي 

 0200الالمركزية لسنة برنامج التكوين مع مركز التكوين ودعم 
 

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

2 

الشراء على 
 الخط

 كاهية مدير تجميل المدينة متصرف مستشار 0007022222 فردوس السيد

   متصرف مساعد 0000200907 آمنة المحمدي 0

 الشؤون الماليةمديرة  متصرف رئيس 90222246 حميدة العرفاوي 0

   متصرف مساعد 0000200200 محسن الصغير 0

 متصرف مستشار 00600227 سالف البلطي 0
رئيس مصلحة الصفقات 

 والشراءات



2 

الشراءات 
 العمومية

 كاهية مدير المنتزهات و المنابت تقني رئيس 67022700 سامية بالحاج خليفة 

 حفظ الصحة وحماية المحيطمدير  تقني رئيس 20020027 عصام الماجري 0

 مديرة الشؤون المالية متصرف رئيس 90222246 حميدة العرفاوي 0

 كاهية مدير التموين متصرف مستشار 22240027 حسني البجاوي 0

 متصرف مستشار 00600227 سالف البلطي 0
رئيس مصلحة الصفقات 

 والشراءات

2 

تنفيذ برامج 
 اإلستثمار

 مديرة الشؤون المالية متصرف رئيس 90222246 حميدة العرفاوي

 00249469 دليلة العزري 0
متصرف 

 مسستشار
 كاهية مدير التصرف المالي

   متصرف 20704079 لنور بوبية 0

2 

المخطط الثالثي 
 للصيانة

 مدير حفظ الصحة وحماية المحيط تقني رئيس 20020027 عصام الماجري

 22920000 خالد الجبالي 0
معماري  مهندس

 رئيس
 مدير المصالح الفنية

 تقني أول 47604026 أحمد العابد 0
مكلف باإلشراف على المستودع 

 البلدي

 تقني أول 0007029029 مريم الجبالي 0
مكلفة باإلشراف على مصلحة 

 الميزانية ومتابعة التصرف المالي

2 

مجهود البلدية 
 في مجال النظافة

 مستشار متصرف 00922220 سناء بن منصور
رئيس مصلحة التصرف في 

 النفايات

 متصرف للداخلية 60900027 خالد اليحياوي 0
مكلف باإلشراف على مصلحة 

 النظافة وإستغالل المعدات

 مدير حفظ الصحة وحماية المحيط تقني رئيس 20020027 عصام الماجري 0

2 
التصرف في 
المستودعات 

وصيانة معدات 
 النظافة

 مدير المعدات والنظافة مهندس رئيس 90072202 لطفي الدشراوي

 ناطر مراقبة توزيع المعدات 2عامل صنف 94227049 مكرم القفصي 0

 تقني أول 47604026 أحمد العابد 0
مكلف باإلشراف على المستودع 

 البلدي

2 
العمل البلدي عن 

 بعد
 متصرف رئيس 20679270 ليلى بن صالح العياشي

واإلعالم مديرة وحدة المتابعة 

والعالقات الخارجية وتنشيط 

 المدينة



 متصرف مستشار 24720066 الناصر محمود 0
كاهية مدير المتابعة واإلعالم 

 والعالقات الخارجية

 متصرف مستشار 40646060 فهمي حمي 0
رئيس مصلحة التفقد ومراقبة 

 التراتيب

 40260722 أماني زايد 0
فني سام أول 

 للصحة العمومية

باإلشراف على مصلحة  مكلفة

مراقبة المؤسسات ومراقبة المواد 

 الغذائية والتفقد الصحي

 40070077 أم الخير بلغيث 0
متصرف 

 مسستشار

كاهية مدير خلية شؤون المجلس 

والمكتب واللجان وتنسيق عمل 

 الدوائر

2 

بوابة الجماعات 
 المحلية

 40070070 أم الخير بلغيث
متصرف 

 مسستشار

خلية شؤون المجلس كاهية مدير 

والمكتب واللجان وتنسيق عمل 

 الدوائر

 مديرة الشؤون المالية متصرف رئيس 90222246 حميدة العرفاوي 0

 تقني أول 0007029029 مريم الجبالي 0
مكلفة باإلشراف على مصلحة 

 الميزانية ومتابعة التصرف المالي

 متصرف 27009200 رايس داوة 0
ميزانية رئيس مصلحة حسابيات 

 التصرف

 متصرف مستشار 60900097 سنيا شعيب  0
مديرة تنمية الموارد والشؤون 

 اإلقتصادية

 كاهية مدير الشؤون اإلقتصادية متصرف مستشار 99020026 سارة بنور 6

 متصرف 06047244 طارق الحدشي 7
رئيس مصلحة التراخيص 

 والمعاليم المختلفة

 مستشارمتصرف  40646060 فهمي حمي .
رئيس مصلحة التفقد ومراقبة 

 التراتيب

 مدير حفظ الصحة وحماية المحيط تقني رئيس 20020027 عصام الماجري 3

2 

 تقيم اآلداء

 40070070 أم الخير بلغيث
متصرف 

 مسستشار

كاهية مدير خلية شؤون المجلس 

والمكتب واللجان وتنسيق عمل 

 الدوائر

 أولتقني  0007029029 مريم الجبالي 0
مكلفة باإلشراف على مصلحة 

 الميزانية ومتابعة التصرف المالي

2 
الموازنة 
  االجتماعية

 متصرف 20002007 هشام الخضراوي هشام الخضراوي

 متصرف مستشار 20672772 سمير وداي 0
مدير الشؤون اإلدارية و بالنفاذ إلى 

 المعلومة والحوكمة

2 
لوحات القيادة 
  في العمل البلدي

 متصرف مستشار 20672772 ودايسمير 
مدير الشؤون اإلدارية و بالنفاذ إلى 

 المعلومة والحوكمة



 متصرف مستشار 90902007 لطيفة تريمش    لطيفة تريمش 0

 متصرف 20002007 هشام الخضراوي هشام الخضراوي 0

 كاهية مدير التموين متصرف مستشار 22240027 حسني البجاوي 0

 متصرف للداخلية 60900027 عصام الماجري 0
مكلف باإلشراف على مصلحة 

 النظافة وإستغالل المعدات

 متصرف مستشار 24720066 الناصر محمود 6
كاهية مدير المتابعة واإلعالم 

 والعالقات الخارجية

 رئيس فريق الشرطة البيئية متصرف 0007022077 محمد الطيب الخماسي 7

2 
النظام 

المعلوماتي 
الموارد إلدارة 

 البشرية

 متصرف مستشار 20672772 سمير وداي
مدير الشؤون اإلدارية و بالنفاذ إلى 

 المعلومة والحوكمة

   كاتب للتعليم العالي 0049004000 حلمي الردادي 0

 متصرف 20002007 هشام الخضراوي هشام الخضراوي 0

2 

إعداد وتنفيذ 
أمثلة التهيئة 
 المالية للبلديات

 متصرف مستشار 60900097 سنيا شعيب 
مديرة تنمية الموارد والشؤون 

 اإلقتصادية

 مديرة الشؤون المالية متصرف رئيس 90222246 حميدة العرفاوي 0

 تقني أول 0007029029 مريم الجبالي 0
مكلفة باإلشراف على مصلحة 

 الميزانية ومتابعة التصرف المالي

 00249469 دليلة العزري 0
متصرف 

 مسستشار
 كاهية مدير التصرف المالي

 متصرف 27009200 رايس داوة 0
رئيس مصلحة حسابيات ميزانية 

 التصرف

 كاهية مدير الشؤون اإلقتصادية متصرف مستشار 99020026 سارة بنور 6

 متصرف 06047244 طارق الحدشي 7
رئيس مصلحة التراخيص 

 والمعاليم المختلفة

 مستشارمتصرف  40260970 سنية بن عياد .
رئيس مصلحة التصرف في 

 األمالك البلدية

   متصرف 20207076 شريقة الشريقي 3

 
 ) المساندة الفنية( مع صندوق القروض 0200برنامج دعم القدرات 



 
 النشاط المجــــــــــال ع/ر

الرمز حسب 

دليل المساندة 

 الفنية

المشروع أو 

 النشاط 

تاريخ 

المساندة 

 الفنية

إسم و لقب 

 المنتفع

الرتبة أو 

 الصنف
 اإلدارة المعنية

1 

 الديمومة
المساندة في مجال 

 الموارد المالية
D3 

 

دعم القدرات 

لتحسين الموارد 

الذاتية وإقتراح 

خطة لتسديد 

الديون ومتابعة 

 تنفيذها

 

  

 حمدية العرفاوي
متصرف 

 مستشار

إدارة الشئون 

 المالية

 رايس داوة 2
متصرف 

 مستشار

 دليلة العزري 3
متصرف 

 مستشار

 ناهد العياري 4
متصرف 

 مساعد

 تقني إبتسام بن جالب 5

 كاتب تصرف ريم عباس 6

 سنيا شعيب 7
متصرف 

 رئيس

إدارة تنمية الموارد 

و الشؤون 

 االقتصادية

 سنية بن عياد 8
متصرف 

 رئيس

 سارة بنور 9
متصرف 

 رئيس

 طارق الحدشي 10
متصرف 

 مستشار

1 

 التصرف 
المساندة في    

مجال البرمجة و 

 القيادة

F4 

المساعدة الفنية 

في إدارة 

مشروع محدد 

خالل جميع 

المراحل         

)من اإلعداد إلى 

التنفيذ( ودعم 

وتطوير 

إجراءات 

المتابعة و 

 المراقبة

  

 خالد الجبالي

مهندس 

معماري 

 رئيس

 إدارة المصالح

 الفنية

 مهندس أول ميساء بنبراهم 2

 مهندس أول نورشان بن عمارة  3

 تقني أول شكري الدشراوي 4

 مهندس رئيس ناجية العيوني  5

إدارة تجميل المدينة 

و العناية 

 بالمنتزهات

6 
سامية بلحاج 

 خليفة
 تقني رئيس

 فردوس السيد 7
متصرف 

 مستشار

 حميدة العرفاوي  8
متصرف 

إدارة الشؤون  رئيس

 المالية
 حسني البجاوي 9

متصرف 

 رئيس



 دليلة العزري 10
متصرف 

 مستشار

1 

 التصرف 
المساندة في   

مجال البرمجة و 

 القيادة

F3 

المساعدة في 

التشخيص الفني 

وتحديد 

اإلحتياجات 

وضبط 

األولويات 

إلعداد المخطط 

اإلستثماري 

وذلك بالتنسيق 

مع المرافق 

 المالي

  

 أم الخير بلغيث
متصرف 

 مستشار

خلية شؤون  

المجلس والمكتب 

واللجان وتنسيق 

 عمل الدوائر

 الناصر محمود 2
متصرف 

 رئيس

خلية المتابعة 

واإلعالم والعالقات 

 الخارجية

 حميدة العرفاوي  3
متصرف 

إدارة الشؤون  رئيس

 المالية
 تقني أول مريم الجبالي 4

 
 0200برنامج التكوين الخصوصي لسنة 

 
 اإلدارة المعنية األعوان المنتفعين موضوع الدورة التكوينية ع/ر

 دليلة العزري-حسني البجاوي-رايس داوة-حميدة العرفوي  نظام التدقيق الداخلي 1

 الشؤون المالية

 مراقبة التصرف 2
مريم -البجاويحسني -رايس داوة-حميدة العرفاوي 

 الجبالي

 مراحل إعداد الميزانية وتنفيذها 3
دليلة -ناهد العياري-إبتسام بن جالب-أسماء الجميعي

 العزري

 النزاعات في الصفقات العمومية 4
أمنة -حسني البجاوي-سالف البلطي-حميدة العرفاوي 

 دليلة العزري-المحمدي

 كسيكسيإيمان -ريم عباس-سلوى الحمدي منظومة أدب 5

 جرد المنقوالت 6
مروان -وليد العرفاوي-حسني البجاوي-حميدة العرفاوي

 إبراهيم السليتي-محمد الطاهر السالمي-حسني

 المحاسبة التحليلة  7
-دليلة العزري-مريم الجبالي-رايس داوة-حميدة العرفاوي 

-أسماء الجميعي-ناهد العياري-إبتسام بنجالب-رايس داوة
 أنور بوبية

 المحاسبة العامة 8

 التصرف في المخزون 9
مروان -وليد العرفاوي-حسني البجاوي-حميدة العرفاوي

 عبد الرؤوف العياري-محمد الطاهر السالمي-حسني

 دليلة العزري-حسني البجاوي-حميدة العرفاوي 2222قانون المالية  12

 حميدة العرفاوي-سلوى الحمدي إعداد ملفات التقاعد 11



 الطرق الكفيلة لتعبئة الموارد 12
 -سارة بنور -سنية بن عياد-طارق الحدشي-سنية شعيب

 أعوان 22

إدارة تنمية الموارد و 
 الشؤون اإلقتصادية

 المبادئ األساسية لمنح اللزمات 13
شريفة -سنية بن عياد-طارق الحدشي-سنية شعيب
 عون 1-الشريقي   

 اإلحصاء  14
شريفة -سنية بن عياد-الحدشيطارق -سنية شعيب
 أعوان 28-الشريقي   

 أعوان 22- -سنية بن عياد-طارق الحدشي-سنية شعيب طرق التصرف في األمالك البلدية 15

 عوان1-شريفة الشريقي-طارق الحدشي-سنية شعيب التصرف في مجال اإلشهار  16

17 
متابعة اإلجراءات القانوينة في طرق 

 اإلستخالص 
سنية بن -شريفة الشريقي-طارق الحدشي-شعيبسنية 

 أعوان 28-عياد   

18 G,R,B أعوان 22-سنية بن عياد-شريفة الشريقي-سنية شعيب 

19 AUTOCAD 
 ناجية العيوني

إدارة تجميل المدينة و 
 العناية بالمنتزهات

 إعداد وإبرام الصفقات العمومية 22

21 
المناطق التقنيات الجديدة في مجال إحداث 

 الخضراء

 سامية بالحاج خليفة

 فردوس السيد

 مصطفي الحامدي

 هدى باللي التصرف في  المراسالت واألرشيف اإللكتروني 22

إدارة الشؤون القانوينة و 
 األمالك

 هشام بن الشيخ تحيين رسوم الحالة المدنية 23

 النزاعات اإلدارية 24

 سعاد بوجناح
 مادة نقابات األراضيالنزاعات في  25

 منيرة جبنون الدعوى الجزائية و القيام بالحق الشخصي 26

27 
إجراءات إسترجاع العقارات التابعة للملك 

 البلدي بعد ترسيمها لفائدة الغير
 كريمة كستوري

 االقتصاد التضامني و االجتماعي 28

 ليلى بن صالح العياشي

وحدة المتابعة و اإلعالم 
الخارجية و العالقات 

 وتنشيط المدينة

 سنية بن سالم

 فاطمة الحشايشي

 التصرف في الوثائق و األرشيف 29
 نبيل بن مسعود

 صابر كريدان



 بسمة الفوزاعي

 أحالم الباهي

 التصرف في الشكاوي  32
 لطيفة الرزقي

 روضة حشانة

 الخزري محرز التقاعد و التأديب في الوظيفة العمومية 31

 إدارة الشؤون اإلدارية

 بشرى النحال التصرف في حوادث الشغل و االمراض المهنية 32

 التصرف في العطل في الوظيفة العمومية 33
 عائشة العرفاوي

 ليلى بوعلي

 حلمي الردادي المناظرات في الوظيفة العمومية  34

 سناء بن منصور المحاسبة العامة 35

 المعدات إدارة النظافة و

 أحمد نجاحي الصفقات العمومية 36

37 management des projets خالد الجبالي 

 إدارة المصالح الفنية

38 revit architecture 

 كوثر النجار

 أمال الرياحي

39 autocad civil 3d 

 عبد الفتاح علية

 حنان البوسليمي

 ميساء بنبراهم

 خالد الجبالي

 نورشان بن عمارة

42 AGIL CERFTIFICATION 
 نورشان بن عمارة

 مراد الحمزاوي
اإلدارة الفرعية للنظم 
المعلوماتية و تكنلوجيا 

 اإلتصال
41 M-S PROJEET PRO 

42 ISO/CEI20000 



43 MS PROJET مروى بن محمود 

44  CMS word press/prestaschop نادرة بن قايد 

45 
التقنيات المستحدثة في مجال المراقبة الصحية 

 للمواد الغذائية 
 أماني زايد -هادية عمر 

إدارة حفظ الصحة 
 وحماية المحيط

46 
طرق إستعمال معدات المراقبة الصحية و 

 القياس
 أماني زايد -هادية عمر 

47 
مجابهة التلوث و حماية البيئة و الحد من 

 البيئةمخاطر المبيدات على المحيط و 
 محمد الجوادي -أماني زايد  -عصام الماجري 

48 
الجغرفة الرقمية في مجال شبكات تصريف مياه 

 المختلفة
 آماني زايد -عصام الماجري 

  التصويت
 01/01: الموافقون

 –محمد الحبيب العوني  –سنية الصغير   -الهام بن صالح  - فاطمة ابراهم –فاضل موسىال
عبد السالم المانسي  -هدى ميعاوي  -سلوى التومي –محمد عزوز -معزونأنيس  -سعيدة عمارة

محمد –نعيمة الزريبي  –ماهر القليبي  -روضة الحزامي  –أحمد حشانة  -محمد حميد –
 محمود بالحاج –سهام بوعزة –الهادي كشريد 
 01/2: المعترضون

 01/2: ونــالمحتفظ
 

 مجلس البلديال قرار

 

 كما يلي : 2221على برنامج التكوين ودعم القدرات لسنة المجلس البلدي  أعضاء صادق    

 0200برنامج التكوين مع مركز التكوين ودعم الالمركزية لسنة 
 

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

2 

الشراء على 
 الخط

 تجميل المدينةكاهية مدير  متصرف مستشار 0007022222 فردوس السيد

   متصرف مساعد 0000200907 آمنة المحمدي 0

 مديرة الشؤون المالية متصرف رئيس 90222246 حميدة العرفاوي 0

   متصرف مساعد 0000200200 محسن الصغير 0



 متصرف مستشار 00600227 سالف البلطي 0
رئيس مصلحة الصفقات 

 والشراءات

2 

الشراءات 
 العمومية

 تقني رئيس 67022700 سامية بالحاج خليفة 
كاهية مدير المنتزهات و 

 المنابت

 تقني رئيس 20020027 عصام الماجري 0
مدير حفظ الصحة 

 وحماية المحيط

 مديرة الشؤون المالية متصرف رئيس 90222246 حميدة العرفاوي 0

 كاهية مدير التموين متصرف مستشار 22240027 حسني البجاوي 0

 متصرف مستشار 00600227 سالف البلطي 0
رئيس مصلحة الصفقات 

 والشراءات

2 

تنفيذ برامج 
 اإلستثمار

 مديرة الشؤون المالية متصرف رئيس 90222246 حميدة العرفاوي

 00249469 دليلة العزري 0
متصرف 

 مسستشار
كاهية مدير التصرف 

 المالي

   متصرف 20704079 لنور بوبية 0

2 

الثالثي المخطط 
 للصيانة

 تقني رئيس 20020027 عصام الماجري
مدير حفظ الصحة 

 وحماية المحيط

 22920000 خالد الجبالي 0
مهندس معماري 

 رئيس
 مدير المصالح الفنية

 تقني أول 47604026 أحمد العابد 0
مكلف باإلشراف على 

 المستودع البلدي

 تقني أول 0007029029 مريم الجبالي 0
باإلشراف على مكلفة 

مصلحة الميزانية ومتابعة 

 التصرف المالي

2 

مجهود البلدية 
 في مجال النظافة

 متصرف مستشار 00922220 سناء بن منصور
رئيس مصلحة التصرف 

 في النفايات

 متصرف للداخلية 60900027 خالد اليحياوي 0
مكلف باإلشراف على 

مصلحة النظافة 

 وإستغالل المعدات

 تقني رئيس 20020027 الماجريعصام  0
مدير حفظ الصحة 

 وحماية المحيط

2 
التصرف في 
المستودعات 

وصيانة معدات 
 النظافة

 مدير المعدات والنظافة مهندس رئيس 90072202 لطفي الدشراوي

 2عامل صنف 94227049 مكرم القفصي 0
ناطر مراقبة توزيع 

 المعدات

 تقني أول 47604026 أحمد العابد 0
باإلشراف على  مكلف

 المستودع البلدي



2 

العمل البلدي عن 
 بعد

 متصرف رئيس 20679270 ليلى بن صالح العياشي
مديرة وحدة المتابعة 

واإلعالم والعالقات 

 الخارجية وتنشيط المدينة

 متصرف مستشار 24720066 الناصر محمود 0
كاهية مدير المتابعة 

واإلعالم والعالقات 

 الخارجية

 متصرف مستشار 40646060 فهمي حمي 0
رئيس مصلحة التفقد 

 ومراقبة التراتيب

 40260722 أماني زايد 0
فني سام أول 

 للصحة العمومية

مكلفة باإلشراف على 

مصلحة مراقبة 

المؤسسات ومراقبة 

المواد الغذائية والتفقد 

 الصحي

 40070077 أم الخير بلغيث 0
متصرف 

 مسستشار

كاهية مدير خلية شؤون 

المجلس والمكتب واللجان 

 وتنسيق عمل الدوائر

2 

بوابة الجماعات 
 المحلية

 40070070 أم الخير بلغيث
متصرف 

 مسستشار

كاهية مدير خلية شؤون 

المجلس والمكتب واللجان 

 وتنسيق عمل الدوائر

 مديرة الشؤون المالية متصرف رئيس 90222246 حميدة العرفاوي 0

 تقني أول 0007029029 مريم الجبالي 0
مكلفة باإلشراف على 

مصلحة الميزانية ومتابعة 

 التصرف المالي

 متصرف 27009200 رايس داوة 0
رئيس مصلحة حسابيات 

 ميزانية التصرف

 متصرف مستشار 60900097 سنيا شعيب  0
مديرة تنمية الموارد 

 والشؤون اإلقتصادية

 متصرف مستشار 99020026 سارة بنور 6
الشؤون كاهية مدير 

 اإلقتصادية

 متصرف 06047244 طارق الحدشي 7
رئيس مصلحة التراخيص 

 والمعاليم المختلفة

 متصرف مستشار 40646060 فهمي حمي .
رئيس مصلحة التفقد 

 ومراقبة التراتيب

 تقني رئيس 20020027 عصام الماجري 3
مدير حفظ الصحة 

 وحماية المحيط

2 

 تقيم اآلداء

 40070070 أم الخير بلغيث
متصرف 

 مسستشار

كاهية مدير خلية شؤون 

المجلس والمكتب واللجان 

 وتنسيق عمل الدوائر

 تقني أول 0007029029 مريم الجبالي 0
مكلفة باإلشراف على 

مصلحة الميزانية ومتابعة 

 التصرف المالي



2 
الموازنة 
  االجتماعية

 متصرف 20002007 هشام الخضراوي هشام الخضراوي

 متصرف مستشار 20672772 ودايسمير  0
مدير الشؤون اإلدارية و 

بالنفاذ إلى المعلومة 

 والحوكمة

2 

لوحات القيادة 
  في العمل البلدي

 متصرف مستشار 20672772 سمير وداي
مدير الشؤون اإلدارية و 

بالنفاذ إلى المعلومة 

 والحوكمة

 متصرف مستشار 90902007 لطيفة تريمش    لطيفة تريمش 0

 متصرف 20002007 هشام الخضراوي هشام الخضراوي 0

 كاهية مدير التموين متصرف مستشار 22240027 حسني البجاوي 0

 متصرف للداخلية 60900027 عصام الماجري 0
مكلف باإلشراف على 

مصلحة النظافة 

 وإستغالل المعدات

 متصرف مستشار 24720066 الناصر محمود 6
كاهية مدير المتابعة 

واإلعالم والعالقات 

 الخارجية

 متصرف 0007022077 محمد الطيب الخماسي 7
رئيس فريق الشرطة 

 البيئية

2 
النظام 

المعلوماتي 
إلدارة الموارد 

 البشرية

 متصرف مستشار 20672772 سمير وداي
مدير الشؤون اإلدارية و 

بالنفاذ إلى المعلومة 

 والحوكمة

   للتعليم العاليكاتب  0049004000 حلمي الردادي 0

 متصرف 20002007 هشام الخضراوي هشام الخضراوي 0

2 

إعداد وتنفيذ 
أمثلة التهيئة 
 المالية للبلديات

 متصرف مستشار 60900097 سنيا شعيب 
مديرة تنمية الموارد 

 والشؤون اإلقتصادية

 مديرة الشؤون المالية متصرف رئيس 90222246 حميدة العرفاوي 0

 تقني أول 0007029029 الجباليمريم  0
مكلفة باإلشراف على 

مصلحة الميزانية ومتابعة 

 التصرف المالي

 00249469 دليلة العزري 0
متصرف 

 مسستشار

كاهية مدير التصرف 

 المالي

 متصرف 27009200 رايس داوة 0
رئيس مصلحة حسابيات 

 ميزانية التصرف

 متصرف مستشار 99020026 سارة بنور 6
مدير الشؤون كاهية 

 اإلقتصادية



 متصرف 06047244 طارق الحدشي 7
رئيس مصلحة التراخيص 

 والمعاليم المختلفة

 متصرف مستشار 40260970 سنية بن عياد .
رئيس مصلحة التصرف 

 في األمالك البلدية

   متصرف 20207076 شريقة الشريقي 3

 
 الفنية( ) المساندة مع صندوق القروض 0200برنامج دعم القدرات 

 
 النشاط المجــــــــــال ع/ر

الرمز حسب 

دليل المساندة 

 الفنية

المشروع أو 

 النشاط 

تاريخ 

المساندة 

 الفنية

إسم و لقب 

 المنتفع

الرتبة أو 

 الصنف

اإلدارة 

 المعنية

1 

 الديمومة
المساندة في مجال 

 الموارد المالية
D3 

 

دعم القدرات 

لتحسين الموارد 

الذاتية وإقتراح 

لتسديد خطة 

الديون ومتابعة 

 تنفيذها

 

  

 حمدية العرفاوي
متصرف 

 مستشار

إدارة 

ون ؤالش

 المالية

 رايس داوة 2
متصرف 

 مستشار

 دليلة العزري 3
متصرف 

 مستشار

 ناهد العياري 4
متصرف 

 مساعد

 تقني إبتسام بن جالب 5

 كاتب تصرف ريم عباس 6

 شعيبسنيا  7
متصرف 

 رئيس
إدارة 

تنمية 

الموارد 

و 

الشؤون 

االقتصاد

 ية

 سنية بن عياد 8
متصرف 

 رئيس

 سارة بنور 9
متصرف 

 رئيس

 طارق الحدشي 10
متصرف 

 مستشار

1 

 التصرف 
المساندة في    

مجال البرمجة و 

 القيادة

F4 

المساعدة الفنية 

في إدارة 

مشروع محدد 

خالل جميع 

المراحل         

)من اإلعداد إلى 

التنفيذ( ودعم 

  

 خالد الجبالي

مهندس 

معماري 

إدارة  رئيس

المصالح 

 الفنية
 مهندس أول ميساء بنبراهم 2

 مهندس أول نورشان بن عمارة  3



4 
وتطوير 

إجراءات 

المتابعة و 

 المراقبة

 تقني أول شكري الدشراوي

إدارة  مهندس رئيس ناجية العيوني  5

تجميل 

المدينة و 

العناية 

بالمنتزها

 ت

6 
سامية بلحاج 

 خليفة
 تقني رئيس

 فردوس السيد 7
متصرف 

 مستشار

 حميدة العرفاوي  8
متصرف 

 رئيس
إدارة 

الشؤون 

 المالية

 حسني البجاوي 9
متصرف 

 رئيس

 دليلة العزري 10
متصرف 

 مستشار

1 

 التصرف 
المساندة في   

مجال البرمجة و 

 القيادة

F3 

المساعدة في 

التشخيص الفني 

وتحديد 

اإلحتياجات 

وضبط 

األولويات 

إلعداد المخطط 

اإلستثماري 

وذلك بالتنسيق 

مع المرافق 

 المالي

  

 أم الخير بلغيث
متصرف 

 مستشار

خلية  

شؤون 

المجلس 

والمكتب 

واللجان 

وتنسيق 

عمل 

 الدوائر

 الناصر محمود 2
متصرف 

 رئيس

خلية 

المتابعة 

واإلعالم 

والعالقا

ت 

الخارج

 ية

 حميدة العرفاوي  3
متصرف 

 رئيس
إدارة 

الشؤون 

 تقني أول مريم الجبالي 4 المالية

 
 0200برنامج التكوين الخصوصي لسنة 

 
 اإلدارة المعنية األعوان المنتفعين موضوع الدورة التكوينية ع/ر

 دليلة العزري-حسني البجاوي-رايس داوة-حميدة العرفوي  نظام التدقيق الداخلي 1

 الشؤون المالية

 مراقبة التصرف 2
مريم -البجاويحسني -رايس داوة-حميدة العرفاوي 

 الجبالي

 مراحل إعداد الميزانية وتنفيذها 3
دليلة -ناهد العياري-إبتسام بن جالب-أسماء الجميعي

 العزري

 النزاعات في الصفقات العمومية 4
أمنة -حسني البجاوي-سالف البلطي-حميدة العرفاوي 

 دليلة العزري-المحمدي



 كسيكسيإيمان -ريم عباس-سلوى الحمدي منظومة أدب 5

 جرد المنقوالت 6
مروان -وليد العرفاوي-حسني البجاوي-حميدة العرفاوي

 إبراهيم السليتي-محمد الطاهر السالمي-حسني

 المحاسبة التحليلة  7
-دليلة العزري-مريم الجبالي-رايس داوة-حميدة العرفاوي 

-أسماء الجميعي-ناهد العياري-إبتسام بنجالب-رايس داوة
 أنور بوبية

 المحاسبة العامة 8

 التصرف في المخزون 9
مروان -وليد العرفاوي-حسني البجاوي-حميدة العرفاوي

 عبد الرؤوف العياري-محمد الطاهر السالمي-حسني

 دليلة العزري-حسني البجاوي-حميدة العرفاوي 2222قانون المالية  12

 حميدة العرفاوي-سلوى الحمدي إعداد ملفات التقاعد 11

 الطرق الكفيلة لتعبئة الموارد 12
 -سارة بنور -سنية بن عياد-طارق الحدشي-سنية شعيب

 أعوان 22

إدارة تنمية الموارد و 
 الشؤون اإلقتصادية

 المبادئ األساسية لمنح اللزمات 13
شريفة -سنية بن عياد-طارق الحدشي-سنية شعيب
 عون 1-الشريقي   

 اإلحصاء  14
شريفة -سنية بن عياد-الحدشيطارق -سنية شعيب
 أعوان 28-الشريقي   

 أعوان 22- -سنية بن عياد-طارق الحدشي-سنية شعيب طرق التصرف في األمالك البلدية 15

 عوان1-شريفة الشريقي-طارق الحدشي-سنية شعيب التصرف في مجال اإلشهار  16

17 
متابعة اإلجراءات القانوينة في طرق 

 اإلستخالص 
سنية بن -شريفة الشريقي-طارق الحدشي-شعيبسنية 

 أعوان 28-عياد   

18 G,R,B أعوان 22-سنية بن عياد-شريفة الشريقي-سنية شعيب 

19 AUTOCAD 
 ناجية العيوني

إدارة تجميل المدينة و 
 العناية بالمنتزهات

 إعداد وإبرام الصفقات العمومية 22

21 
المناطق التقنيات الجديدة في مجال إحداث 

 الخضراء

 سامية بالحاج خليفة

 فردوس السيد

 مصطفي الحامدي



 هدى باللي التصرف في  المراسالت واألرشيف اإللكتروني 22

إدارة الشؤون القانوينة و 
 األمالك

 هشام بن الشيخ تحيين رسوم الحالة المدنية 23

 النزاعات اإلدارية 24

 سعاد بوجناح
 مادة نقابات األراضيالنزاعات في  25

 منيرة جبنون الدعوى الجزائية و القيام بالحق الشخصي 26

27 
إجراءات إسترجاع العقارات التابعة للملك 

 البلدي بعد ترسيمها لفائدة الغير
 كريمة كستوري

 االقتصاد التضامني و االجتماعي 28

 ليلى بن صالح العياشي

وحدة المتابعة و اإلعالم 
الخارجية و العالقات 

 وتنشيط المدينة

 سنية بن سالم

 فاطمة الحشايشي

 التصرف في الوثائق و األرشيف 29

 نبيل بن مسعود

 صابر كريدان

 بسمة الفوزاعي

 أحالم الباهي

 التصرف في الشكاوي  32
 لطيفة الرزقي

 روضة حشانة

 الخزري محرز التقاعد و التأديب في الوظيفة العمومية 31

 إدارة الشؤون اإلدارية

 بشرى النحال التصرف في حوادث الشغل و االمراض المهنية 32

 التصرف في العطل في الوظيفة العمومية 33
 عائشة العرفاوي

 ليلى بوعلي

 حلمي الردادي المناظرات في الوظيفة العمومية  34

 سناء بن منصور المحاسبة العامة 35

 المعدات إدارة النظافة و

 أحمد نجاحي الصفقات العمومية 36

37 management des projets إدارة المصالح الفنية خالد الجبالي 



38 revit architecture 

 كوثر النجار

 أمال الرياحي

39 autocad civil 3d 

 عبد الفتاح علية

 حنان البوسليمي

 ميساء بنبراهم

 خالد الجبالي

 نورشان بن عمارة

42 AGIL CERFTIFICATION 
 نورشان بن عمارة

 مراد الحمزاوي

اإلدارة الفرعية للنظم 
المعلوماتية و تكنلوجيا 

 اإلتصال

41 M-S PROJEET PRO 

42 ISO/CEI20000 

43 MS PROJET مروى بن محمود 

44  CMS word press/prestaschop نادرة بن قايد 

45 
التقنيات المستحدثة في مجال المراقبة الصحية 

 للمواد الغذائية 
 أماني زايد -هادية عمر 

إدارة حفظ الصحة 
 وحماية المحيط

46 
طرق إستعمال معدات المراقبة الصحية و 

 القياس
 أماني زايد -هادية عمر 

47 
مجابهة التلوث و حماية البيئة و الحد من 

 البيئةمخاطر المبيدات على المحيط و 
 محمد الجوادي -أماني زايد  -عصام الماجري 

48 
الجغرفة الرقمية في مجال شبكات تصريف مياه 

 المختلفة
 آماني زايد -عصام الماجري 

 
 

 
 توسعة مقبرة سيدي الجبالي  : 20عدد الموضوع 

 
لمصوووادقة المجلوووس توووولى السووويد رئووويس البلديوووة تقوووديم الموضووووع و أفووواد أنوووه تبعوووا     

إصوودار بووال  علووى  0202مووار   7بتوواريخ  0202البلوودي فووي دورتووه العاديووة االولووى لسوونة 



قتصار علوى فوتح واالبمقبرة سيدي الجبالي  التوقف عن أي عملية دفن جديدة  حولللعموم 
 .القبور القديمة التي فاقت مدة الدفن األولى بها أكثر من ثمانية سنوات

ح موضووووع توسوووعة المقبووورة مووون جهوووة قطعوووة االرض التابعوووة للشوووركة مووون ناحيوووة أخووورى توووم طووور 
التونسية لتوزيع المياه التي أقامت فيها خزانوات مائيوة و لوم تعود مسوتغلة لهوا . و قود توم رصود 

أد إلقتنوووواء قطعووووة االرض و  122تقوووودر ب 0202إعتمووووادات بالبرنووووامج االسووووتثماري لسوووونة 
 رت عن رفضها التفويت في قطعة االرض .تهيئتها . وعلى اثر المفاوضات مع الشركة عب

و مون ناحيووة ثانيووة تووم عقود أربووع جلسووات مووع صواحب قطعووة االرض "السووميري" التووي تمسووح 
و التووي تووم تخصيصووها فووي مثووال التهيئووة العمرانيووة لبلديووة أريانووة كمقبوورة، ولووم   0م 1222قرابووة 

 تفضي إلى غاية اليوم إلى إتفاق للتسوية .
ار الحلووووول المتاحووووة نقتوووورح علووووى السووووادة األعضوووواء األرض و فووووي اإلنتظووووار  وفووووي إطوووو

" . و هوي علوى ملوك bel Airالمتواجدة خلف أرض السميري : العقار المسومى "بوال آر 
 البلدية حسبما سيقع تحديده من طرف  ديوان قيس االراضي التي تم مراسلتها في الغرض.

ابوووداء الووورأي و الموافقوووة و المعوووروض علوووى السوووادة االعضووواء التوووداول فوووي الموضووووع و 
 على المقترح.

 المداوالت
 

 مقبرة سيدي الجبالي . دعا إلى اإلسراع في إجراءات توسعة:عبد السالم المانسيالسيد 
تاريخ غلق مقبرة سيدي  أشارت أن هذا الحل طال انتظاره منذ سنتينة سعيدة عمارة :السيد

 الجبالي التي عارضت  بدورها قرار  غلقها و تدعو إلى اإلسراع بإجراءات التوسعة .
أكدت على وجوب إتمام اجراء المراجعة الجزئية بمثال التهيئة العمرانية ة سلوى التومي : السيد

 .حيث أن المنطقة خضراء إضافة إلى تحديد المساحة للمنطقة
  التصويت

 22/22: الموافقون
 –محمد الحبيب العوني  –سنية الصغير   -الهام بن صالح  - فاطمة ابراهم –فاضل موسىال

عبد السالم المانسي  -هدى ميعاوي  -سلوى التومي –محمد عزوز -أنيس معزون -سعيدة عمارة



محمد –نعيمة الزريبي  –ماهر القليبي  -روضة الحزامي  –أحمد حشانة  -محمد حميد –
 مصطفى الكبير-محمود بالحاج –سهام بوعزة –الهادي كشريد 
 22/2: المعترضون

 22/2: ونــالمحتفظ
 

 
 

 مجلس البلديال قرار

 

القيام بتوسعة مقبرة سيدي  مبدأ صادق أعضاء المجلس البلدي على                
 و أوصى باإلسراع في إإلجراءات "bel Airالعقار المسمى "بال آر الجبالي على 

 

  
الترخيص للشركة التونسية للكهرباء و الغاز باستغالل  : 20عدد الموضوع 

 مساحة لتركيز مولد كهربائي  

 
علي اثر االنتهاء من أشغال انجاز تولى السيد رئيس البلدية تقديم الموضوع و أفاد أنه     

قامت المصالح البلدية بمراسلة الشركة التونسية دائرة بلدية وفضاء المواطن ببرج البكوش 
للكهرباء والغاز قصد تزويد المقر بالتيار الكهربائي وقد تم الرد في مرحلة أولى بضرورة 

لبناء محول كهربائي  ثم قامت المصالح البلية  2م 02التفويت في قطعة أرض مساحتها 
نظرا الن عديد    12Aالي    022Aفي مرحلة ثانية التقليص من قوة العداد من 

مكيفات هواء ( وكان الرد –التجهيزات لم يتم تركيزها في مرحلة أولية ) مصعد كهربائي 
 الموافقة شريطة  تخصيص مكان لتركيز محول كهربائي وهو التشبث بنفس الموقف .

بزيارة ميدانية بحضور السيد رئيس  22/02/2220وبناء على ذلك تم يوم االثنين 
يد رئيس دائرة أريانة المدينة وكل من السيد رئيس اقليم الشركة التونسية البلدية والس

مديرين عن االدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء  22للكهرباء والغاز بأريانة وعدد 
والغاز وممثلي االدارة الفنية وتشبث المصالح البلدية بضرورة تزويد المقر بالتيار الكهربائي 

وهو مساحة أصغر محول كهرباء يمكن تركيزه مع تزويد  2م02تم اقتراح تخصيص 
الى حين تركيز المحول سيتم الترفيع في قوة العداد حسب ما    A 02الدائرة البلدية بوو

مطلوب وذلك في ظرف أسبوع من تاريخ الموافقة مع العلم وحسب المسؤولين  وه



بالشركة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بأن كلفة تركيز وتجهيز المحول الكهربائي تفوق 
 الف دينار . 022الوو 

 .لبلدي التداول وإبداء الرأي المجلس افالمعروض على السادة والسيدات أعضاء         
 
 

 مداوالتال
 

"لفائدة شركة الكهرباء و الغاز قابلة  الوضع على الذمةإقترح أن يكون " :الحبيب العوني السيد 
 ".التخصيص للتجديد عوضا عن "

أفاد أن هذا المولد الكهربائي سيكون له نفعا لفائدة الدائرة البلدية و منطقة السيد رئيس البلدية : 
 برج البكوش 

 ة القانونية بين تخصيص  أو وضع على الذمةياغأشارت تحديد الص السيدة سعيدة عمارة :
 لتصويتا

 20/20: الموافقون
 –محمد الحبيب العوني  –سنية الصغير   -الهام بن صالح  - فاطمة ابراهم –فاضل موسىال

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

 فتحي ثابت-مصطفى الكبير-محمود بالحاج –سهام بوعزة –الهادي كشريد 
 02/2: المعترضون

 02/2: ونــالمحتفظ
 

 
 

 مجلس البلديال قرار

 

 2م 12مبدأ تخصيص مساحة قدرها  صادق أعضاء المجلس البلدي على                
الياسمين ببرج البكوش  لتركيز  روضةمن الملك العمومي البلدي  بالعقار المقام عليه 

 .محول كهربائي



 التفويض للسيد رئيس البلدية بإتمام بقية اإلجراءات المستوجبة .و        

  
 

 ماللإلعمواضيــــــــــــــــع 
 

 

 

 
 .شكره للحضور السيد رئيس البلدية  وفي الختام جدد

 

 دق 02الحادية عشر و ورفعت 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 االستثنائية الثانية اجتماعمن مداوالت 

 0200التشاركي لسنة  البرنامج االستثماري:  25و المتعلق بالموضوع عدد 
 

 

 ديسمبر 81السبت يوم  0202 لسنةالدورة االستثنائية الثانية للمجلس البلدي  انعقدت 
برئاسة  على الساعة التاسعة و النصف صباحابقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن باريانة  0208

عادل الوسالتي الكاتب وبحضور السيد  السيد محمد العربي فاضل موسى رئيس بلدية اريانة
 8204 لدي تحت عددببناء على الدعوة االسمية الموجهة لكافة أعضاء المجلس ال العام للبلدية

 وهذا نّصها: 0208ديسمبر 21بتاريخ 
أتشرف بدعوتكم لحضور اجتماع المجلس البلدي في دورته االستثنائية وبعد ،       

العاشرة الساعة على  0208ديسمبر  81السبت لتئم يوم يوالذي س 0202الثانية لسنة 
  : باريانة وذلك للنظر فيمنتزه بئر بلحسن بقاعة االجتماعات  صباحا

 
 : مواضيع للتداول

 
 0200البرنامج االستثماري التشاركي لسنة  -22

 0200برنامج التكوين ودعم القدرات لسنة  -20

 0200بأريانة لسنة لزمة سوق الجملة للخضر و الغالل  -20

 توسعة مقبرة سيدي الجبالي -20

الترخيص للشركة التونسية لتوزيع الكهرباء و الغاز باستغالل مساحة لتركيز  20

 مولد كهربائي  



 

 

 مواضيع لإلعالم

 متابعة مديونية البلدية  -20

 متابعة تنفيذ المشاريع البلدية االستثمارية -20

 كشف االستخالصات البلدية -26

 

 

 

 كل من السادة والسيدات : وحضر الجلسة

   

 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

 والشغل وفاقدي السند وحاملي االعاقةرئيسة لجنة الشؤون االجتماعية  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  الزريبي نعيمة  

 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

 البلدية و رئيسة لجنة التربية والتعليمالمساعدة الثالثة لرئيس  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

ودعم النشاط السياحي والصناعات رئيس لجنة صيانة وتثمين التراث  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

 بلديمستشار         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  " 024عمال بمقتضيات الفصل و   

ب عام للبلدية يمكن العام للبلدية كتابة المجلس البلدي وفي صورة غياب أو عدم وجود كات
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 

مذكرا بجدول أعمال البلدية و  الحاضرين من السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي واإلطارات
لعد  2222و الغالل بأريانة لسنة  لزمة سوق الجملة للخضرو حذف الموضوع المتعلق ب الجلسة

 جاهزيته .
 :على النحو التاليجدول االعمال ليصبح 

 0200البرنامج االستثماري التشاركي لسنة   -20
 0200برنامج التكوين ودعم القدرات لسنة   -20

 توسعة مقبرة سيدي الجبالي   -20

الترخيص للشركة التونسية لتوزيع الكهرباء و الغاز باستغالل مساحة   -20

 لتركيز مولد كهربائي  

 

 مواضيع لإلعالم

 متابعة مديونية البلدية  -22

 متابعة تنفيذ المشاريع البلدية االستثمارية -20

 كشف االستخالصات البلدية -20

 
 .اعمالهبالمصادقة شرع المجلس البلدي في جدول االعمال وبعد أن حظي   
 

 . 0200حول البرنامج االستثماري التشاركي لسنة :  22الموضوع عدد 
 

أحال السيد رئيس البلدية الكلمة إلى السيدة فاطمة ابراهم رئيسة لجنة الشؤون المالية     
في إطار إرساء مبادئ واالقتصادية ومتابعة التصرف التي تولت تقديم الموضوع  و أشارت أنه 



أكتوبر  20المؤرخ في  00الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المحلية ، وتطبيقا للمنشور عدد 
، واعتمادا على منهجية إعداد البرنامج السنوي لالستثمار البلدي التشاركي تم إعداد وتنفيذ  2201

البرنامج االستثماري البلدي رزنامة عمل تضمنت عدة مراحل تنظيمية ومالية وفنية إلنجاح مسار 
 .2222التشاركي لسنة 

تقديم البرنامج وتم  التشاركيةتم عقد الجلسة العامة  2220ديسمبر  4بتاريخ و  
  االداري–المهيكل –حسب كل مجال القرب واالعتمادات المخصصة لالنجاز
التشاركي  أماكن التدخل التي تم اختيارها في المخطط االستثماريو تمت االشارة الى أن 

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

 برمجت و ستنطلق قريبا.

تبقى المقترحات المتعلقة بالمشاريع الّتي لم تنطلق مفتوحة إلجراء الّتعديالت الالزمة  وهذا 
 .قبل اعالن طلبات العروض

لسنة  البلدي المعروض على السادة االعضاء التداول في البرنامج السنوي لإلستثمارو 
 في ما يلي :والمتمثل   2222

 

 : 0200لسنة موارد البرنامج االستثماري السنوي التشاركي -2

 الكلفة بالدينار الموارد

 أد 665 المساعدة غير الموظفة 

 أد 3.600 تمويل ذاتي

 - قرض

 20....22.0 المجموع العام للموارد
 

 

 

 

  : 0200توزيع الموارد على المشاريع االستثمارية السنوية التشاركية لسنة  -0

مليون  2.006 المواطنين بقيمةبرنامج ومشاريع القرب المتعلقة بتحسين ظروف عيش  -0

 دينارا.

 الكلفة التقديرية المشاريــــــــــــــع

 البنية االساسية 

  0202برنامج  تعبيد الطرقاتتكملة 
 ر ألف دينا 622

 ر ألف دينا 6.  0223تكملة لصيانة الطرقات مخطط 

 ر  ألف دينا 222  0202تكملة لصيانة الطرقات مخطط 



 مالعب أحياء

 تكملة مالعب أحياء 

 

 ر ألف دينا 022

 

  2إنجاز ملعب بنهج بوخارة النصر 

 
 ر ألف دينا 022

 المناطق الخضراء
 photovoltaïquesتركيز أعمدة 

 بالمناطق الخضراء 

 ر ألف دينا 202

 
 

 دينارا مليون  0.000برامج ومشاريع إدارية بقيمة : -0

 

 المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع
 الكلفة التقديرية

 

 معدات نظافة

 022 اقتناء  حاوية فضالت

لتر  772حديدية سعة   
 20 ألف دينار  

شاحنة ضاغطة  20اقتناء عدد 

0200لسنة  0م26سعة    
 ر ألف دينا   322

تكملة القتناء معدات نظافة 

-0227مبرمجة بعنوان 

0223-0202-0202  

 ر ألف دينا 030  

 ر ألف دينا  022  تكملة أشغال مستودع الحجز البناءات اإلدارية

 
 ر ألف دينا  0722  تكملة صيانة قصر البلدية

 مصالح مختلفة

سيارات  20تكملة القتناء 

إدارية )إدارة األشغال + 

مصلحة الشراءات + إدارة 

 الشؤون االقتصادية 

 ر ألف دينا  02

اقتناء دراجات نارية لسنة 

0200  
 ر ألف دينا 02

 معدات إعالمية
ئدة اقتناء تجهيزات ومنصة لفا

 راديو واب 

 ر ألف دينا 02

 

 دينارا مليون  .2.00 رامج ومشاريع مهيكلة للمدينة بقيمة ب -0

 

 المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع
 الكلفة التقديرية

 

 المنشآت الرياضية

تكملة لتهيئة حجرات المالبس 

 ر ألف دينا .22 فرحات حشاد 

 تكملة لتعشيب ملعب عزيز تاج 
 ر ألف دينا 202



 تكملة بناء قاعة ألعاب فردية 
 ر ألف دينا 622

 تكملة لقاعة األمير 
 ر ألف دينا 022

 تجديد أرضية قاعة عزيز تاج 
 ر  ألف دينا 02

 

 ر  ألف دينا 202 تنوير عزيز تاج 

 

 صيانة المنشأت الرياضية 
 ر ألف دينا 222

 وجوبيةنفقات 

 القيمة المالية  بيان المشروع 

 توفير بقية اعتمادات للمشاريع

 الممولة من العنوان األول 

 ر ألف دينا 2022 

 توفير بقية مبلغ مشاريع القرب

)قرض(  0227  

 ر ألف دينا  20..326

  ر ألف دينا 000 تسديد أصل القرض 

 814, 2.771 المجموع

 10.288,814 المجموع العام

 

 المداوالت

 

طالب بتوضيح حول مشروعي تجديد األرضية لقاعة عزيز تاج  و تنوير عزيز  السيد أحمد حشانة :
 تاج.

: أشار الى التقرير الرقابي األولي لبلدية أريانة الصادر عن دائرة المحاسبات و  السيد انيس معزون
الذي سلط الضوء على كافة مجاالت العمل البلدي و هو تقرير متميز حيث نوهت بالعمل البلدي 
اإلداري لبلدية اريانة و هو ما يجب تثمنه و إذاعته للرأي العام خاصة و أنه كثيرا ما وقع التشكيك 

 القدرات البلدية من داخل المجلس البلدي و من خارجه. في



:تسأل حول توجه البلدية في مسألة رفع لفضالت و القضاء على النقاط  السيد فتحي ثابت
السوداء، وأشار الى متابعته الجلسة العامة التشاركية و التي عبر فيها مثلي المناطق ببعض الطلبات 

داعيا إلى وجوب  0200ة بالبرنامج االستثماري لسنة و رفضهم عدم ادراج مشاريع قرب جديد
األخذ بعين اإلعتبار، مضيفا إلى بيان الدراسات بإرتفاع كلفة المشاريع اإلستثمارية التي صادق 
عليها المجلس البلدي مثال ذلك قاعة األلعاب الفردية و تقديم معطيات مجانبة للحقيقة في 

ر وخصصت له إعتمادات مرتفعة مع ضرورة انجاز إحداث ملعب حي بنهج بخارة بمنطقة النص
 دراسة في الغرض .

طالب بتوضيح حول مشروع راديو واب البلدية حيث خصصت له السيد عبد السالم المانسي :
إعتمادات لفائدته في عدة مناسبات دون جدوى كذلك بالسبة لقاعة األمير بالمنزه السابع و التي 

فقدان لبعض تجهيزاتها و تسال حول قيمة الديون المتخلدة طالت مدة إنجازها و شهدت بدورها 
بذمة المركب التجاري برياض النصر و التي لم يتم المطالبة بها في المقابل يتم الضغط على 

 أصحاب األكشاك )الحاالت االجتماعية ( لدفع المتخلدات.
مشاريع جديدة :أشار أنه تم برمجت تعبيد أنهج غير مبرمجة سابقا كالسيد الحبيب العوني
،   0202و  0222ضمن برنامج صيانة و تعبيد الطرقات برنامج  0200للبرنامج اإلستثماري 

( بالمناطق  0200كذلك بالنسبة للتنوير االقتصادي )مشروع جديد بالبرنامج االستثماري 
 الخضراء التي تعتبر من مشاريع القرب.

بمشاريع القرب للتعبيد وصيانة  تسأل حول االعتمادات المخصصة السيد مصطفى الكبير :
الطرقات، مشيرا إلى حالة التهرئة الكبيرة لنهج الجنة و األنهج المجاورة له حيث أن عمليات 
الصيانة ال تنجز كما ينبغي في ظل غياب للمتابعة و المراقبة اإلدارية ، مضيفا حول اإلعتمادات 

 ة و مقاييس توزيعها.المخصصة القتناء السيارات اإلدارية و الدراجات الناري
:إقترح إدراج مشروع ترصيف شارع الحبيب بورقيبة و إنجاز ملعب حي  السيد محمد حميد

بمنطقة أريانة المدينة على غرار بقية المناطق و إعادة تهيئة منتزه بئر بلحسن في إطار مشاريع 
 المناطق الخضراء.

من طرف السادة األعضاء حول  أجابت على بعض المالحظات المثارة السيدة فاطمة ابراهم :
برنامج إنجاز ملعب حي  بنهج بخارة و هو مواصلة إلنجاز مشاريع مبرمجة سابقا تعطلت بسبب 

 إشكال عقاري.



 :  أوضح حول بعض التساؤالت :  السيد خالد الجبالي
 عزيز تاج . بملعبعزيز تاج و التنوير  قاعةاالعتمادات المخصصة لتجديد أرضية  -      
اإلعتمادات المخصصة لقاعة األلعاب الفردية التي وقع تأجيلها في مرحلة أولى ثم تمت -      

أد  422إعادة برمجتها على مدة سنتين في مرحلة ثانية، علما و أنه تم إنجاز الدراسة و تم رصد 
 . 0200أد بعنوان سنة  022و  0202بعنوان سنة 

و بطلب من المتساكنين الذي تم برمجته سابقا و  نصربالنسبة لملعب الحي بهج بخارة برياض ال -
 لم يتسنى إنجازه لعدم توفر العقار آنذاك و تم إعادة برمجته حين توفر العقار.

بالنسبة إلرتفاع كلفة المشاريع التي لم يتم إنجازها حسبما تم برمجتها و ذلك من جراء  -      
 اإلضافات التي تمت زيادتها لها .

بة  لحالة التهرئة  التي يشهدها نهج الجنة و ذلك تبعا  لتدخل أشغال ديوان التطهير بالنس -      
بإنتهاء أشغال الديوان الذي تمت دعوته إلى إصالح  علما و أنه تم برمجته سابقا و سيتم تعبيده

 الطريق بصورة مؤقتة كما أن المراقبة و المتابعة تتم بصورة دورية.
لحبيب بورقيبة سيتم إضافته ضمن برنامج ترصيف أريانة المدينة و بخصوص ترصيف شارع ا -      

الحي الشعبي، أما ملعب الحي بأريانة المدينة و حيث أن الموقع الذي تم اختياره مكان مستودع 
 الحجز حاليا و لذي سيتم نقلته قريبا يمكن تهيئته كملعب حي و ال يتطلب اعتمادات كبيرة.

أما بالنسبة إلعادة تهيئة منتزه بئر بلحسن يجب أن يتم إنهاء الدراسات في مرحلة أولى ثم  -     
 النظر في تخصيص إعتمادات في مرحلة ثانية.

أما بخصوص قاعة األمير بالمنزه السابع و نظرا ألن طلبات العروض التي لم تكن مثمرة في  -    
قدمة في المرة الثانية تم إعادة الطلب للمرة الثالثة ونأمل أن المرة األولى و ارتفاع كلفة العروض الم

 تكون إجابية و ان ننطلق قريبا.
: أفاد حول العرض المقدم لمشروع بناء قصر البلدية و تهية فضاء منتزه بئر  السيد رئيس البلدية

دعوة بلحسن من طرف رئيسة لجنة األشغال و الذي القا استحسانا من طرف الحاضرين و تمت ال
إلى إدخال بعض التعديالت المطلوبة بالدراسات على المشروع األولي ، وحرصنا شديد على 

 استكمال الدراسات و برمجت اعتمادات لإلنجاز.
وع ضمن جدول أعمال المكتب :أشارت إلى أنها طالبت بإدراج الموض السيدة سلوى التومي

 البلدي.



ب تم برمجته قبل المجلس البلدي الحالي و قد تم بين أن مشروع راديو وا السيد رئيس البلدية :
 رصد إعتمادات لفائدته  نظرا لإلحتياجات المطلوبة من ناحية التجهيزات.

:أوضح بخصوص برنامج إقتناءات السيارات اإلدارية التي سيقع تخصيصها  السيد لطفي الدشراوي
 للمتابعة و المراقبة الدارات اإلشغال و المالية و االقتصادية. 

 
 
 
 

  التصويت
 دينارامليون  2.006 برنامج ومشاريع القرب المتعلقة بتحسين ظروف عيش المواطنين بقيمة-0

 المشاريع        
 الكلفة 

 التقديرية
 المحتفظون الرافضون الموافقون الحاضرون

 البنية االساسية 

 

 تعبيد الطرقاتتكملة 

  0202برنامج 

ألف  622

 ر دينا

02 

51: 
 - فاطمة ابراهم –فاضل موسىال

 –سنية الصغير   -الهام بن صالح 

أنيس  –محمد الحبيب العوني 

سلوى  –محمد عزوز -معزون

محمد  –-هدى ميعاوي  -التومي

روضة  –أحمد حشانة  -حميد

محمد –ماهر القليبي  -الحزامي 

 : فتحي ثابت 22   سهام بوعزة–الهادي كشريد 

20 : 

نعيمة - سعيدة عمارة

عبد السالم -الزريبي 

محمود  -المانسي

 بالحاج

تكملة لصيانة 

الطرقات مخطط 

0223  

ألف  6.

 ر دينا

تكملة لصيانة 

الطرقات مخطط 

0202  

ألف  222

 ر  دينا

 تكملة مالعب أحياء 

 

ألف  022

 ر دينا

 

 مالعب أحياء

إنجاز ملعب بنهج 

  2بوخارة النصر 

 

ألف  022

 ر دينا

 المناطق الخضراء

تركيز أعمدة 

photovoltaïques 

 بالمناطق الخضراء 

ألف  202

 ر دينا

 

 

 دينارا مليون  0.000برامج ومشاريع إدارية بقيمة : -0

 المشاريع        
 الكلفة 

 التقديرية
 المحتفظون الرافضون الموافقون الحاضرون

 معدات نظافة

  حاوية فضالت

حديدية  022 اقتناء

 لتر  772سعة 

  ألف دينار20  

02 

51: 
 - فاطمة ابراهم –فاضل موسىال

سنية الصغير   -الهام بن صالح 

أنيس  –محمد الحبيب العوني  –

 : فتحي ثابت 22

20 : 

 سعيدة عمارة

نعيمة -

 20اقتناء عدد   -الزريبي 

شاحنة ضاغطة 

 ألف   322

 ر دينا 



لسنة  0م26سعة 

0200  

سلوى  –محمد عزوز -معزون

محمد  –-هدى ميعاوي  -التومي

روضة  –أحمد حشانة  -حميد

محمد  –ماهر القليبي  -الحزامي 

   سهام بوعزة–الهادي كشريد 

عبد السالم 

 -المانسي

تكملة القتناء معدات  محمود بالحاج

نظافة مبرمجة 

-0227بعنوان 

0223-0202-

0202 

 ألف  030  

 ر دينا

 البناءات اإلدارية

أشغال تكملة 

  مستودع الحجز

 ألف   022

 ر دينا

تكملة صيانة قصر 

 البلدية 

ألف   0722

 ر دينا

 مصالح مختلفة

 20تكملة القتناء 

سيارات إدارية 

)إدارة األشغال + 

مصلحة الشراءات 

+ إدارة الشؤون 

 االقتصادية 

 ر ألف دينا  02

اقتناء دراجات نارية 

  0200لسنة 

 ر ألف دينا 02

 معدات إعالمية
اقتناء تجهيزات 

ومنصة لفائدة 

 راديو واب 

 ر ألف دينا202

 

 دينارا مليون  .2.00 رامج ومشاريع مهيكلة للمدينة بقيمة ب-0

 المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع
 الكلفة التقديرية

 
 المحتفظون الرافضون الموافقون الحاضرون

المنشآت 

 الرياضية

تكملة لتهيئة حجرات 

المالبس فرحات 

 حشاد 

 ر ألف دينا .22

02 

51: 
 –فاضل موسىال

الهام  - فاطمة ابراهم

سنية   -بن صالح 

محمد  –الصغير 

 –الحبيب العوني 

محمد  -أنيس معزون

سلوى  –عزوز

هدى   -التومي

محمد  –-ميعاوي

 –أحمد حشانة  -حميد

 -روضة الحزامي 

محمد  –ماهر القليبي 

سهام –الهادي كشريد 

   بوعزة

 : فتحي ثابت 22

20 : 

نعيمة - سعيدة عمارة

عبد   -الزريبي 

 -السالم المانسي

 محمود بالحاج
 تكملة لتعشيب ملعب

 ر ألف دينا 202 عزيز تاج 

 تكملة بناء قاعة ألعاب

 ر ألف دينا 622 فردية 

 تكملة لقاعة األمير 
 ر ألف دينا 022

تجديد أرضية قاعة 

 ر  ألف دينا 02 عزيز تاج 

 

 ر  ألف دينا 202 تنوير عزيز تاج 

 

صيانة المنشأت 

 ر ألف دينا 222 الرياضية 

 



 

 قرار المجلس البلدي

 

على  0200البرنامج االستثماري السنوي التشاركي لسنة على  صادق أعضاء المجلس البلدي                

 التالي :النحو 
 : 0200موارد البرنامج االستثماري السنوي التشاركي لسنة -

 الكلفة بالدينار الموارد

 أد 665 المساعدة غير الموظفة 

 أد 3.600 تمويل ذاتي

 - قرض

 20....22.0 المجموع العام للموارد
 

 

 

 

  : 0200توزيع الموارد على المشاريع االستثمارية السنوية التشاركية لسنة  -0

 دينارا.مليون  2.006 برنامج ومشاريع القرب المتعلقة بتحسين ظروف عيش المواطنين بقيمة -0

 الكلفة التقديرية المشاريــــــــــــــع

 البنية االساسية 

  0202برنامج  تعبيد الطرقاتتكملة 
 ر ألف دينا 622

 ر ألف دينا 6.  0223تكملة لصيانة الطرقات مخطط 

 ر  ألف دينا 222  0202الطرقات مخطط تكملة لصيانة 

 مالعب أحياء

 تكملة مالعب أحياء 

 

 ر ألف دينا 022

 

  2إنجاز ملعب بنهج بوخارة النصر 

 
 ر ألف دينا 022

 المناطق الخضراء
 photovoltaïquesتركيز أعمدة 

 بالمناطق الخضراء 

 رألف دينا  200

 
 

 

 

 

 دينارا مليون  0.000برامج ومشاريع إدارية بقيمة : -6

 

 المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع
 الكلفة التقديرية

 

 معدات نظافة
 022 اقتناء  حاوية فضالت

لتر  772حديدية سعة   
 20 ألف دينار  



شاحنة ضاغطة  20اقتناء عدد 

0200لسنة  0م26سعة    
 ر ألف دينا   322

تكملة القتناء معدات نظافة 

-0227مبرمجة بعنوان 

0223-0202-0202  

 ر ألف دينا 030  

 ر ألف دينا  022  تكملة أشغال مستودع الحجز البناءات اإلدارية

 
 ر ألف دينا  0722  تكملة صيانة قصر البلدية

 مصالح مختلفة

سيارات  20تكملة القتناء 

إدارية )إدارة األشغال + 

مصلحة الشراءات + إدارة 

 الشؤون االقتصادية 

 ر ديناألف   02

اقتناء دراجات نارية لسنة 

0200  
 ر ألف دينا 02

 معدات إعالمية
ئدة اقتناء تجهيزات ومنصة لفا

 راديو واب 

 ر ألف دينا200

 

 دينارا مليون  .2.00 رامج ومشاريع مهيكلة للمدينة بقيمة ب -7

 

 المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع
 الكلفة التقديرية

 

 المنشآت الرياضية

تكملة لتهيئة حجرات المالبس 

 ر ألف دينا .22 فرحات حشاد 

 تكملة لتعشيب ملعب عزيز تاج 
 ر ألف دينا 202

 تكملة بناء قاعة ألعاب فردية 
 ر ألف دينا 622

 تكملة لقاعة األمير 
 ر ألف دينا 022

 تجديد أرضية قاعة عزيز تاج 
 ر  ألف دينا 02

 

 ر  ألف دينا 202 تنوير عزيز تاج 

 

 صيانة المنشأت الرياضية 
 ر ألف دينا 222

 



 نفقات وجوبية

 القيمة المالية  بيان المشروع 

 توفير بقية اعتمادات للمشاريع

 الممولة من العنوان األول 

 ر ألف دينا 2022 

 توفير بقية مبلغ مشاريع القرب

)قرض(  0227  

 ر ألف دينا  20..326

  ر ألف دينا 000 تسديد أصل القرض 

 814, 2.771 المجموع

 10.288,814 المجموع العام

 

 حسب البيانات التالية :ي تنزيل االعتمادات حسب التبويب المالي المدرج بميزانية العنوان الثانتم كما 
 

 المشاريع اإلدارية -1

 

 بيـــان المشـــروع بيان النفقة  التبويب المالي
 الكلفـــة

 تمويل ذاتـي
مساعدات غير 

 الدفـع التعهـد موظفة

06603-004 
بنايات إدارية 

 أخرى
تكملة أشغال 

 مستودع الحجز 
200 000 200 000 200 000   

06603-0006 
أشغال الصيانة 
وتعهد البنايات 

 اإلدارية

تكملة صيانة قصر 
 البلدية

2 700 000 2 700 000 2 700 000   

06606-0001 
اقتناء معدات 
 نظافة وطرقات

تكملة القتناء معدات 
نظافة مبرمجة 

-7102بعنوان سنة 

7102-7171-

7170 

593 000 593 000 593 000   

 17اقتناء عدد 

شاحنة ضاغطة 

 2222لس نة  3م01سعة 
900 000 900 000 235 000 665 000 



06606-0002 
اقتناء معدات 
وتجهيزات 

 أخرى

اقتناء تجهيزات 
ومنصة لفائدة راديو 

 واب 
50 000 50 000 50 000   

 711اقتناء عدد 

حاوية فضالت 

 221حديدية 

 7177لترلسنة 

20 000 20 000 20 000   

06608-0001 
إقتناء وسائل 

 النقل

 10تكملة القتناء 

سيارات إدارية 
)ادارة األشغال 

+مصلحة الشراءات 
+إدارة الشؤون 

 اإلقتصادية(

30 000 30 000 30 000   

اقتناء دراجات  

 7177نارية لسنة 
30 000 30 000 30 000   

 000 665 000 858 3 000 523 4 000 523 4 مجموع المشاريع اإلدارية

 

 المشاريع المهيكلة -2

 التبويب المالي
  

 بيان المشروع
 الكلفـــة

مساعدات  تمويل ذاتـي
 الدفـع التعهـد   غير موظفة

06616-0004    
          

بناء وتهيئة المنشآت 
 الرياضية

تكملة لتهيئة 
حجرات المالبس 

 فرحات حشاد
108 000 108 000 108 000   

تكملة لتعشيب ملعب 
 عزيز تاج 

150 000 150 000 150 000   

تكملة بناء قاعة 
ألعاب فردية )قسط 

2) 
600 000 600 000 600 000   

   000 300 000 300 000 300 تكملة لقاعة األمير 

 أشغال صيانة وتعهد  06616-0021

تجديد أرضية قاعة 
 عزيز تاج 

50 000 50 000 50 000   

قاعة عزيز  تنوير
 تاج

150 000 150 000 150 000   



صيانة المنشآت 
 الرياضية 

100 000 100 000 100 000   

 0 000 458 1 000 458 1 000 458 1 مجموع المشاريع المهيكلة

 

 : مشاريع القرب -8

 التبويب المالي
  

 بيان المشروع
 الكلفـــة

 تمويل ذاتـي
مساعدات غير 

 الدفـع التعهـد   موظفة

06613-0003 
أشغال 

صيانة وتعهد 
 الطرقات

تكملة لصيانة 
الطرقات مخطط 

7102  
86 000 86 000 86 000   

تكملة لصيانة 
الطرقات مخطط 

7170  
100 000 100 000 100 000   

06614-0006 

عمليات 
التهيئة 

والتهذيب 
 األخرى

تكملة تعبيد الطرقات 
 7171برنامج 

600 000 600 000 600 000   

06615-0005 

عمليات 
التهيئة 

والتجميل 
 األخرى

تركيز أعمدة 
photovoltaique 

 بالمناطق الخضراء
150 000 150 000 150 000   

06616-0004 
بناء وتهيئة 
المنشآت 
 الرياضية

   000 300 000 300 000 300 تكملة مالعب أحياء

انجاز ملعب بنهج 

 0بوخارة النصر 
300 000 300 000 300 000   

 0 000 536 1 000 536 1 000 536 1 مجموع مشاريع القرب

  
     

المجموع العام لمشاريع المخطط اإلستثماري  لسنة 
2222 

7 517 000 7 517 000 6 852 000 665 000 

 



 
 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 االستثنائية الثانية اجتماعمن مداوالت 

 0200برنامج التكوين ودعم القدرات لسنة :  02و المتعلق بالموضوع عدد 
 

 

 ديسمبر 81السبت يوم  0202 لسنةالدورة االستثنائية الثانية للمجلس البلدي  انعقدت 
برئاسة  الساعة التاسعة و النصف صباحاعلى بقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن باريانة  0208

عادل الوسالتي الكاتب وبحضور السيد  السيد محمد العربي فاضل موسى رئيس بلدية اريانة
 8204 لدي تحت عددببناء على الدعوة االسمية الموجهة لكافة أعضاء المجلس ال العام للبلدية

 وهذا نّصها: 0208ديسمبر 21بتاريخ 
أتشرف بدعوتكم لحضور اجتماع المجلس البلدي في دورته االستثنائية وبعد ،       

العاشرة الساعة على  0208ديسمبر  81السبت لتئم يوم يوالذي س 0202الثانية لسنة 
  : باريانة وذلك للنظر فيمنتزه بئر بلحسن بقاعة االجتماعات  صباحا

 
 : مواضيع للتداول

 



 0200لسنة البرنامج االستثماري التشاركي  -22

 0200برنامج التكوين ودعم القدرات لسنة  -20

 0200لزمة سوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة لسنة  - 20

 توسعة مقبرة سيدي الجبالي -20

الترخيص للشركة التونسية لتوزيع الكهرباء و الغاز باستغالل مساحة لتركيز  20

 مولد كهربائي  

 

 

 مواضيع لإلعالم

 متابعة مديونية البلدية  -22

 متابعة تنفيذ المشاريع البلدية االستثمارية -20

 كشف االستخالصات البلدية -20

 

 

 

 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

رئيس لجنة صيانة وتثمين التراث ودعم النشاط السياحي والصناعات  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
 

 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  " 024عمال 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 

مذكرا بجدول أعمال البلدية و  المجلس البلدي واإلطاراتالحاضرين من السادة والسيدات أعضاء 
لعد  2222لزمة سوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة لسنة و حذف الموضوع المتعلق ب الجلسة

 جاهزيته .
 :على النحو التاليجدول االعمال ليصبح 

 0200البرنامج االستثماري التشاركي لسنة   -20
 0200برنامج التكوين ودعم القدرات لسنة   -20

 توسعة مقبرة سيدي الجبالي   -20

الترخيص للشركة التونسية لتوزيع الكهرباء و الغاز باستغالل مساحة   -20

 لتركيز مولد كهربائي  

 

 مواضيع لإلعالم

 متابعة مديونية البلدية  -22

 متابعة تنفيذ المشاريع البلدية االستثمارية -20

 البلديةكشف االستخالصات  -20

 
 .بالمصادقة شرع المجلس البلدي في اعمالهجدول االعمال وبعد أن حظي   



 

 

 0200برنامج التكوين ودعم القدرات لسنة  : 20 الموضوع عدد

 

أحال السيد رئيس البلدية الكلمة إلى السيدة سهام بوعزة رئيسة لجنة الشؤون اإلدارية      

في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة وإسداء الخدمات التي تولت تقديم الموضوع  

المحلية وسعيا إلى مسايرة نسق دعم القدرات بالبلديات يتم سنويا إعداد برنامج لدعم هذه 

في جانبيه المتعلقين بالتكوين والمساندة الفنية يتولى تنفيذ البرنامج المشار إليه أعاله  القدرات 

 كل من مركز التكوين ودعم الالمركزية وصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.

وحيث أنه من شروط إسناد القروض ومنح المساعدات تنفيذ البرنامج المذكور من طرف 

 2222إعداد مشروع برنامج سنوي لدعم القدرات بالبلدية بعنوان سنة البلديات وبالتالي تم 

وذلك إستنادا إلى محاور التكوين والمساندة الفنية المعروضة من طرف الهيكلين المذكورين 

قد تم عرض برنامج التكوين والمساندة الفنية و.أعاله باإلضافة إلى مواضيع التكوين الخصوصي

 ارية وإسداء الخدمات على أنظار لجنة الشؤون اإلد

تم عرضه البلدي التداول في الموضوع مع العلم أنه  المجلسالمعروض على السادة أعضاء 

 .2220ديسمبر 02بتاريخ على أنظار المكتب البلدي 

 

 0200برنامج التكوين مع مركز التكوين ودعم الالمركزية لسنة 
 



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

2 

الشراء على 
 الخط

 كاهية مدير تجميل المدينة متصرف مستشار 0007022222 فردوس السيد

   متصرف مساعد 0000200907 آمنة المحمدي 0

 مديرة الشؤون المالية متصرف رئيس 90222246 حميدة العرفاوي 0

   متصرف مساعد 0000200200 محسن الصغير 0

 متصرف مستشار 00600227 سالف البلطي 0
رئيس مصلحة الصفقات 

 والشراءات

2 

الشراءات 
 العمومية

 كاهية مدير المنتزهات و المنابت تقني رئيس 67022700 سامية بالحاج خليفة 

 مدير حفظ الصحة وحماية المحيط تقني رئيس 20020027 عصام الماجري 0

 الشؤون الماليةمديرة  متصرف رئيس 90222246 حميدة العرفاوي 0

 كاهية مدير التموين متصرف مستشار 22240027 حسني البجاوي 0

 متصرف مستشار 00600227 سالف البلطي 0
رئيس مصلحة الصفقات 

 والشراءات

2 

تنفيذ برامج 
 اإلستثمار

 مديرة الشؤون المالية متصرف رئيس 90222246 حميدة العرفاوي

 00249469 دليلة العزري 0
متصرف 

 مسستشار
 كاهية مدير التصرف المالي

   متصرف 20704079 لنور بوبية 0

2 

المخطط الثالثي 
 للصيانة

 مدير حفظ الصحة وحماية المحيط تقني رئيس 20020027 عصام الماجري

 22920000 خالد الجبالي 0
مهندس معماري 

 رئيس
 مدير المصالح الفنية

 تقني أول 47604026 أحمد العابد 0
باإلشراف على المستودع مكلف 

 البلدي

 تقني أول 0007029029 مريم الجبالي 0
مكلفة باإلشراف على مصلحة 

 الميزانية ومتابعة التصرف المالي

2 
مجهود البلدية 
 في مجال النظافة

 متصرف مستشار 00922220 سناء بن منصور
رئيس مصلحة التصرف في 

 النفايات



 للداخليةمتصرف  60900027 خالد اليحياوي 0
مكلف باإلشراف على مصلحة 

 النظافة وإستغالل المعدات

 مدير حفظ الصحة وحماية المحيط تقني رئيس 20020027 عصام الماجري 0

2 
التصرف في 
المستودعات 

وصيانة معدات 
 النظافة

 مدير المعدات والنظافة مهندس رئيس 90072202 لطفي الدشراوي

 ناطر مراقبة توزيع المعدات 2صنفعامل  94227049 مكرم القفصي 0

 تقني أول 47604026 أحمد العابد 0
مكلف باإلشراف على المستودع 

 البلدي

2 

العمل البلدي عن 
 بعد

 متصرف رئيس 20679270 ليلى بن صالح العياشي
مديرة وحدة المتابعة واإلعالم 

والعالقات الخارجية وتنشيط 

 المدينة

 متصرف مستشار 24720066 الناصر محمود 0
كاهية مدير المتابعة واإلعالم 

 والعالقات الخارجية

 متصرف مستشار 40646060 فهمي حمي 0
رئيس مصلحة التفقد ومراقبة 

 التراتيب

 40260722 أماني زايد 0
فني سام أول 

 للصحة العمومية

مكلفة باإلشراف على مصلحة 

مراقبة المؤسسات ومراقبة المواد 

 الصحيالغذائية والتفقد 

 40070077 أم الخير بلغيث 0
متصرف 

 مسستشار

كاهية مدير خلية شؤون المجلس 

والمكتب واللجان وتنسيق عمل 

 الدوائر

2 

بوابة الجماعات 
 المحلية

 40070070 أم الخير بلغيث
متصرف 

 مسستشار

كاهية مدير خلية شؤون المجلس 

والمكتب واللجان وتنسيق عمل 

 الدوائر

 مديرة الشؤون المالية متصرف رئيس 90222246 حميدة العرفاوي 0

 تقني أول 0007029029 مريم الجبالي 0
مكلفة باإلشراف على مصلحة 

 الميزانية ومتابعة التصرف المالي

 متصرف 27009200 رايس داوة 0
رئيس مصلحة حسابيات ميزانية 

 التصرف

 متصرف مستشار 60900097 سنيا شعيب  0
والشؤون مديرة تنمية الموارد 

 اإلقتصادية

 كاهية مدير الشؤون اإلقتصادية متصرف مستشار 99020026 سارة بنور 6

 متصرف 06047244 طارق الحدشي 7
رئيس مصلحة التراخيص 

 والمعاليم المختلفة

 متصرف مستشار 40646060 فهمي حمي .
رئيس مصلحة التفقد ومراقبة 

 التراتيب



 مدير حفظ الصحة وحماية المحيط رئيستقني  20020027 عصام الماجري 3

2 

 تقيم اآلداء

 40070070 أم الخير بلغيث
متصرف 

 مسستشار

كاهية مدير خلية شؤون المجلس 

والمكتب واللجان وتنسيق عمل 

 الدوائر

 تقني أول 0007029029 مريم الجبالي 0
مكلفة باإلشراف على مصلحة 

 الميزانية ومتابعة التصرف المالي

2 
الموازنة 
  االجتماعية

 متصرف 20002007 هشام الخضراوي هشام الخضراوي

 متصرف مستشار 20672772 سمير وداي 0
مدير الشؤون اإلدارية و بالنفاذ إلى 

 المعلومة والحوكمة

2 

لوحات القيادة 
  في العمل البلدي

 متصرف مستشار 20672772 سمير وداي
مدير الشؤون اإلدارية و بالنفاذ إلى 

 والحوكمةالمعلومة 

 متصرف مستشار 90902007 لطيفة تريمش    لطيفة تريمش 0

 متصرف 20002007 هشام الخضراوي هشام الخضراوي 0

 كاهية مدير التموين متصرف مستشار 22240027 حسني البجاوي 0

 متصرف للداخلية 60900027 عصام الماجري 0
مكلف باإلشراف على مصلحة 

 النظافة وإستغالل المعدات

 متصرف مستشار 24720066 الناصر محمود 6
كاهية مدير المتابعة واإلعالم 

 والعالقات الخارجية

 رئيس فريق الشرطة البيئية متصرف 0007022077 محمد الطيب الخماسي 7

2 
النظام 

المعلوماتي 
إلدارة الموارد 

 البشرية

 متصرف مستشار 20672772 سمير وداي
بالنفاذ إلى مدير الشؤون اإلدارية و 

 المعلومة والحوكمة

   كاتب للتعليم العالي 0049004000 حلمي الردادي 0

 متصرف 20002007 هشام الخضراوي هشام الخضراوي 0

2 

إعداد وتنفيذ 
أمثلة التهيئة 
 المالية للبلديات

 متصرف مستشار 60900097 سنيا شعيب 
مديرة تنمية الموارد والشؤون 

 اإلقتصادية

 مديرة الشؤون المالية متصرف رئيس 90222246 العرفاويحميدة  0

 تقني أول 0007029029 مريم الجبالي 0
مكلفة باإلشراف على مصلحة 

 الميزانية ومتابعة التصرف المالي

 00249469 دليلة العزري 0
متصرف 

 مسستشار
 كاهية مدير التصرف المالي



 متصرف 27009200 رايس داوة 0
ميزانية  رئيس مصلحة حسابيات

 التصرف

 كاهية مدير الشؤون اإلقتصادية متصرف مستشار 99020026 سارة بنور 6

 متصرف 06047244 طارق الحدشي 7
رئيس مصلحة التراخيص 

 والمعاليم المختلفة

 متصرف مستشار 40260970 سنية بن عياد .
رئيس مصلحة التصرف في 

 األمالك البلدية

   متصرف 20207076 شريقة الشريقي 3

 
 

 ) المساندة الفنية( مع صندوق القروض 0200برنامج دعم القدرات 
 

 النشاط المجــــــــــال ع/ر

الرمز حسب 

دليل المساندة 

 الفنية

المشروع أو 

 النشاط 

تاريخ 

المساندة 

 الفنية

إسم و لقب 

 المنتفع

الرتبة أو 

 الصنف
 اإلدارة المعنية

1 

 الديمومة
المساندة في مجال 

 الموارد المالية
D3 

 

دعم القدرات 

لتحسين الموارد 

الذاتية وإقتراح 

خطة لتسديد 

الديون ومتابعة 

 تنفيذها

 

  

 حمدية العرفاوي
متصرف 

 مستشار

إدارة الشئون 

 المالية

 رايس داوة 2
متصرف 

 مستشار

 دليلة العزري 3
متصرف 

 مستشار

 ناهد العياري 4
متصرف 

 مساعد

 تقني إبتسام بن جالب 5

 كاتب تصرف ريم عباس 6

 سنيا شعيب 7
متصرف 

 رئيس

إدارة تنمية الموارد 

و الشؤون 

 االقتصادية

 سنية بن عياد 8
متصرف 

 رئيس

 سارة بنور 9
متصرف 

 رئيس

 طارق الحدشي 10
متصرف 

 مستشار

 التصرف  1
المساندة في    

مجال البرمجة و 
F4 

المساعدة الفنية 

في إدارة 
 خالد الجبالي  

مهندس 

معماري 

إدارة المصالح 

 الفنية



مشروع محدد  القيادة

خالل جميع 

المراحل         

)من اإلعداد إلى 

التنفيذ( ودعم 

وتطوير 

إجراءات 

المتابعة و 

 المراقبة

 رئيس

 مهندس أول ميساء بنبراهم 2

 مهندس أول نورشان بن عمارة  3

 تقني أول شكري الدشراوي 4

 مهندس رئيس ناجية العيوني  5

إدارة تجميل المدينة 

و العناية 

 بالمنتزهات

6 
سامية بلحاج 

 خليفة
 تقني رئيس

 فردوس السيد 7
متصرف 

 مستشار

 حميدة العرفاوي  8
متصرف 

 رئيس

الشؤون إدارة 

 المالية
 حسني البجاوي 9

متصرف 

 رئيس

 دليلة العزري 10
متصرف 

 مستشار

1 

 التصرف 
المساندة في   

مجال البرمجة و 

 القيادة

F3 

المساعدة في 

التشخيص الفني 

وتحديد 

اإلحتياجات 

وضبط 

األولويات 

إلعداد المخطط 

اإلستثماري 

وذلك بالتنسيق 

مع المرافق 

 المالي

  

 الخير بلغيثأم 
متصرف 

 مستشار

خلية شؤون  

المجلس والمكتب 

واللجان وتنسيق 

 عمل الدوائر

 الناصر محمود 2
متصرف 

 رئيس

خلية المتابعة 

واإلعالم والعالقات 

 الخارجية

 حميدة العرفاوي  3
متصرف 

إدارة الشؤون  رئيس

 المالية
 تقني أول مريم الجبالي 4

 
 0200برنامج التكوين الخصوصي لسنة 

 
 اإلدارة المعنية األعوان المنتفعين موضوع الدورة التكوينية ع/ر

 دليلة العزري-حسني البجاوي-رايس داوة-حميدة العرفوي  نظام التدقيق الداخلي 1

 الشؤون المالية

 مراقبة التصرف 2
مريم -البجاويحسني -رايس داوة-حميدة العرفاوي 

 الجبالي

 مراحل إعداد الميزانية وتنفيذها 3
دليلة -ناهد العياري-إبتسام بن جالب-أسماء الجميعي

 العزري

 النزاعات في الصفقات العمومية 4
أمنة -حسني البجاوي-سالف البلطي-حميدة العرفاوي 

 دليلة العزري-المحمدي

 كسيكسيإيمان -ريم عباس-سلوى الحمدي منظومة أدب 5



 جرد المنقوالت 6
مروان -وليد العرفاوي-حسني البجاوي-حميدة العرفاوي

 إبراهيم السليتي-محمد الطاهر السالمي-حسني

 المحاسبة التحليلة  7
-دليلة العزري-مريم الجبالي-رايس داوة-حميدة العرفاوي 

-أسماء الجميعي-ناهد العياري-إبتسام بنجالب-رايس داوة
 أنور بوبية

 المحاسبة العامة 8

 التصرف في المخزون 9
مروان -وليد العرفاوي-حسني البجاوي-حميدة العرفاوي

 عبد الرؤوف العياري-محمد الطاهر السالمي-حسني

 دليلة العزري-حسني البجاوي-حميدة العرفاوي 2222قانون المالية  12

 حميدة العرفاوي-سلوى الحمدي إعداد ملفات التقاعد 11

 الطرق الكفيلة لتعبئة الموارد 12
 -سارة بنور -سنية بن عياد-طارق الحدشي-سنية شعيب

 أعوان 22

إدارة تنمية الموارد و 
 الشؤون اإلقتصادية

 المبادئ األساسية لمنح اللزمات 13
شريفة -سنية بن عياد-طارق الحدشي-سنية شعيب
 عون 1-الشريقي   

 اإلحصاء  14
شريفة -سنية بن عياد-الحدشيطارق -سنية شعيب
 أعوان 28-الشريقي   

 أعوان 22- -سنية بن عياد-طارق الحدشي-سنية شعيب طرق التصرف في األمالك البلدية 15
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 قرار المجلس البلدي



 

 كما يلي : 2221على برنامج التكوين ودعم القدرات لسنة المجلس البلدي  أعضاء صادق    

 0200برنامج التكوين مع مركز التكوين ودعم الالمركزية لسنة 
 

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

2 

الشراء على 
 الخط

 تجميل المدينةكاهية مدير  متصرف مستشار 0007022222 فردوس السيد

   متصرف مساعد 0000200907 آمنة المحمدي 0

 مديرة الشؤون المالية متصرف رئيس 90222246 حميدة العرفاوي 0

   متصرف مساعد 0000200200 محسن الصغير 0

 متصرف مستشار 00600227 سالف البلطي 0
رئيس مصلحة الصفقات 

 والشراءات

2 

الشراءات 
 العمومية

 تقني رئيس 67022700 سامية بالحاج خليفة 
كاهية مدير المنتزهات و 

 المنابت

 تقني رئيس 20020027 عصام الماجري 0
مدير حفظ الصحة 

 وحماية المحيط

 مديرة الشؤون المالية متصرف رئيس 90222246 حميدة العرفاوي 0

 كاهية مدير التموين متصرف مستشار 22240027 حسني البجاوي 0

 متصرف مستشار 00600227 سالف البلطي 0
رئيس مصلحة الصفقات 

 والشراءات

2 

تنفيذ برامج 
 اإلستثمار

 مديرة الشؤون المالية متصرف رئيس 90222246 حميدة العرفاوي

 00249469 دليلة العزري 0
متصرف 

 مسستشار

كاهية مدير التصرف 

 المالي

   متصرف 20704079 لنور بوبية 0

2 

الثالثي المخطط 
 للصيانة

 تقني رئيس 20020027 عصام الماجري
مدير حفظ الصحة 

 وحماية المحيط

 22920000 خالد الجبالي 0
مهندس معماري 

 رئيس
 مدير المصالح الفنية

 تقني أول 47604026 أحمد العابد 0
مكلف باإلشراف على 

 المستودع البلدي



 تقني أول 0007029029 مريم الجبالي 0
باإلشراف على مكلفة 

مصلحة الميزانية ومتابعة 

 التصرف المالي

2 

مجهود البلدية 
 في مجال النظافة

 متصرف مستشار 00922220 سناء بن منصور
رئيس مصلحة التصرف 

 في النفايات

 متصرف للداخلية 60900027 خالد اليحياوي 0
مكلف باإلشراف على 

مصلحة النظافة 

 وإستغالل المعدات

 تقني رئيس 20020027 الماجريعصام  0
مدير حفظ الصحة 

 وحماية المحيط

2 
التصرف في 
المستودعات 

وصيانة معدات 
 النظافة

 مدير المعدات والنظافة مهندس رئيس 90072202 لطفي الدشراوي

 2عامل صنف 94227049 مكرم القفصي 0
ناطر مراقبة توزيع 

 المعدات

 تقني أول 47604026 أحمد العابد 0
باإلشراف على  مكلف

 المستودع البلدي

2 

العمل البلدي عن 
 بعد

 متصرف رئيس 20679270 ليلى بن صالح العياشي
مديرة وحدة المتابعة 

واإلعالم والعالقات 

 الخارجية وتنشيط المدينة

 متصرف مستشار 24720066 الناصر محمود 0
كاهية مدير المتابعة 

واإلعالم والعالقات 

 الخارجية

 متصرف مستشار 40646060 فهمي حمي 0
رئيس مصلحة التفقد 

 ومراقبة التراتيب

 40260722 أماني زايد 0
فني سام أول 

 للصحة العمومية

مكلفة باإلشراف على 

مصلحة مراقبة 

المؤسسات ومراقبة 

المواد الغذائية والتفقد 

 الصحي

 40070077 أم الخير بلغيث 0
متصرف 

 مسستشار

كاهية مدير خلية شؤون 

المجلس والمكتب واللجان 

 وتنسيق عمل الدوائر

2 

بوابة الجماعات 
 المحلية

 40070070 أم الخير بلغيث
متصرف 

 مسستشار

كاهية مدير خلية شؤون 

المجلس والمكتب واللجان 

 وتنسيق عمل الدوائر

 مديرة الشؤون المالية متصرف رئيس 90222246 حميدة العرفاوي 0

 تقني أول 0007029029 مريم الجبالي 0
مكلفة باإلشراف على 

مصلحة الميزانية ومتابعة 

 التصرف المالي

 متصرف 27009200 رايس داوة 0
رئيس مصلحة حسابيات 

 ميزانية التصرف



 متصرف مستشار 60900097 سنيا شعيب  0
مديرة تنمية الموارد 

 والشؤون اإلقتصادية

 متصرف مستشار 99020026 سارة بنور 6
الشؤون كاهية مدير 

 اإلقتصادية

 متصرف 06047244 طارق الحدشي 7
رئيس مصلحة التراخيص 

 والمعاليم المختلفة

 متصرف مستشار 40646060 فهمي حمي .
رئيس مصلحة التفقد 

 ومراقبة التراتيب

 تقني رئيس 20020027 عصام الماجري 3
مدير حفظ الصحة 

 وحماية المحيط

2 

 تقيم اآلداء

 40070070 أم الخير بلغيث
متصرف 

 مسستشار

كاهية مدير خلية شؤون 

المجلس والمكتب واللجان 

 وتنسيق عمل الدوائر

 تقني أول 0007029029 مريم الجبالي 0
مكلفة باإلشراف على 

مصلحة الميزانية ومتابعة 

 التصرف المالي

2 
الموازنة 
  االجتماعية

 متصرف 20002007 هشام الخضراوي هشام الخضراوي

 متصرف مستشار 20672772 ودايسمير  0
مدير الشؤون اإلدارية و 

بالنفاذ إلى المعلومة 

 والحوكمة

2 

لوحات القيادة 
  في العمل البلدي

 متصرف مستشار 20672772 سمير وداي
مدير الشؤون اإلدارية و 

بالنفاذ إلى المعلومة 

 والحوكمة

 متصرف مستشار 90902007 لطيفة تريمش    لطيفة تريمش 0

 متصرف 20002007 هشام الخضراوي هشام الخضراوي 0

 كاهية مدير التموين متصرف مستشار 22240027 حسني البجاوي 0

 متصرف للداخلية 60900027 عصام الماجري 0
مكلف باإلشراف على 

مصلحة النظافة 

 وإستغالل المعدات

 متصرف مستشار 24720066 الناصر محمود 6
كاهية مدير المتابعة 

واإلعالم والعالقات 

 الخارجية

 متصرف 0007022077 محمد الطيب الخماسي 7
رئيس فريق الشرطة 

 البيئية

2 
النظام 

المعلوماتي 
 متصرف مستشار 20672772 سمير وداي

مدير الشؤون اإلدارية و 

بالنفاذ إلى المعلومة 

 والحوكمة



0 
إلدارة الموارد 

   للتعليم العاليكاتب  0049004000 حلمي الردادي البشرية

 متصرف 20002007 هشام الخضراوي هشام الخضراوي 0

2 

إعداد وتنفيذ 
أمثلة التهيئة 
 المالية للبلديات

 متصرف مستشار 60900097 سنيا شعيب 
مديرة تنمية الموارد 

 والشؤون اإلقتصادية

 مديرة الشؤون المالية متصرف رئيس 90222246 حميدة العرفاوي 0

 تقني أول 0007029029 الجباليمريم  0
مكلفة باإلشراف على 

مصلحة الميزانية ومتابعة 

 التصرف المالي

 00249469 دليلة العزري 0
متصرف 

 مسستشار

كاهية مدير التصرف 

 المالي

 متصرف 27009200 رايس داوة 0
رئيس مصلحة حسابيات 

 ميزانية التصرف

 متصرف مستشار 99020026 سارة بنور 6
مدير الشؤون كاهية 

 اإلقتصادية

 متصرف 06047244 طارق الحدشي 7
رئيس مصلحة التراخيص 

 والمعاليم المختلفة

 متصرف مستشار 40260970 سنية بن عياد .
رئيس مصلحة التصرف 

 في األمالك البلدية

   متصرف 20207076 شريقة الشريقي 3

 
 الفنية( ) المساندة مع صندوق القروض 0200برنامج دعم القدرات 

 
 النشاط المجــــــــــال ع/ر

الرمز حسب 

دليل المساندة 

 الفنية

المشروع أو 

 النشاط 

تاريخ 

المساندة 

 الفنية

إسم و لقب 

 المنتفع

الرتبة أو 

 الصنف

اإلدارة 

 المعنية

1 

 الديمومة
المساندة في مجال 

 الموارد المالية
D3 

 

دعم القدرات 

لتحسين الموارد 

الذاتية وإقتراح 

لتسديد خطة 

الديون ومتابعة 

 تنفيذها

 

  

 حمدية العرفاوي
متصرف 

 مستشار

إدارة 

ون ؤالش

 المالية

 رايس داوة 2
متصرف 

 مستشار

 دليلة العزري 3
متصرف 

 مستشار

 ناهد العياري 4
متصرف 

 مساعد

 تقني إبتسام بن جالب 5



 كاتب تصرف ريم عباس 6

 شعيبسنيا  7
متصرف 

 رئيس
إدارة 

تنمية 

الموارد 

و 

الشؤون 

االقتصاد

 ية

 سنية بن عياد 8
متصرف 

 رئيس

 سارة بنور 9
متصرف 

 رئيس

 طارق الحدشي 10
متصرف 

 مستشار

1 

 التصرف 
المساندة في    

مجال البرمجة و 

 القيادة

F4 

المساعدة الفنية 

في إدارة 

مشروع محدد 

خالل جميع 

المراحل         

)من اإلعداد إلى 

التنفيذ( ودعم 

وتطوير 

إجراءات 

المتابعة و 

 المراقبة

  

 خالد الجبالي

مهندس 

معماري 

 رئيس

إدارة 

المصالح 

 الفنية

 مهندس أول ميساء بنبراهم 2

 مهندس أول نورشان بن عمارة  3

 تقني أول شكري الدشراوي 4

إدارة  مهندس رئيس ناجية العيوني  5

تجميل 

المدينة و 

العناية 

بالمنتزها

 ت

6 
سامية بلحاج 

 خليفة
 تقني رئيس

 فردوس السيد 7
متصرف 

 مستشار

 حميدة العرفاوي  8
متصرف 

 رئيس
إدارة 

الشؤون 

 المالية

 حسني البجاوي 9
متصرف 

 رئيس

 دليلة العزري 10
متصرف 

 مستشار

1 

 التصرف 
المساندة في   

مجال البرمجة و 

 القيادة

F3 

المساعدة في 

التشخيص الفني 

وتحديد 

اإلحتياجات 

وضبط 

األولويات 

إلعداد المخطط 

اإلستثماري 

وذلك بالتنسيق 

مع المرافق 

 المالي

  

 أم الخير بلغيث
متصرف 

 مستشار

خلية  

شؤون 

المجلس 

والمكتب 

واللجان 

وتنسيق 

عمل 

 الدوائر

 الناصر محمود 2
متصرف 

 رئيس

خلية 

المتابعة 

واإلعالم 

والعالقا

ت 

الخارج

 ية

إدارة متصرف  حميدة العرفاوي  3



الشؤون  رئيس

 المالية

 تقني أول مريم الجبالي 4

 
 0200برنامج التكوين الخصوصي لسنة 

 
 اإلدارة المعنية األعوان المنتفعين موضوع الدورة التكوينية ع/ر

 دليلة العزري-حسني البجاوي-رايس داوة-حميدة العرفوي  نظام التدقيق الداخلي 1

 الشؤون المالية

 مراقبة التصرف 2
مريم -البجاويحسني -رايس داوة-حميدة العرفاوي 

 الجبالي

 مراحل إعداد الميزانية وتنفيذها 3
دليلة -ناهد العياري-إبتسام بن جالب-أسماء الجميعي

 العزري

 النزاعات في الصفقات العمومية 4
أمنة -حسني البجاوي-سالف البلطي-حميدة العرفاوي 

 دليلة العزري-المحمدي

 كسيكسيإيمان -ريم عباس-سلوى الحمدي منظومة أدب 5

 جرد المنقوالت 6
مروان -وليد العرفاوي-حسني البجاوي-حميدة العرفاوي

 إبراهيم السليتي-محمد الطاهر السالمي-حسني

 المحاسبة التحليلة  7
-دليلة العزري-مريم الجبالي-رايس داوة-حميدة العرفاوي 

-أسماء الجميعي-ناهد العياري-إبتسام بنجالب-رايس داوة
 أنور بوبية

 المحاسبة العامة 8

 التصرف في المخزون 9
مروان -وليد العرفاوي-حسني البجاوي-حميدة العرفاوي

 عبد الرؤوف العياري-محمد الطاهر السالمي-حسني

 دليلة العزري-حسني البجاوي-حميدة العرفاوي 2222قانون المالية  12

 حميدة العرفاوي-سلوى الحمدي إعداد ملفات التقاعد 11

 الطرق الكفيلة لتعبئة الموارد 12
 -سارة بنور -سنية بن عياد-طارق الحدشي-سنية شعيب

 أعوان 22

إدارة تنمية الموارد و 
 الشؤون اإلقتصادية

 المبادئ األساسية لمنح اللزمات 13
شريفة -سنية بن عياد-طارق الحدشي-سنية شعيب
 عون 1-الشريقي   

 اإلحصاء  14
شريفة -سنية بن عياد-الحدشيطارق -سنية شعيب
 أعوان 28-الشريقي   



 أعوان 22- -سنية بن عياد-طارق الحدشي-سنية شعيب طرق التصرف في األمالك البلدية 15

 عوان1-شريفة الشريقي-طارق الحدشي-سنية شعيب التصرف في مجال اإلشهار  16

17 
متابعة اإلجراءات القانوينة في طرق 

 اإلستخالص 
سنية بن -شريفة الشريقي-طارق الحدشي-شعيبسنية 

 أعوان 28-عياد   

18 G,R,B أعوان 22-سنية بن عياد-شريفة الشريقي-سنية شعيب 

19 AUTOCAD 
 ناجية العيوني

إدارة تجميل المدينة و 
 العناية بالمنتزهات

 إعداد وإبرام الصفقات العمومية 22

21 
المناطق التقنيات الجديدة في مجال إحداث 

 الخضراء

 سامية بالحاج خليفة

 فردوس السيد

 مصطفي الحامدي

 هدى باللي التصرف في  المراسالت واألرشيف اإللكتروني 22

إدارة الشؤون القانوينة و 
 األمالك

 هشام بن الشيخ تحيين رسوم الحالة المدنية 23

 النزاعات اإلدارية 24

 سعاد بوجناح
 مادة نقابات األراضيالنزاعات في  25

 منيرة جبنون الدعوى الجزائية و القيام بالحق الشخصي 26

27 
إجراءات إسترجاع العقارات التابعة للملك 

 البلدي بعد ترسيمها لفائدة الغير
 كريمة كستوري

 االقتصاد التضامني و االجتماعي 28

 ليلى بن صالح العياشي

وحدة المتابعة و اإلعالم 
الخارجية و العالقات 

 وتنشيط المدينة

 سنية بن سالم

 فاطمة الحشايشي

 التصرف في الوثائق و األرشيف 29

 نبيل بن مسعود

 صابر كريدان

 بسمة الفوزاعي

 أحالم الباهي

 التصرف في الشكاوي  32
 لطيفة الرزقي

 روضة حشانة



 الخزري محرز التقاعد و التأديب في الوظيفة العمومية 31

 إدارة الشؤون اإلدارية

 بشرى النحال التصرف في حوادث الشغل و االمراض المهنية 32

 التصرف في العطل في الوظيفة العمومية 33
 عائشة العرفاوي

 ليلى بوعلي

 حلمي الردادي المناظرات في الوظيفة العمومية  34

 سناء بن منصور المحاسبة العامة 35

 المعدات إدارة النظافة و

 أحمد نجاحي الصفقات العمومية 36

37 management des projets خالد الجبالي 

 إدارة المصالح الفنية

38 revit architecture 

 كوثر النجار

 أمال الرياحي

39 autocad civil 3d 

 عبد الفتاح علية

 حنان البوسليمي

 ميساء بنبراهم

 خالد الجبالي

 نورشان بن عمارة

42 AGIL CERFTIFICATION 
 نورشان بن عمارة

 مراد الحمزاوي

اإلدارة الفرعية للنظم 
المعلوماتية و تكنلوجيا 

 اإلتصال

41 M-S PROJEET PRO 

42 ISO/CEI20000 

43 MS PROJET مروى بن محمود 

44  CMS word press/prestaschop نادرة بن قايد 

45 
التقنيات المستحدثة في مجال المراقبة الصحية 

 للمواد الغذائية 
 أماني زايد -هادية عمر 

إدارة حفظ الصحة 
 وحماية المحيط

46 
طرق إستعمال معدات المراقبة الصحية و 

 القياس
 أماني زايد -هادية عمر 



47 
مجابهة التلوث و حماية البيئة و الحد من 

 البيئةمخاطر المبيدات على المحيط و 
 محمد الجوادي -أماني زايد  -عصام الماجري 

48 
الجغرفة الرقمية في مجال شبكات تصريف مياه 

 المختلفة
 آماني زايد -عصام الماجري 

 
 

 رئيس البلدية 
 محمد العربي فاضل موسى    
 
 
 
 
 
 
 

 الجمهورية التونسية           
 بلدية أريانة                

 والمكتب واللجان خلية شؤون المجلس
 والتنسيق بين الدوائر البلدية      

 

 عنصر مستخرج
 0202لسنة   المجلس البلدي في دورته االستثنائية الثانية اجتماعمن مداوالت 

 توسعة مقبرة سيدي الجبالي:  03و المتعلق بالموضوع عدد 
 

 

 ديسمبر 81السبت يوم  0202 لسنةالدورة االستثنائية الثانية للمجلس البلدي  انعقدت 
برئاسة  على الساعة التاسعة و النصف صباحابقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن باريانة  0208

عادل الوسالتي الكاتب وبحضور السيد  السيد محمد العربي فاضل موسى رئيس بلدية اريانة
 8204 ت عددلدي تحببناء على الدعوة االسمية الموجهة لكافة أعضاء المجلس ال العام للبلدية

 وهذا نّصها: 0208ديسمبر 21بتاريخ 



أتشرف بدعوتكم لحضور اجتماع المجلس البلدي في دورته االستثنائية وبعد ،       
العاشرة الساعة على  0208ديسمبر  81السبت لتئم يوم يوالذي س 0202الثانية لسنة 

  : باريانة وذلك للنظر فيمنتزه بئر بلحسن بقاعة االجتماعات  صباحا
 

 : مواضيع للتداول
 

 0200البرنامج االستثماري التشاركي لسنة  -22

 0200برنامج التكوين ودعم القدرات لسنة  -20

 0200لزمة سوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة لسنة  - 20

 توسعة مقبرة سيدي الجبالي -20

الترخيص للشركة التونسية لتوزيع الكهرباء و الغاز باستغالل مساحة لتركيز  20

 مولد كهربائي  

 

 

 مواضيع لإلعالم

 متابعة مديونية البلدية  -22

 متابعة تنفيذ المشاريع البلدية االستثمارية -20

 كشف االستخالصات البلدية -20

 

 

 

 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  " 024عمال 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 

مذكرا بجدول أعمال البلدية و  الحاضرين من السادة والسيدات أعضاء المجلس البلدي واإلطارات
لعد  2222لزمة سوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة لسنة و حذف الموضوع المتعلق ب الجلسة

 جاهزيته .
 :التاليعلى النحو جدول االعمال ليصبح 

 0200البرنامج االستثماري التشاركي لسنة   -20
 0200برنامج التكوين ودعم القدرات لسنة   -20

 توسعة مقبرة سيدي الجبالي   -20

الترخيص للشركة التونسية لتوزيع الكهرباء و الغاز باستغالل مساحة   -20

 لتركيز مولد كهربائي  



 

 مواضيع لإلعالم

 متابعة مديونية البلدية  -22

 المشاريع البلدية االستثماريةمتابعة تنفيذ  -20

 كشف االستخالصات البلدية -20

 
 .بالمصادقة شرع المجلس البلدي في اعمالهجدول االعمال وبعد أن حظي   

 
 توسعة مقبرة سيدي الجبالي  : 20عدد الموضوع 

 
لمصوووادقة المجلوووس توووولى السووويد رئووويس البلديوووة تقوووديم الموضووووع و أفووواد أنوووه تبعوووا     

إصوودار بووال  علووى  0202مووار   7بتوواريخ  0202البلوودي فووي دورتووه العاديووة االولووى لسوونة 
قتصار علوى فوتح واالبمقبرة سيدي الجبالي  التوقف عن أي عملية دفن جديدة  حولللعموم 

 .القبور القديمة التي فاقت مدة الدفن األولى بها أكثر من ثمانية سنوات
ح موضووووع توسوووعة المقبووورة مووون جهوووة قطعوووة االرض التابعوووة للشوووركة مووون ناحيوووة أخووورى توووم طووور 

التونسية لتوزيع المياه التي أقامت فيها خزانوات مائيوة و لوم تعود مسوتغلة لهوا . و قود توم رصود 
أد إلقتنوووواء قطعووووة االرض و  122تقوووودر ب 0202إعتمووووادات بالبرنووووامج االسووووتثماري لسوووونة 

 رت عن رفضها التفويت في قطعة االرض .تهيئتها . وعلى اثر المفاوضات مع الشركة عب
و مون ناحيووة ثانيووة تووم عقود أربووع جلسووات مووع صواحب قطعووة االرض "السووميري" التووي تمسووح 

و التووي تووم تخصيصووها فووي مثووال التهيئووة العمرانيووة لبلديووة أريانووة كمقبوورة، ولووم   0م 1222قرابووة 
 تفضي إلى غاية اليوم إلى إتفاق للتسوية .

ار الحلووووول المتاحووووة نقتوووورح علووووى السووووادة األعضوووواء األرض و فووووي اإلنتظووووار  وفووووي إطوووو
" . و هوي علوى ملوك bel Airالمتواجدة خلف أرض السميري : العقار المسومى "بوال آر 

 البلدية حسبما سيقع تحديده من طرف  ديوان قيس االراضي التي تم مراسلتها في الغرض.
ابوووداء الووورأي و الموافقوووة و المعوووروض علوووى السوووادة االعضووواء التوووداول فوووي الموضووووع و 

 على المقترح.
 المداوالت

 



 دعا إلى اإلسراع في إجراءات توسعة مقبرة سيدي الجبالي .:عبد السالم المانسيالسيد 
تاريخ غلق مقبرة سيدي  أشارت أن هذا الحل طال انتظاره منذ سنتينة سعيدة عمارة :السيد

 الجبالي التي عارضت  بدورها قرار  غلقها و تدعو إلى اإلسراع بإجراءات التوسعة .
أكدت على وجوب إتمام اجراء المراجعة الجزئية بمثال التهيئة العمرانية ة سلوى التومي : السيد

 .حيث أن المنطقة خضراء إضافة إلى تحديد المساحة للمنطقة
  التصويت

 22/22: الموافقون
 –محمد الحبيب العوني  –سنية الصغير   -الهام بن صالح  - فاطمة ابراهم –فاضل موسىال

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

 مصطفى الكبير-محمود بالحاج –سهام بوعزة –الهادي كشريد 
 22/2: المعترضون

 22/2: ونــالمحتفظ
 

 
 

 قرار المجلس البلدي

 

القيام بتوسعة مقبرة سيدي  مبدأ صادق أعضاء المجلس البلدي على                
 و أوصى باإلسراع في إإلجراءات "bel Airالعقار المسمى "بال آر الجبالي على 

 

  
 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 االستثنائية الثانية اجتماعمن مداوالت 

الترخيص للشركة التونسية لتوزيع :  04و المتعلق بالموضوع عدد 

   الكهرباء و الغاز باستغالل مساحة لتركيز مولد كهربائي

 

 
 

 

 ديسمبر 81السبت يوم  0202 لسنةالدورة االستثنائية الثانية للمجلس البلدي  انعقدت 
برئاسة  على الساعة التاسعة و النصف صباحابقاعة االجتماعات منتزه بئر بلحسن باريانة  0208

عادل الوسالتي الكاتب وبحضور السيد  السيد محمد العربي فاضل موسى رئيس بلدية اريانة



 8204 لدي تحت عددببناء على الدعوة االسمية الموجهة لكافة أعضاء المجلس ال العام للبلدية
 وهذا نّصها: 0208ديسمبر 21بتاريخ 

أتشرف بدعوتكم لحضور اجتماع المجلس البلدي في دورته االستثنائية وبعد ،       
العاشرة الساعة على  0208ديسمبر  81السبت لتئم يوم يوالذي س 0202الثانية لسنة 

  : باريانة وذلك للنظر فيمنتزه بئر بلحسن بقاعة االجتماعات  صباحا
 

 : مواضيع للتداول
 

 0200البرنامج االستثماري التشاركي لسنة  -22

 0200برنامج التكوين ودعم القدرات لسنة  -20

 0200لزمة سوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة لسنة  - 20

 توسعة مقبرة سيدي الجبالي -20

الترخيص للشركة التونسية لتوزيع الكهرباء و الغاز باستغالل مساحة لتركيز  20

 مولد كهربائي  

 

 

 

 مواضيع لإلعالم

 متابعة مديونية البلدية  -22

 متابعة تنفيذ المشاريع البلدية االستثمارية -20

 كشف االستخالصات البلدية -20

 

 

 

 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  " 024عمال 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 

مذكرا بجدول أعمال البلدية و  المجلس البلدي واإلطاراتالحاضرين من السادة والسيدات أعضاء 
لعد  2222لزمة سوق الجملة للخضر و الغالل بأريانة لسنة و حذف الموضوع المتعلق ب الجلسة

 جاهزيته .
 :على النحو التاليجدول االعمال ليصبح 

 0200البرنامج االستثماري التشاركي لسنة   -20



 0200برنامج التكوين ودعم القدرات لسنة   -20

 توسعة مقبرة سيدي الجبالي   -20

الترخيص للشركة التونسية لتوزيع الكهرباء و الغاز باستغالل مساحة   -20

 لتركيز مولد كهربائي  

 

 مواضيع لإلعالم

 متابعة مديونية البلدية  -22

 متابعة تنفيذ المشاريع البلدية االستثمارية -20

 البلديةكشف االستخالصات  -20

 
 .بالمصادقة شرع المجلس البلدي في اعمالهجدول االعمال وبعد أن حظي   

 

 

الترخيص للشركة التونسية للكهرباء و الغاز باستغالل  : 20عدد الموضوع 

 مساحة لتركيز مولد كهربائي  

 
انجاز علي اثر االنتهاء من أشغال تولى السيد رئيس البلدية تقديم الموضوع و أفاد أنه     

دائرة بلدية وفضاء المواطن ببرج البكوش قامت المصالح البلدية بمراسلة الشركة التونسية 
للكهرباء والغاز قصد تزويد المقر بالتيار الكهربائي وقد تم الرد في مرحلة أولى بضرورة 

لبناء محول كهربائي  ثم قامت المصالح البلية  2م 02التفويت في قطعة أرض مساحتها 
نظرا الن عديد    12Aالي    022Aة ثانية التقليص من قوة العداد من في مرحل

مكيفات هواء ( وكان الرد –التجهيزات لم يتم تركيزها في مرحلة أولية ) مصعد كهربائي 
 الموافقة شريطة  تخصيص مكان لتركيز محول كهربائي وهو التشبث بنفس الموقف .

بزيارة ميدانية بحضور السيد رئيس  22/02/2220وبناء على ذلك تم يوم االثنين 
البلدية والسيد رئيس دائرة أريانة المدينة وكل من السيد رئيس اقليم الشركة التونسية 

مديرين عن االدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء  22للكهرباء والغاز بأريانة وعدد 
الفنية وتشبث المصالح البلدية بضرورة تزويد المقر بالتيار الكهربائي  والغاز وممثلي االدارة
وهو مساحة أصغر محول كهرباء يمكن تركيزه مع تزويد  2م02تم اقتراح تخصيص 

الى حين تركيز المحول سيتم الترفيع في قوة العداد حسب ما    A 02الدائرة البلدية بوو



وافقة مع العلم وحسب المسؤولين مطلوب وذلك في ظرف أسبوع من تاريخ الم وه
بالشركة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بأن كلفة تركيز وتجهيز المحول الكهربائي تفوق 

 الف دينار . 022الوو 
 .لبلدي التداول وإبداء الرأي المجلس افالمعروض على السادة والسيدات أعضاء         

 
 

 المداوالت
 

"لفائدة شركة الكهرباء و الغاز قابلة  الوضع على الذمةإقترح أن يكون " :الحبيب العوني السيد 
 ".التخصيص للتجديد عوضا عن "

أفاد أن هذا المولد الكهربائي سيكون له نفعا لفائدة الدائرة البلدية و منطقة السيد رئيس البلدية : 
 برج البكوش 

 ن تخصيص  أو وضع على الذمةة القانونية بيياغأشارت تحديد الص السيدة سعيدة عمارة :
 لتصويتا

 20/20: الموافقون
 –محمد الحبيب العوني  –سنية الصغير   -الهام بن صالح  - فاطمة ابراهم –فاضل موسىال

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

 فتحي ثابت-مصطفى الكبير-محمود بالحاج –سهام بوعزة –الهادي كشريد 
 20/2: المعترضون

 20/2: ونــالمحتفظ
 

 
 

 قرار المجلس البلدي

 

 2م 12مبدأ تخصيص مساحة قدرها  صادق أعضاء المجلس البلدي على                
الياسمين ببرج البكوش  لتركيز  روضةمن الملك العمومي البلدي  بالعقار المقام عليه 



 محول كهربائي.
 و التفويض للسيد رئيس البلدية بإتمام بقية اإلجراءات المستوجبة .       

  
 رئيس البلدية 

 محمد العربي فاضل موسى            

 

 
 


