
              الجمهورية التونسية
 بلدية أريانة           

 والمكتب واللجان شؤون المجلس خلية       
 والتنسيق بين الدوائر                

 
 

إسترجاع مصاريف على تنفيذ القرارات المتعلقة بمخالفةرار ق  

        التراتيب العمرانية والبيئية 

 رئيـــس بلديــــة أريانــــــــــة إن        

المتعلق  9102 ماي 12المؤرخ في  9102لسنة  92القانون عدد إطالعه على  بعـــد 

   بمجلة الجماعات المحلية

 المتعلق بإحداث بلدية أريانـــــة . 0212األمر المؤرخ في غرة جويلية  وعلى        

 .9102جوان  92جلسة تنصيــب المجلس البلدي المنعقدة  بتاريخ  في  رمحضـل وتبعا      

االثنين المنعقدة يوم  0202 لمداولة المجلس البلدي في دورته العادية االولى لسنة وتبعا

 0202مارس  02

 :قّرر ما يلي                                       

توظيف معاليم استرجاع مصاريف تنفيذ القرارات  على المجلس أعضاء وافق: ول الفصل األ

  المتعلقة بمخالفة الترتيب العمرانية والبيئية وذلك على النحو التالي :
I –  ة :ـــــــات بشريـــــــإمكاني 

ـــــاتــــــــالمالحظــ    
ددـــــــــــــــــــالع الساعة بالدينارالسعر الفردي بحساب  ةـــــــــــــــالصف   

يتــم تحيين هذه التكاليف بمناسبة 
.مراجعة سلم األجور  

 مهنــــــــــــــدس 10 01
 موظف إداري  01
 تقنـــــــــــــــي 10 01
 عامل مختص 10 10

 عامل يدوي 10 12

 ســــــــــــــائق 10 10

يتم االستظهار بقائمة المصاريف 
 المقدمة من طرف.

عن   د 911إلى  د 091من 
 عدل منفذ أو عدل إشهاد 10 كل عملية

 

 

 



 

I I–  ماديةات  ـــــــإمكاني : 
 

ـــــاتــــــــالمالحظــ الفردي بالدينارالسعر   ددـــــــــــــــــــالع  ةـــــــــــــــالصف   

/الساعة07   70 Télescopie 

/الساعة07   70 
 آلة رافعــــــــــــة

Trax 

 

ـــــاتــــــــالمالحظــ ددـــــــــــــــــــالع السعر الفردي بالدينار  ةـــــــــــــــالصف   

/الساعة077   01 
 آلة ماسحة
Grader 

/الساعة54   70 
 آلة جارفة

Tractopelle 

/الحمولة01   الحمولة 
 شاحنة كبيرة

3T 

/الحمولة04   الحمولة 
 شاحنة متوسطة

2T 

/اليــــــــوم57  ومــــــــــــــالي   
 مطرقة إرتجاج

Marteau piqueur 

/اليـــــــوم07  ومــــــــــــــالي   
 آلة قطع كهربائية

Scie électrique 

كيس واحد/   إسمنــــــــــــــت كيس واحد 12

3م /  3م 0 20  رمــــــــــــــــــــل 

الوحدة/   آجـــــــــــــــــــر كلفة الوحدة 750, 0

الوحدة/   أكياس بالستيكية الوحدة 077, 0

يتم التحيين حسب التعريفات 
الطن/5 الجديدة.  مصاريف إستغالل المصب الطن 044, 



تدخل عن كل 077   مصاريف مختلفة عامة الوحدة 

 
  في صورة التدخل عن طريق مقاولة )خواص( أو غيرها فإنه يتم تثقيل الكلفة الجملية بحسب

 فاتورة أشغال.
  احتساب المدة الزمنية الالزمة لتنفيذ القرار ابتداء من ساعة جمع المعدات إلى غاية االنتهاء يتم

 من عملية التنفيذ.
  .يقع مراجعة هذه التكاليف كلما طرأ تغيير على األسعار 
  : يتم في الغرض إتباع اإلجراءات التالية  من طرف كل إدارة معنية 

 

  .إعداد تقرير مفصل حول التدخل مع بيان مختلف العناصر 

 .إعالم صاحب الدين بالتكلفة 

 .إعداد بطاقة تصفية تضم سنة الدين وطبيعته 

 .إحالة البطاقة للقابض البلدي قصد التثقيل ومتابعة عملية اإلستخالص 
 

تنفيذ هذا بلبلدي بها مكلفان كل في ما يخصه والقابض االكاتب العام للبلدية :  الفصل الثاني 

 القرار.

 ئيس البلديةر

 
 


