
           الجمهورية التونسية  
    وزارة لداخلية    

 بلدية أريانة           
 والمكتب واللجان شؤون المجلس خلية       

 والتنسيق بين الدوائر                

 رارق

 

 2222اري السنوي لسنة البرنامج االستثم 
 

 رئيـــس بلديــــة أريانــــــــــة إن         

المتعلق  9102ماي  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       

المنعقدة يوم   0202لمداولة المجلس البلدي في دورته االستثنائية الثانية لسنة  وتبعا  

 . 0202ديسمبر   21السبت 

 : قّرر ما يلي

 9199ج االستثماري لسنة البرنام صادق أعضاء المجلس البلدي على:  ول الفصل األ         

 : وذلك على النحو التالي

 

 : 2222موارد البرنامج االستثماري السنوي التشاركي لسنة -1

 الكلفة بالدينار الموارد

 أد 665 المساعدة غير الموظفة 

 أد 6.852 تمويل ذاتي

 - قرض

 أد   7.517  المجموع العام للموارد



 

 

 

 

   : 2222االستثمارية السنوية التشاركية لسنة توزيع الموارد على المشاريع  -2

 

 دينارا3مليون  135.1 برنامج ومشاريع القرب المتعلقة بتحسين ظروف عيش المواطنين بقيمة -1

 الكلفة التقديرية المشاريــــــــــــــع

 البنية االساسية 

 ر ألف دينا 122  2222برنامج  تعبيد الطرقاتتكملة 

 ر ألف دينا 61  2212مخطط تكملة لصيانة الطرقات 

 ر  ألف دينا 122  2221تكملة لصيانة الطرقات مخطط 

 مالعب أحياء

 تكملة مالعب أحياء 

 

 ر ألف دينا 22.

 

  1إنجاز ملعب بنهج بوخارة النصر 

 

 ر ألف دينا 22.

 المناطق الخضراء
 photovoltaïquesتركيز أعمدة 

 بالمناطق الخضراء 

 رألف دينا  152

 

 

 

 

 

 دينارا مليون  .3352امج ومشاريع إدارية بقيمة :بر -2

 

 المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع
 الكلفة التقديرية

 

 معدات نظافة

 222 اقتناء  حاوية فضالت

لتر  772حديدية سعة   
 20 ألف دينار  

شاحنة ضاغطة  22اقتناء عدد 

2222لسنة  .م11سعة    
 ر ألف دينا   222



معدات نظافة  تكملة القتناء

-2217مبرمجة بعنوان 

2212-2222-2221  

 ر ألف دينا .52  

 ر ألف دينا  222  تكملة أشغال مستودع الحجز البناءات اإلدارية

 
 ر ألف دينا  2722 تكملة صيانة قصر البلدية 

 مصالح مختلفة

سيارات  .2تكملة القتناء 

إدارية )إدارة األشغال + 

مصلحة الشراءات + إدارة 

شؤون االقتصادية ال  

 ر ألف دينا  2.

اقتناء دراجات نارية لسنة 

2222  
 ر ألف دينا 2.

 معدات إعالمية
اقتناء تجهيزات ومنصة لفائدة 

 راديو واب 

 ر ألف دينا151

 

 دينارا مليون  13356 رامج ومشاريع مهيكلة للمدينة بقيمة ب -.

 

 المشاريــــــــــــــــــــــــــــــع
 الكلفة التقديرية

 

 المنشآت الرياضية

تكملة لتهيئة حجرات المالبس 

 ر ألف دينا 126 فرحات حشاد 

 تكملة لتعشيب ملعب عزيز تاج 
 ر ألف دينا 152

 تكملة بناء قاعة ألعاب فردية 
 ر ألف دينا 122

 تكملة لقاعة األمير 
 ر ألف دينا 22.

 تجديد أرضية قاعة عزيز تاج 
 ر  ألف دينا 52

 

عزيز تاج تنوير   ر  ألف دينا 152 

 

 صيانة المنشأت الرياضية 
 ر ألف دينا 122

 

 أد 7.517,000 المجموع العام



 

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

 

 المشاريع اإلدارية -1

 

 لمشـــروعبيـــان ا بيان النفقة  التبويب المالي
 الكلفـــة

 مساعدات غير موظفة تمويل ذاتـي
 الدفـع التعهـد

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 بعنوان 

-9102-9102سنة 

9191-9190 

593 000 593 000 593 000   

شاحنة  19اقتناء عدد 

 3م02ضاغطة سعة 

 2222لس نة 

900 000 900 000 235 000 665 000 

06606-0002 

اقتناء معدات 

وتجهيزات 

 أخرى

تجهيزات  اقتناء

ومنصة لفائدة راديو 

 واب 

50 000 50 000 50 000   

 911اقتناء عدد 

حاوية فضالت حديدية 

 9199لترلسنة  221

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 نارية  

 9199لسنة 
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

 تمويل ذاتـي
مساعدات 
 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 

 (2فردية )قسط 
600 000 600 000 600 000   

   000 300 000 300 000 300 ة لقاعة األمير تكمل



 أشغال صيانة وتعهد  06616-0021

تجديد أرضية قاعة 

 عزيز تاج 
50 000 50 000 50 000   

   000 150 000 150 000 150 قاعة عزيز تاج تنوير

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

 تمويل ذاتـي
مساعدات غير 

 الدفـع التعهـد   موظفة

06613-0003 

أشغال 

صيانة 

وتعهد 

 الطرقات

تكملة لصيانة 

الطرقات مخطط 

9102  

86 000 86 000 86 000   

تكملة لصيانة 

 الطرقات مخطط

9190  

100 000 100 000 100 000   

06614-0006 

عمليات 

التهيئة 

والتهذيب 

 األخرى

تكملة تعبيد 

الطرقات برنامج 

9191 

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 

 
 

 والقابض البلدي بها مكلفان كل في ما يخصه الكاتب العام للبلدية :  الفصل الثاني 

 بتنفيذ هذا القرار.

 رئيس البلدية                                                         

 محمد العربي فاضل موسى

 

 

 
 


