
 

 الجمهورية التونسيـة            

                                                                          والبيئة شؤون المحليـةوزارة ال      
  واليـة القـيــــروان          

                                    *** 

           بلديـــة الشبيكـــة       

 تقرير حول برنامج اإلستثمار

 7102السنوي لسنة  

 
 

في إطار مزيد ترسيخ قيم الديمقراطية المحلية وحيث يتعين إنجاز أفكار         

قامت بلدية الشبيكة بإنجاز جميع المراحل ,  المشاريع عن طريق المنهج التشاركي

 : حيث تكونت من السادة 91/91/6992الالزمة فوقع تعيين الخلية بتاريخ 

 .الناصر بن محمد مالط       رئيس النيابة الخصوصية  رئيس الخلية -

 .رضوان طيمومي             الكاتب العام للبلدية و المسؤول التنفيذي -

 المرافق المالي ورئيس دائرة الشؤون البلدية بالوالية                 زيادالبحروني -

 .حمادي عبدهللا                 المرافق التقني -

 .صابرين المحمدي             ميّســـر -

 .منيارة المجبري                ميّســـر -

 .محمد منصر                    ميّســـر -

 مسؤول مالي        لطيفة سقـــــة             -

 .عبد الفتاح الزايري            مسؤول فني -

الجلسة التشاركية  معوحيث تم إنجاز بقية المراحل وخاصة المراحل التحضيرية 

حيث تمت المصادقة  62/96/6992والثانية بتاريخ  96/96/6992األولى بتاريخ 

 .على إنجاز مشروع جزء وظيفي لقصر بلدية الشبيكة

 

 92/96/6992: الشبيكة في                                                                  

                                                           
 

 الكاتب العام للبلدية                                                                                
 

                                       رضوان طيمومي                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الجمهورية التونسيـة            

                                                                          والبيئة شؤون المحليـةوزارة ال      
  واليـة القـيــــروان          

                                    *** 

           بلديـــة الشبيكـــة       

 محضر جلســــــــة

 
 

على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بمقر  6992ديسمبر  96يوم الجمعة         

الجلسة العاملة األولى للنظر في البرنامج اإلستثماري التشاركي لسنة  البلدية إلتأمت

 : بحضور أعضاء الخلية المكلفة بتغطية مراحل البرنامج السادة 6992

 .رضوان طيمومي             الكاتب العام للبلدية و المسؤول التنفيذي -

 .صابرين المحمدي             ميّســـر -

 .ميّســــر      منيارة مجبري             -

 لطيفة سقـــــة                   مسؤول مالي  -

 .عبد الفتاح الزايري            مسؤول فني -

مواطن ومواطنة وبعض رؤساء المصالح  09وقد حضر هذه الجلسة عدد 

 .اإلدارية المحلية والجمعيات

يذي للخلية افتتح السيد رضوان الطيمومي الكاتب العام للبلدية والمسؤول التنف    

الجلسة بالترحيب بالحاضرين وشكرهم على الحضور و بين لهم أن هذه الجلسة هي 

ثم بيّن كيفية , األولى للخلية مع المواطنين وكافة مكونات المجتمع المدني بالشبيكة

المؤرخ  4إنجاز المخططات بالتشارك مع المواطنين وفقا لمقتضيات المنشور عدد 

حكام البا  السابع من الدستور المتعلق بالسلطة قا ألوتطبي  6992مارس  94في  

المحلية يهدف البرنامج التنموي الجديد إلى تعزيز دور المؤسسة البلدية كمحرك 

أساسي للتّنمية المحلية وفق مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، مع ضمان مشاركة 

بدإ التدبير أوسع للمواطن ولمختلف مكونات المجتمع المدني في إطار تجسيم م

 .الحر

بالخلية  ثم أحال الكلمة للسيد عبد الفتاح الزايري تقني بالبلدية و المسؤول الفني       

وقد أمدهم بنتائج , (des zones)الذي بين كيفية تقسيم المنطقة البلدية إلى مناطق 

الحاضرين تقسيم المنطقة  التشخيص الفني للمنطقة البلدية حسب المناطق وقد إقترح

 .إلى خمسة مناطق حسب التحليل الفني 

ثم تناول السيد الكاتب العام الكلمة من جديد وقدم للحاضرين المشاريع المتواصلة     

ثم أحال الكلمة , ومدى تقدم نسبة اإلنجاز بها  6992من البرنامج اإلستثماري لسنة 

المالي بالخلية التي قدمت نتائج  للسيدة لطيفة سقا متصرف بالبلدية والمسؤول

التشخيص المالي وذكرت كل الموارد المالية المخصصة سواء كانت ذاتية أو دعم 

 .أو قروض أو مساهمات أخرى أي كان مصدرها
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ثم قّدم السيد الكاتب العام للبلدية توزيع الموارد المالية على مختلف التدخالت      

نسة منيارة المجبري وصابرين محمدي الميسرين والمناطق وفسح المجال لآل

لتوضيح المنهجية للبرنامج اإلستثماري التشاركي واألعمال التحضيرية وطرق 

 .اختيار المشاريع 

 

 :وفتح با  النقاش والتحاور مع الحضور التي كانت تدخالتهم وطلباتهم كاالتي    

من طرقات وأرصفة  اجماع الحاضرين على عدم إنجاز مشاريع بالبنية التحية -

 .قبل إنجاز مشروع التطهير الذي سينطلق عن قريب

طالب  الحاضرون بإنجاز مشاريع تبين جمالية المظهر العام بالمنطقة مثل بناء  -

مقر الئق بقصر البلدية أو إعادة تهيئته وتوسعة أماكن وقوف السيارات بمدخل 

 .جرة والنقل الريفيالمدينة على مستوى شارع البيئة ومحطة وقوف سيارات األ

تعبيد الطريق بشارع الحرية المؤدي إلى مصنع صابرين  حيث بين الجميع أن  -

حالته كارثية مما أضر بمحالتهم السكنية من كثرة الغبار والضجيج ودعو 

صاحب مصنع صابرين لتعبيد الشارع المذكور على نفقته بما أنه هو المستفيد 

 .األول منه

مرانية من حيث كثرة تواجد المناطق الخضراء به في مراجعة مثال التهيئة الع -

حال أن المنطقة البلدية محاطة بمناطق فالحية سقوية شاسعة وال داعي لوجود 

 .الكثير من المناطق الخضراء بها

 .تعبيد الطريق المؤدية للمقبرة وتركيز حراسة قارة  بها -

بلدية قبل الشروع بالمنطقة ال  gaz de villeاإلسراع بطلب تركيز شبكة الغاز  -

 .في انجاز قنوات التطهير أو بالتوازي معها

جل الحاضرين تساءلوا عن وضعية حديقة بورقيبة وسط المنطقة البلدية وطالبوا  -

بحمايتها وإيجاد حلول لبعث مشروع بها يحفظها من الحيوانات ويحدث مردود 

 .إيجابي لموارد البلدية

 .رة تعلية الصور به والعناية الكافيةتوفير حراسة قارة بالملعب البلدي وضرو -
 

وفي حدود الساعة السادسة مساء أنهت الخلية اجتماعها ودعت الحاضرين إلى     

 .حضور االجتماعات التي ستنظم داخل المناطق التي تم تقسيمها في هذه الجلسة
 

 

 رئيس النيابة الخصوصية                                                                             
 

 الناصر بن محمد مالط                                                                          

 

 

 

                                   
 

 

 



 

 

 الجمهورية التونسيـة            

                                                                          والبيئة شؤون المحليـةوزارة ال      
  واليـة القـيــــروان          

                                    *** 

           بلديـــة الشبيكـــة       

 محضر جلســــــــة

 
 

على الساعة الرابعة مساء بمقر البلدية  6992نوفمبر  09 يوم اإلربعاء        

 6992إلتأمت جلسة الخلية المكلفة بتغطية مراحل البرنامج اإلستثماري التشاركي 

 : برئاسة السيد الناصر بن محمد مالط رئيس الخلية  وبحضور أعضائها السادة

 .التنفيذي رضوان طيمومي             الكاتب العام للبلدية و المسؤول -

 زيادالبحروني                 المرافق المالي ورئيس دائرة الشؤون البلدية بالوالية -

 .حمادي عبدهللا                 المرافق التقني -

 .صابرين المحمدي             ميّســـر -

 لطيفة سقـــــة                   مسؤول مالي  -

 .نيعبد الفتاح الزايري            مسؤول ف -

افتتح السيد رئيس الخلية الجلسة بالترحيب بالحاضرين وشكرهم على الحضور     

وفتح لهم با  النقاش والتحاور , و بين لهم أن هذه الجلسة هي األولى للخلية 

 :والتعرف على مهام الخلية وقد وقع اإلتفاق على ما يلي 

   نصف بعد الزوال على الساعة الثالثة وال 6992ديسمبر  96تحديد يوم الجمعة

لعقد الجلسة العامة التشاركية األولى للنظر في مقترحات مشروع البرنامج 

التشاركي واإلطالع على التحليل الفني والمالي  والمصادقة على التقسيم 

إضافة إلى اإلتفاق على الخطة اإلتصالية المتمثلة ( en zone)العقاري للمنطقة 

العامة واإلستدعاء المباشر لمديري في نشر اإلعالن للعموم في األماكن 

المؤسسات المحلية إضافة إلى اإلعالن عن طريق مكبر الصوت بالسيارة 

 .اإلدارية

  ديسمبر على أن تتعهد البلدية  8تحديد موعد الجلسات مع المناطق ال يتجاوز يوم

بالتحضيرات الالزمة وذلك وفق خطة اتصالية تتمثل في اإلستدعاء المباشر 

 .تلصق إعالنات بالمناطق العامة للمواطنين

 كتابة الجلسات من قبل الكاتب العام للبلدية. 

 09/99/6992: الشبيكة في                                                           
 

 رئيس النيابة الخصوصية                                                                          
 

 الناصر بن محمد مالط                                                                    

 

 

 



                                                                                                          
 الجمهورية التونسيـة           

                                                                          والبيئة شؤون المحليـةوزارة ال      
  واليـة القـيــــروان          

                                    *** 

           بلديـــة الشبيكـــة       

 محضر جلســــــــة

 
 

على الساعة الرابعة مساء بمقر البلدية  6992سبتمبر  68 يوم اإلربعاء        

إلتأمت جلسة الخلية المكلفة بتغطية مراحل البرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي 

برئاسة السيد الناصر بن محمد مالط رئيس الخلية  وبحضور أعضائها  6992لسنة 

 : الســــــادة

 .لدية و المسؤول التنفيذيرضوان طيمومي             الكاتب العام للب -

 زيادالبحروني                 المرافق المالي ورئيس دائرة الشؤون البلدية بالوالية -

 .حمادي عبدهللا                 المرافق التقني -

 .صابرين المحمدي             ميّســـر -

 لطيفة سقـــــة                   مسؤول مالي  -

 .مسؤول فني       عبد الفتاح الزايري      -

افتتح السيد رئيس الخلية الجلسة بالترحيب بالحاضرين وشكرهم على الحضور     

و بين لهم أن هذه الجلسة هي األولى للخلية إلعداد األعمال التحضيرية لمختلف 

وفتح لهم با  , 6992مراحل إعداد البرنامج اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة 

 :رف على مهام الخلية وقد وقع اإلتفاق على ما يلي النقاش والتحاور والتع

   على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال  6992ديسمبر  96تحديد يوم الجمعة

لعقد الجلسة العامة التشاركية األولى للنظر في مقترحات مشروع البرنامج 

قاري التشاركي واإلطالع على التحليل الفني والمالي  والمصادقة على التقسيم الع

إضافة إلى اإلتفاق على الخطة اإلتصالية المتمثلة في نشر  (en zones)للمنطقة 

اإلعالن للعموم في األماكن العامة واإلستدعاء المباشر لمديري المؤسسات 

 .المحلية إضافة إلى اإلعالن عن طريق مكبر الصوت بالسيارة اإلدارية

  على أن تتعهد  2016ديسمبر 8تحديد موعد الجلسات مع المناطق ال يتجاوز يوم

البلدية بالتحضيرات الالزمة وذلك وفق خطة اتصالية تتمثل في اإلستدعاء 

 .المباشر للمواطنين تلصق إعالنات بالمناطق العامة

 كتابة الجلسات من قبل الكاتب العام للبلدية. 

 68/91/6992: الشبيكة في                                                           
 

 رئيس النيابة الخصوصية                                                                          
 

 الناصر بن محمد مالط                                                                                                         

 

 



 

 
 التونسيـة الجمهورية            

                                                                          والبيئة شؤون المحليـةوزارة ال      
  واليـة القـيــــروان          

                                    *** 

           بلديـــة الشبيكـــة       

 محضر جلســــــــة

 

 
 .6992تكوين خلية حول برنامج اإلستثمار التشاركي لسنة : الموضوع

 

 

تم عقد  األعمال التحضيرية لبرنامج اإلستثمار البلدي التشاركي في نطاق        

على الساعة الثالثة بعد  6992سبتمبر  91جلسة عمل بمقر البلدية يوم الثالثاء  

الزوال وتم فيها تكوين الخلية اآلتي ذكرها لتغطية مراحل البرنامج اإلستثماري 

 :كاالتي  6992التشاركي 

 .رئيس النيابة الخصوصية   رئيس الخلية -

 .لدية و المسؤول التنفيذيرضوان طيمومي            الكاتب العام للب -

 زياد البحروني               المرافق المالي  ورئيس دائرة الشؤون البلدية بالوالية -

 .حمادي عبدهللا                  مرافق فني -

 .صابرين المحمدي             ميّســـر -

 .منيارة مجبري                  ميّســــر -

 .ّســــرمحمد منصر                    مي -

 لطيفة سقـــــة                   مسؤول مالي  -

 .عبد الفتاح الزايري            مسؤول فني -

 91/91/6992: الشبيكة في                                                           

 

 

 رئيس النيابة الخصوصية                                                                          

 

 الناصر بن محمد مالط                                                                                                                                 

 


