
 
 التونسيـة اجلمهورية             

 شؤون احمللية والبيئةال وزارة         
 ريوان ـالق واليـة             

                                *** 
 الشبيكـــةة ــبلدي          
 

  8102/8182للفترة النيابية  حمضر تنصيب اجمللس البلدي املنتخب
  8102 جوان 82 الثالثاءيوم 

 

-///////////////-  
 ,احلمدهلل     
صباحا من يوم الثالثاء السادس والعشرين من شهر مـاي سنة مثانية  التاسعةالساعة  على     

الكاتب العام  وسام القابسي:بإشراف السيد بالقاعة الكربى بدار الثقافة بالشبيكةعشرة وألفني 
جتمع على بركة اهلل اجمللس البلدي املنتخب خالل إ,نيابة عن السيد وايل القريوان  لوالية القريوان

يف جلسته األوىل وقد حضر هذه  8102ماي  12اإلنتخابات البلدية العامة اجملراة يوم األحد 
 :اجللسة األعضاء اآليت ذكرهم

 –عثمان جريو  –منية هبــول  –محمد نابتـــي  –وداد سعيّــد  – طارق طعــم -

 –محمد بن الصادق زايري  –الناصر بن عمار مالط  –قيس شيحة  –روضة طعم 

 –الهـــادي مــالط  –أمينة سقــــة  –خميس سقة  –األزهر سبري  –تبر زايري 

 ياسين سقا –ربح مالط  –محمد بن محمدالتيجاني الزايري  –مروى خضراوي 

 .جللسة الكاتب العام للبلدية الذي توىل كتابة حمضر ا رضوان طيموميرضوان طيموميكما حضرها السيد 

األعضاء سنا  الذي هو أكرب خميس سقة:ترأس اجللسة السيد, اكتمال النصاب  منوبعد التثبت 
 .اليت هي أصغر األعضاء سنا وداد سعيّد: مبساعدة السيد

 

 : يب ـــالتنص       
أرحب باديء فقـال  الكاتب العام لوالية القريوان وسام القابسي: تناول الكلمة السيد       
أتوىل على بركة اهلل تنصيب اجمللس البلدي اجلديد املنتخب لبلدية بدء بالسادة احلضور وذي 

متمنيا لكافة أعضائه التوفيق والنجاح يف أداء املهام اليت انتخبوا من أجلها والعمل يف , الشبيكة
 .كنف اإلنسجام والتفاين يف خدمة اجملموعة

لعام لوالية القريوان بالشكر هبذه املناسبة للنيابة الكاتب ا وسام القابسي :كما توجه السيد     
 .اخلصوصية املتخّلية عن اجملهودات اليت بذهلا كافة أفرادها يف سبيل الرفع من مستوى عيش املواطن
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رئيس اجللسة الذي هو أكرب األعضاء سنا فكانت  ةــخميس سقمث أحال الكلمة للسيد      
 :ي ــــــــــــــــكاآلت
من جملة اجلماعات احمللية الصادرة مبقتضى القانون  312هبذه املناسبة أذكر مبا جاء بالفصل      

 أعضاء يتوّلىأن الذي ينص على  3112ماي  12املؤرخ يف  3112لسنة  32األساسي عدد 
 االبتدائية احملكمة رئيس حبضور التايل القسم أداء األوىل اجللسة خالل البلدي اجمللس

 : هـينوب من أو ترابيا املختصة
                                                                     

  إطارإطار  يفيف  حماباةحماباة  أوأو  متييزمتييز  دوندون  متساكنيهامتساكنيها  وكلوكل  البلديةالبلدية  مصاحلمصاحل  خدمةخدمة  يفيف  أتفاىنأتفاىن  أنأن  العظيمالعظيم  باهللباهلل  أقسمأقسم"
 ..""التونسيةالتونسية  الدولةالدولة  ووحدةووحدة  الدميقراطيةالدميقراطية  وقيموقيم  والقواننيوالقوانني  الدستورالدستور  احتراماحترام

ة الفاضلة السيد القاضية بأداء اليمن حبضور احلاضرين وقد قام كافة أعضاء اجمللس البلدي املنتخب
وقد مت حترير حمضر يف أداء , احملكمة االبتدائية بالقريوان السيد رئيس عن نيابة لبنى السعيدي :

 .هالقسم لكل عضو على حد
 

توىل رئيس اجللسة بتذكري أعضاء اجمللس  بعد اإلستماع لكملة التنصيب وأداء القسم     
ويقصد , من جملة اجلماعات احمللية املتعلق بتفرغ رؤساء اجملالس البلدية  6مبقتضيات الفصل 

ويضع رئيس اجمللس ,  عدم اجلمع بني رئاسة اجمللس البلدي وممارسة وظيفة أو مهنة أخرىبالتفرغ 
وكل رئيس . البلدي إن كان من األعوان العاملني بالقطاع العام يف وضعية عدم مباشرة خاصة

ا وخيضع اإلعفاء لإلجراءات املنصوص عليها يعفى قانونخاصة مبقتضيات التفرغ  خيلجملس بلدي 
 .اجلماعات احملليةمبجلة 
باملرور إىل عملية انتخاب رئيسا للمجلس  اجمللس البلدي مث أذن السيد رئيس اجللسة ألعضاء       
 14 يف ؤرخامل 2017 لسنة 7 عدد ساسيمن القانون األ (خامسا )  111وفقا ألحكام الفصل  البلدي
 ونـــــــــالقان امــــوإمت حـــبتنقي قــــــــتعلوامل 3111 فيفري
 ماي 26 يف املؤرخ 3112 ةـــــلسن 16 عدد يـــــــــــــاألساس

وقد ترشح لرئاسة اجمللس البلدي برفع األيدي . واالستفتاء باالنتخابات املتعلق  2014
 : ادة ــــــــــــــــــــــــــــــالس
 طـارق طعــــم -
 محمد بن محمد التيجاني الزايري -
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 : كااليت  النتائج  فكانت توقد أجريت عملية اإلقتراع ومت فرز األصوا
 .صوتا  13: عدد            ـــمـــــــارق طعــــط -
 .صوتا  16: عدد  محمد بن محمد التيجاني الزايري -

                                                                 
, الشبيكة رئيسا للمجلس البلدي ب,   ـــمـــــــارق طعــــط :لسيدا وبذلك مت اإلعالن عن فوز 

 . تسلم يف اإلبان رئاسة اجللسة نظرا حلصوله على أغلبية األصوات و الذي
 .لإلعداد إلنتخاب املساعدينمث رفعت اجللسة 

رئيس اجمللس البلدي  مـطارق طعـ :وبعد ذلك استانف اجمللس البلدي أعماله برئاسة السيد
املنتخب وقد مّر إىل حتديد عدد املساعدين لرئيس اجمللس البلدي وأجريت عملية اإلقتراع فكانت 

 .  مساعد أول ومساعد ثاين: مساعدين 13عدد : النتيجة باألغلبية 
, رئيس  اجمللس البلدي بفتح باب الترشح إلنتخاب املساعدين مـطارق طعـوقد أذن السيد 

 :                              فكانت كاالتـــــــي 
  ترشح لخطة المساعد األول: 

 وداد سعيّــــد -
 : كااليت  النتائج  فكانت توقد أجريت عملية اإلقتراع ومت فرز األصوا

 .صوتا  12: عدد  وداد سعيّــــد    -
مساعدا أوال لرئيس اجمللس البلدي نظرا ,  وداد سعيّــــد    :اآلنسة وبذلك مت اإلعالن عن فوز 

 .حلصوهلا على أغلبية األصوات
  الثانيترشح لخطة المساعد : 

  .   محمد بن الصادق الزايري -
                                                                                     

 : كااليت  النتائج  فكانت توقد أجريت عملية اإلقتراع ومت فرز األصوا
 .صوتا  11: عدد  .   محمد بن الصادق الزايري -

ثانيا لرئيس  مساعدا, محمد بن الصادق الزايري :وبذلك تم اإلعالن عن فوز  السيد -
 .اجمللس البلدي نظرا حلصوله على أغلبية األصوات

حدود الساعة منتصف النهار والنصف رفعت اجللسة على أن تبقى مفتوحة وسيتم حتديد  ويف      
 .موعد ثاين هلا لتشكيل اللجان 

                                                                                          .../... 
 

 



- 4 - 
 

على الساعة  3112جوان  32عقد اجمللس البلدي املنتخب ببلدية الشبيكة يوم اجلمعة       
وقد دعي , الثامنة والنصف صباحا جلسته الثانية ملواصلة اجللسة األوىل املفتوحة لتشكيل اللجان 

مبقر كافة أعضاء اجمللس البلدي هلذه اجللسة بتوجيه إستدعاءات فردية وبتعليق إعالن عن اجللسة 
ومبوقع الواب اخلاص " الفايسبوك"البلدية وبالصفحة الرمسية للبلدية على املوقع اإلجتماعي 

 .بالبلدية
 

 : تشكيل اللجـان
من القانون  801مث شرع اجمللس البلدي يف تشكيل اللجان ومقرريها على معىن الفصل       

املتعلق مبجلة اجلماعات احمللية وقد  2/5/8102املؤرخ يف  8102لسنة  82األساسي عدد 
 :من اللجان القارة التاليــة  08أفضت أشغاله إىل تشكيل عدد 

 :عة التصرفالشؤون المالية واإلقتصادية ومتابلجنة  .0

  لزهر السبري: رئيس اللجنة    
 روضة طعم :مقرر اللجنة    
 :األعضــاء    

  الهادي مالط 

  عثمان جريو 

 محمد النابتي 

 أمينة سقــة 

 وداد سعيّــد 

 : النظافة والصحة والبيئةلجنة  .8

  قيس شيحة: رئيس اللجنة    
 مروى الخضراوي :مقرر اللجنة    
 :األعضــاء    

   جريو عثمان 

  الهادي مالط 
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 : شؤون المرأة واألسرةلجنة  .2

  تبر زايري: رئيس اللجنة 
 ربح مالط :مقرر اللجنة    
 :األعضــاء    

  أمينة سقة 

 ياسين سقا 
 

 : لجنة األشغال والتهيئة العمرانية .4

  ياسين سقا: رئيس اللجنة    
 خميس سقة :مقرر اللجنة    
 :األعضــاء    

  أمينة سقا 

  عثمان جريو 

 محمد بن الصادق الزايري 

 محمد النابتي 

 الهادي مالط 

 

 :الشؤون اإلدارية وإسداء الخدماتلجنة  .5

  منية هبول: رئيس اللجنة 
 محمد النابتي :مقرر اللجنة    
 :األعضــاء    

   سقــةأمينة 

 مروى خضراوي 

  عثمان جريو 

 وداد سعيد 

 الهادي مالط 
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 : الفنون والثقافة والتربية والتعليملجنة  .2

  الهادي مالط: رئيس اللجنة    
 أمينة سقــة  :مقرر اللجنة    
 :األعضــاء    

 محمد بن الصادق الزايري 

 محمد النابتي 
 

 : الطفولة والشباب والرياضةلجنة  .7

  الناصر مالط: رئيس اللجنة    
 أمينة سقــة  :مقرر اللجنة    
 :األعضــاء    

 خميس سقة 

 ياسين سقا 

 الهادي مالط 
 

 : الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي اإلعاقة لجنة  .2

  محمد بن الصادق الزايري: رئيس اللجنة    
 لزهر السبري  :مقرر اللجنة    
 :األعضــاء    

 منية هبول 

 عثمان جريو 

 ياسين سقا 

 : لجنة المساواة  وتكافؤ الفرص بين الجنسين  .2

  ربح مالط: رئيس اللجنة       
 محمد بن الصادق الزايري  :مقرر اللجنة    
 :األعضــاء    

 قيس شيحة 

 منية هبول 
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 : الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة  لجنة  .01

  خميس سقة: رئيس اللجنة    
 الهادي مالط  :مقرر اللجنة    
 :األعضــاء    

 قيس شيحة 

 وداد سعيد 
 

 : اإلعالم والتواصل والتقييم لجنة  .00

  عثمان جريو: رئيس اللجنة    
 الهادي مالط  :مقرر اللجنة    
 :األعضــاء    

 خميس سقــة 

 ربح مالط 

 مروى خضراوي 

 : التعاون الالمركزي لجنة   .08

  محمد النابتي: رئيس اللجنة    
 مروى خضراوي  :مقرر اللجنة    
 :األعضــاء    

 خميس سقة 

 ياسين سقا 
 

 :جلنة غري قارة وهي كاآليت  10كما مت تشكيل عدد 
 82عدد من القانون األساسي  801تتركب وفقا للفصل :  لجنة البتـــات  -0

 :من   المتعلق بمجلة الجماعات المحلية  8102ماي  12المؤرخ في  8102لسنة 

 .رئيس البلدية أو من ينوبه  -

 للبلديةالكاتب العام : مقرر اللجنة  -

 : عضوين من أعضاء اجمللس البلدي  -

  روضة طعم 

 أمينة سقـة 

 عضو: القابض البلـدي -

وباإلنتهاء من تشكيل اللجان أصبحت تشكيلة اجمللس البلدي على النحو 
 :التالـــــــــــــــي 
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