
  
  

  الجمھورية التونسية                                                                       
        وزارة الداخلية                         وزارة الداخلية                         وزارة الداخلية                         وزارة الداخلية                                                         

                              ***  
   بلديــة الشبيكـــة          

  النيابة اخلصوصية لبلدية الشبيكـة
  2013لسنـة  الثانيـةالـدورة العاديـة 
  2013 مـاي 23املنعقـدة يف 

  

***  
  

املنقح  1975ماي 14املؤرخ يف 1975لسنة 33عمال مبقتضيات القانون األساسي للبلديات عدد       

  .2006جويلية  17املؤرخ يف 2006لسنة  48واملتمم بالقانون األساسي عدد

 16/5/2013الصادر بتاريخ  النيابة اخلصوصيةادة أعضاء سإىل كافة اللى االستدعاء املوجه وبناء ع     

  :ي ـمن تاريخ ومكان وساعة عقد اجللسة وجدول األعمال ونصه كاآلتواملتض 438حتت عدد 

 ليتا 2013لسنة  الثانيةالدورة العادية خالل  النيابة اخلصوصيةأتشرف باستدعائكم حلضور اجتماع       

  .مبقر البلدية منتصف النهارعلى الساعة  2013 ماي 23 ميساخلعقدها يوم  تقرر

 الثالث والعشرين من شهر ماي اخلميساليوم  الثانيةة ـالعادي معقد أعضاء النيابة اخلصوصية دور      

بإشراف السيد فتحي اجلناوي معتمد مبقر البلدية  منتصف النهارني على الساعة ـعشرة وألف ثالثةسنة 

أعضاء النيابة حبضور و برئاسة السيد الناصر بن حممد مالط رئيس النيابة اخلصوصية للبلديةالشبيكة و

  : اخلصوصية السـادة

 عبد ايد منصور -

 الناصر بن عمار مالط -

 خليل سقـــا -

 اهلادي سقـــا -

  .الكـاتب العـام للبلديـةكما حضرها السيد                  

  :السادةعذر  وتغيب عنها بدون                 

 الصحيب مـالط -

 أمال مصباح  -

  وصال سقـا -

                                                                                                      .../...  
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بالسيد  رئيس النيابة اخلصوصية للبلديـة اجللسة بالترحيـب السيد الناصر بن حممد مالطافتتح          

وأشار إىل أن األعضاء احلاضرين تتألف منهم ، احلاضرينبالسادة أعضاء النيابة اخلصوصية املعتمد و

  .األغلبية القانونية 

بتعيني أحد األعضاء إلمضاء حمضر اجللسة عمال مبقتضيات  النيابة اخلصوصيةوأذن ألعضاء         

 :السيدني ـباإلمجاع على تعي  االتفـاقفتم ، جديد من القانون األساسي للبلديات  41الفصل 

  .دورةـة الـر جلسـاء حمضـإلمض خليـل سقــا

 اضرين حسبماعرض جدول األعمال وتاله على احلالنيابة اخلصوصية مثّ توىل السيد رئيس          

  : ي ـو كاآلتـوه االستدعاء جاء بنص
  

  .متابعة سري اإلستخالصات -1

 .ةـمتابعة املديوني -2

 .متابعة سري املشاريع البلدية  -3

  .2012احلساب املـايل لسنـة   -4

 .ولحتويل إعتمادات من فصل إىل فصل داخل العنوان األ  -5

 .اإلنتفاع بهكراس شروط التفويت يف األثاث الذي زال املصادقة على   -6

 متابعة برنامج النظافة والعناية بالبيئة -7

  .مسائـل خمتلفــة -8

  .ومتـت املصادقــة على جدول اإلعمال باإلمجــاع 

للتداول يف املواضيع املدرجة جبدول  اخلصوصية للسادة أعضاء النيابةمث أذن السيد رئيس النيابة     

  :األعمال واليت متت املصادقة عليها فكانت كاآلتــي 

                                                                                  .../...  
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  .2013أفريل  30استعراض سري اإلستخالصات إىل غاية يوم :  املوضوع األول
  

  

  

  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائـال            

 19وعدد  1997سبتمرب  27بتاريخ  77عمال مبنشوري وزارة الداخلية والتنمية احمللية عدد         

  .حول تنمية الـموارد البلديــة  2002مارس  28بتاريخ 

  :ة كاآلتـي ـنعرض عليكم الوضع املايل للبلدي          

 
  :  2013ميزانيــة سنــة ) 1

 425.460,000...........................= تقديــــــــرات امليزانيــــة -

 179.490,599.........................=  30/04/2013حلد  االستخالصات احلاصلة -

  % 42= ...........................................النسبـــــــــة -

 
  :  فصال فصال وفقرة فقرة 30/04/2013جدول اإلستخالصات احلاصلة حلد  ) 2

 2013أفريل  30توىل السيد رئيس النيابة اخلصوصية عرض كشف اإلستخالصات حلد         

 .فصال فصال وفقرة فقرة

  

د املناقشة والدرس أشار احلاضرون إىل أن نسبة اإلستخالصات خالل املدة املنقضية تعترب بع       

طيبة ونوهوا مبجهود اإلدارة يف ذلك هذا فضال على التوصية بضرورة املزيد من التحسيس قصد 

  .بلوغ نسبة استخالص عالية

  

                                                                                    .../...  
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  .متابعـة املديونيــة:  الثاين وعاملوض
 

          

  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائـال             

وبرقية سـلطة   18/5/2006بتاريخ  797عمال بربقية وزارة الداخلية والتنمية احمللية عدد        

  . حول معاجلة املديونية بالبلديـات  2006ماي  20بتاريخ  489اإلشراف عدد 

  :نعرض عليكم املوضوع كاآلتـي        
  

المبرمج تسديده   مبلغ الدين  الدائنبيان 
   2013سنة 

  ما تم خ�صه لحد
  2013اي م21 

  : المؤسسات العمومية 
  .الشركة التونسية للكھرباء والغاز
  .الديوان الوطني �تصا�ت تونس

  .الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
  .المركز الوطني ل+ع(مية

  صندوق القروض ومساعدة الجماعات

  
18.076,634  
29.724,000  

645,309  
2.839,200  

82.127,643  

  
18.076,634  
3.124,923  

645,309  
2.839,200  

82.127,643  

  
18.076,634  

 بصدد إتمام إجراءات الخ(ص
645,309  

2.839,200  
  بصدد إتمام إجراءات الخ(ص

  3.683,934  3.683,934  3.683,934  : الخـــــواص

  25.245,077  110.497,643  137.096,720  ..............الجملـــــــــة

  
  
  
  

  المجلـــــسقــــــــرار 
  

  
تخلدة بذمة الديون امل إىل أن نسبة خالصاحلاضرون  أشاربعد املناقشة والدرس و        

ضـرورة عـدم تسجيل ديون أخرى مستقبال  أكدوا علىالزالت دون املأمول و البلدية

وقد متّ خالص مستحقات ، و اإلقتصار على النفقات يف حدود اإلعتمادات املتوفرة

ألف دينار  31ة للكهرباء وقمنا بطلب مستحقات البلدية املتمثلة يف مبلغ الشركة التونسي

  . بعنوان املعلوم اإلضايف على سعر التيار الكهربائي
                                                                                   .../...  

  
  



  
  

- 5 -  
  
  

  .ةـالبلديمتابعـة سري املشاريع  : الثالثاملوضوع 
 

  
  

  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائـال            

بتـاريخ   40وعدد  1999فيفري  02بتاريخ  3عمال مبنشور وزارة الداخلية والتنمية احمللية عدد          

سري املشاريع البلدية مـن املواضـيع   اللذان ينصان على أن يكون موضوع استعراض  2000جوان  19

  .القارة اليت تعرض يف كل دورة عاديـة للمجلس البلـدي 
  

  : كاآلتـي 2014 - 2010نعرض عليكم مشاريع املخطط اإلستثماري         
 

  :وما قبلھــا  2012مشاريع سنة  •
  

  اتـمالحظ  ةـالكلف  عـاملشاري

  .% 35بصدد اإلجناز بنسبة   د.أ 380  .تعبيد الطرقات وبناء األرصفة

  .بصدد طلب املوافقة النهائية ومت اختيار املقاول  د.أ   50  .التنوير العمومي

 
 : 2013مشاريع سنة  •

  

  .2014مدرج لسنة   د.أ  350  .بناء نادي أطفال

  .بصدد التزود  د.أ  160  .إقتناء معدات نظافة

                   
  

  .طيب وبعد املناقشة والدرس أشار احلاضرون إىل أن تقدم سري املشاريع      

  

                                                                                            .../...  
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  . 2012وغلق ميزانية تصرف  2012احلساب املايل لسنة :  الرابعاملوضوع 

  

  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائـال         

املنقح  1975ماي  14املؤرخ يف  1975لسنة  33تطبيقـا للقانون األساسي للبلديات عدد        
 37وخاصة الفصل  2006جويلية  17املؤرخ يف  2006لسنة  48واملتمم بالقانون األساسي عدد 

املـؤرخ يف  2007لسنة  65من القانون األساسي عدد  34و  33ات الفصلني منه وتطبيقا ملقتضي
الذي ينصان على أن ينظر الس البلدي يف دورته املنعقدة يف شهر ماي يف  2007ديسمرب  18

من جملة احملاسبة العمومية وتقع املصادقة  282احلساب املايل الذي يقع إعداده طبقا ملقتضيات الفصل 
  .سلطة اإلشراف اليت هلا صفة املوافقة على امليزانية املتعلقة بهعليه من قبل 

املبلغ النهائي للموارد املستخلصة وللنفقات  2012ويثبت القرار املتعلق بغلق ميزانية البلدية لسنة    
املأذون بدفعها خالل السنة ويلغي اإلعتمادات الباقية دون استعمال ويرخص يف نقل نتيجة السنة إىل 

للعنوان  بالنسبة املال االحتياطيبني املفتوحني بالعمليات اخلارجة عن امليزانية للبلدية حتت عنوان احلسا
  .األول واجلزئني الثالث والرابع من العنوان الثاين واملال االنتقايل بالنسبة للجزء اخلامس من العنوان الثاين

النتائج اليت أسفرت عليها حيث كانت  2012نعرض عليكم أبواب احلساب املايل لتصرف      
  : كما يلي  2012احلسابات إىل موىف ديسمرب 

   608.219,686...........................................: زانيةملياض يقابملي ملغ اجلبلامل -1
  437.987,060..................: املبلغ اجلملي النهائي ملصاريف امليزانية املأذون بدفعها -2
 اليت يرخص يف نقلها إىل حسابات خارج 2012 مبلغ نتيجة سنة -3

  170.232,626)..................................: الفائض اجلملي للميزانية ( امليزانية                              
 مبلغ اإلعتمادات بالعنوان األول الباقية دون استعمال إىل حد اختتام -4

   58.593,356......................................: ..التصرف واليت يصرح بإلغائها       
 من العنوان الثاين الباقيـة دون 4و  3مبلغ اعتمادات الدفع باجلزئني  -5

   134.160,095..................: استعمال إىل حد اختتام التصرف واليت يصرح بإلغائها    
 إىل  من العنوان الثاين الباقية دون استعمال 5الدفع باجلزء  مبلغ اعتمادات -6

  174,750..: )5فائض اجلزء( حد اختتام التصرف واليت سيقع حتويلها إىل التصرف املوايل    
 إىل  من العنوان الثاين الباقية دون استعمال 5مبلغ اعتمادات الدفع باجلزء  -7

   الشــــيء.....:   يصرح بإلغائها لعدم إجناز ما يقابلها من موارد حد اختتام التصرف واليت    
من القانون األساسي للبلديات يتم انتخاب رئيسا جللسة مناقشة احلساب املايل  37تطبيقا للفصل       
 .وعند اإلقتراع يغادر رئيس النيابة اخلصوصية اجللسة  2012لسنة 
 

  قـــرار الــس
 

. رئيسا للجلسة خليل سقـامن القانون األساسي للبلديات مت انتخاب السيد  37 تطبيقا للفصل     
  . 2012مث ناقش أعضاء الس احلاضرين أبواب احلساب املايل تصرف 

فصادق أعضاء  مث أجريت علمية اإلقتراع، وبعد املناقشة غادر السيد رئيس النيابة اخلصوصية اجللسة    
أي  2012والترخيص يف نقل مبلغ نتيجة سنة  2012الس باإلمجاع على احلساب املايل تصرف 

إىل احلسابني املفتوحني بالعمليات اخلارجة عن  170.232,626: الفائض اجلملي للميزانية والبالغ 
  : امليزانية للبلدية حتت عنوان 

  138.214,245................................: بالنسبة للعنوان األول  املال اإلحتياطي -
 31.843,631.............................: واجلزئني الثالث والرابع من العنوان الثاين  -
 174,750................: واملال اإلنتقايل بالنسبة للجزء اخلامس من العنوان الثاين  -

  . 2012نية تصرف والتصريح بغلق امليزا
  .وفوضوا لرئيس النيابة اخلصوصية إلمتام بقية اإلجراءات    

                                                                                                                                                                              .../...
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  .حتويل إعتماد من فصل إىل فصل داخل العنوان األول:  اخلامساملوضوع 

  
  

  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائـال   

املؤرخ يف  1975لسنة  33عمال مبقتضيات القانون األساسي مليزانيـة اجلماعات احملليـة عدد       
 2007لسنة  65وعلى مجيع النصوص اليت نقحته أو متمته وخاصة القانون عدد  1975 ماي 14

جديد الذي ينص على أن تتم عمليات حتويل إعتمادات بني  27يف فصله  2007ديسمرب  18املؤرخ يف 
 فصول ميزانية اجلماعات احمللية بناء على مداولة جملس اجلماعة احمللية وموافقة سلطة اإلشراف املختصة

  .باملصادقة على امليزانيـة
نعرض عليكم طلب حتويل إعتماد داخل العنوان األول وذلك اة مصاريف الوقاية الصحية     ، لذا      

  ).إمداد العملة مبادة احلليب والصابون( 
  

  ادةـــبالزي  انــبالنقص

  اإلعتمادات  بيان النفقات  الفقرة  الفصل   القسم  العنوان  اإلعتمادات  بيان النفقات  الفقرة  الفصل   القسمالعنوان

I 03  033050012  
تدخالت لفائدة 

  اجلمعيات الرياضية
2.000,000  I 03  03302  0025  

مصاريف الوقاية 

  .الصحية
2.000,000  

  2.000,000  ............امـــــوع  2.000,000  ............ـوعــامــ

  .وبعد املناقشة والدرس                 

  ر الــسقـــرا

   

داخل العنوان  2.000,000:صادق أعضاء النيابة اخلصوصية باإلمجاع على حتويل إعتماد يقدر بـ        
) إمداد العملة مبادة احلليب والصابون( اة مصاريف الوقاية الصحية  2013األول متوفر مبيزانية 

 :كاآلتـي
  ادةـــبالزي  انــبالنقص

  اإلعتمادات  بيان النفقات  الفقرة  الفصل   القسم  العنوان  اإلعتمادات  بيان النفقات  الفقرة  الفصل   القسمالعنوان

I 03  033050012  
تدخالت لفائدة 

  اجلمعيات الرياضية
2.000,000  I 03  03302  0025  

مصاريف الوقاية 

  .الصحية
2.000,000  

  2.000,000  ............امـــــوع  2.000,000  ............ـوعــامــ

  .إلمتام بقية اإلجراءات النيابة اخلصوصيةوفوضوا لرئيس 

                                                                                         .../... 
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  .حتويل إعتماد من فصل إىل فصل داخل العنوان األول:  اخلامساملوضوع 
  
   :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائـال                          

املؤرخ يف  1975لسنة  33عمال مبقتضيات القانون األساسي مليزانيـة اجلماعات احملليـة عدد        
 2007لسنة  65وعلى مجيع النصوص اليت نقحته أو متمته وخاصة القانون عدد  1975ماي  14

جديد الذي ينص على أن تتم عمليات حتويل اعتمادات بني  27يف فصله  2007ديسمرب  18املؤرخ يف 
فصول ميزانية اجلماعات احمللية بناء على مداولة جملس اجلماعة احمللية وموافقة سلطة اإلشراف املختصة 

  .باملصادقة على امليزانيـة
:          لعنوان األول وذلك لتأجري األعوان الغري قاريننعرض عليكم طلب حتويل إعتماد داخل ا، لذا    

  ).2013خلالص عامل متعاقد بداية من شهر ماي (
  

  ادةـــبالزي  انــبالنقص

  اإلعتمادات  النفقاتبيان   الفقرة  الفصل   القسم  اجلزءالعنوان  اإلعتمادات  النفقاتبيان   ةالفقر  الفصل   القسم  اجلز ء  انالعنو

I I 01  01.101  001   2.100,000  .األجر األساسي  I I 01  01.102002  
األعوان املتعاقدون 

  والعاملون باحلصة 
4.670,000  

I I 01  01.101  002   2.470,000  املنح اخلصوصية القارة  

I I 01  01.102007   650,000  املسامهات احملمولة  
I I 01  01.101  005  

املنح غري اخلصوصية 

  .املتغرية
100,000  

I I 01  01.101  014  
على  املسامهات احملمولة 

  .املشغل 
650,000  

  5.320,000  ............امـــــوع  5.320,000  ............ـوعــامــ

  .وبعد املناقشة والدرس                 

  

  قـــرار الــس

  

داخل  5.320,000:إعتماد يقدر بـصادق أعضاء النيابة اخلصوصية باإلمجاع على حتويل        
خلالص عامل متعاقد بداية من شهر :  (لتأجري األعوان الغري قارين  2013العنوان األول متوفر مبيزانية 

  ).2013ماي 
  .إلمتام بقية اإلجراءات النيابة اخلصوصيةوفوضوا لرئيس          

  

  

                                                                                             .../...  
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  .كراس شروط التفويت يف األثاث الذي زال اإلنتفاع بهاملصادقة على :  املوضوع السادس

  كراس الشروط 

  اخلاصة بالتفويت يف كمية من األثاث الذي زال اإلنتفاع به
  

يعرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية على السادة أعضاء النيابة احلاضرين كراس الشروط اخلاص       

  :بالتفويت يف بعض األثاث الذي زال اإلنتفاع به للمصادقة عليه وهو كالتايل

عروضة ضبطت قائمة األثاث املزمع التفويت فيه حسب القائمة التالية واألمثان اإلفتتاحية امل:  الفصل األول

  :حسب تقديرات خبري أمالك الدولة كالتايل 

/ع
الكمية  بيان المنقو1ت  ر

الثمن 
  ا8فتتاحي

  )د(
  م�حظات

    01  .سخان بالبترول .1
  
  
  
  
  
  
  
20  

حسب العدد  16إلى  01المنقو�ت المرقمة من عدد 
 الرتبي تتمثل في أثاث ومعدات غير صالحة ل+سعمال

  .بتاتا وھي في حالة حطام وبالتالي يتم بيعھا كقسط واحد

  P.A Huille  01سخان  .2
  04  مروحة مكتب كھربائية .3
  01  مروحة سقف كھربائية .4
  compresseur (  01(آلة ضغط ھواء .5
  Bascule 300kg.(  01 ( آلة وزن  .6
  01  .عربة يدوية خشبية للنظافة .7
  01  طاولة اجتماعات .8
  03  كراسي ب(ستيكية .9

  02  كراسي خشبية مجلدة .10
  03  .كراسي معدنية مجلدة .11
  chromées(  14(كراسي خشبية  .12
  03  آلة حاسبة  .13
  Photo copieur  03آلة نسخ وثائق  .14
  Stencileuse  01آلة نسخ  .15
  01  .آلة رقن بالفرنسية .16

17. 
مجموعة خردة مختلفة ب(ستيكية 

  .وحديدية
1 lot 1400  

  15cm PVC Øقطع  05عدد -
 .صم 5م وقطر 50قنوات ب(ستيكية بطول حوالي -
 .صم 12قنوات خاصة بشفط آبار السرب قطر  10عدد -
 .م 6صم وطول  6قطعة من القنوات الحديدية قطر  20 -
 .أبواب من الحديد المطروق ذات أحجام مختلفة 06عدد -
  ةـــــــات ا�نتخابيـــــة بالمعلقــة خاصــات حديديــلوح -

)en tôle + fer carré(.  
 .م خاص بالتنوير العمومي 7عمود كھربائي بطول  26 -
في طول مترين تقريبا الوزن  Ø 6قضبان من الحديد  -

  .كلغ 50الجملي حوالي 
                                                                                                  .../...  
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18. 
مجموعة إطارات عج(ت 

)Pneu( حجام مختلفةZ  
44  10  

: إطارات مطاطية مستعملة ذات أحجام مختلفة
  .حطام

  .حطام: أبواب خشبية قديمة ومفككة 03عدد   10  03  قطع خشبية .19

  

  .ال ميكن ألي موظف أو عامل ببلدية الشبيكة من املشاركة فيها: الفصل الثاين 

يقع التفويت يف املنقوالت بطريقة الظروف املغلقة حيث توجه إىل السيد رئيس النيابة : الفصل الثالث

على أن يقع الفتح يوم اجلمعة  2013جوان  27اخلصوصية بالشبيكة وذلك يف أجل أقصاه يوم اخلميس 

بلدية : على الساعة العاشرة صباحا وذلك عن طريق الظروف املغلقة إىل العنوان التايل  2013جوان  28

  ".اليفتح عرض التفويت يف أثاث زال اإلنتفاع به"مع كتابة  عبارة  – 3121الشبيكة 

  .البيع يقع نقدا أو بواسطة صك مؤشر عليه من طرف البنك : الفصل الرابع

  .من الثمن اإلفتتاحي %10تأمني مبلع الضمان الوقيت : الفصل اخلامس 

  .وبعد املناقشة والدرس         
  

  الــسقـــرار 

  

كراس الشروط اخلاص بالتفويت يف بعض األثاث صادق أعضاء النيابة اخلصوصية باإلمجاع على        

  .واملبين أعاله والتفويض لرئيس النيابة اخلصوصية إلمتام بقية اإلجراءات الالزمة الذي زال اإلنتفاع به

  

                                                                                             .../... 
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  .ةـمتابعة برنامج النظافة والعناية بالبيئ:  املوضوع السابع

  

هذا إضافة ، متواصلة وبصفة يومية  يف إطار متابعة برنامج النظافة والعناية بالبيئة الزالت اهودات      

إىل إجناز محالت نظافة قصد القضاء على مجلة النقاط السوداء وذلك برفع الفواضل املترتبة عن البناء 

ويف هذا اإلطار حني كافة اإلطار العامل مبصلحة النظافة إضافة . والفواضل املنزلية امللقاة بصفة عشوائية

  .النيابة اخلصوصية على ضرورة توفري حميط سليم يستطاب فيه العيش إىل احلرص اليومي من قبل أعضاء

  

  .مشروع جتميل املدينةتقدمي إجناز :  الثامناملوضوع 

  

مشروع يعرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية على السادة األعضاء احلاضرون النظر يف تقدمي إجناز       

وذلك حسب اخلطة  2013إىل سنة  2014البلدي لسنة  جتميل املدينة املدرج باملخطط اإلستثماري

  : التمويليـة التاليـة 

 ألف دينار 21:    متويل ذايت  •

 ألف دينار 25,9: قــرض  •

 .ر     ألف دينا 23,1 : دةمساعـ •

 ألف دينار 70:      اجلملـة   

  .وبعد املناقشة والدرس

  الــس قــرار

  

صادق أعضـاء النيابـة اخلصوصية احلاضرين على تقدمي مشروع جتميـل املدينـة املدرج       

وذلك حسب اخلطة التمويليـة املذكورة  2013إىل سنة  2014باملخطط اإلستثماري البلدي لسنة 

 .بالعـرض أعـاله

  .والتفويض لرئيس النيابة اخلصوصية إلمتام بقية اإلجراءات الالزمـة      

                                                                                               .../...  
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  . حول متتيع عملة النظافة ببلدية الشبيكة من مادة احلليب والصابون:  التاسعاملوضوع 

  

يعرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية على السادة األعضاء احلاضرون موضوع متتيع عملة البلدية       

كلغ يف الشهر الواحد عن كل شهر فعلي وحبساب لتر حليب  4بقطاع النظافة مبادة الصابون حبساب 

وان والسيد وذلك بناء على حمضر إتفاق بني نقابة العملة واحتاد الشغل بالقري. يف كل أسبوع عمل فعلي

  .رئيس النيابة اخلصوصية بالشبيكة

  : وبعد التداول والنقاش 

  قـــرار الــس

  

صـادق أعضـاء النيابـة اخلصوصيـة باإلمجاع على متتيـع عمـال النظافـة بالبلديـة        

  .وذلك حسب العرض املبني أعاله

  

للحاضرين للسيد املعتمد ومن املداوالت جدد السيد رئيس النيابة اخلصوصية شكره  و باإلنتهاء

وعدم التخلف عن مواعيد  بالهم جلسات النيابة اخلصوصية مستقرىل ضرورة حضوإدعاهم و

اجللسات وخاصة جلسات املكتب البلدي واجللسات التمهيدية وجلسات الدورات العادية للنيابة 

  .بأمهية عمل اللجان البلدية  كما ذكرهم، اخلصوصية 

ر العمل البلدي من مجيع النواحي ع يف تقدم وتطويسر أننه أحضورهم من شبين هلم كذلك أن و

والنهوض مبنطقتنا يف هذا الوضع  احملددةجاهلا آجناز املشاريع يف إت والصاستخإلر اوخاصة تطو

  .الراهن الذي تعيشه كامل البالد التونسية بعد الثورة

ورفعت  اأعماهل النيابة اخلصوصية أت الواحدة والنصف بعد الزوالويف حدود الساعة        

  .ةــاجللس

   2013 ماي 23: الشبيكة يف                                                                          

  رئيس النيابة اخلصوصية                                                                              
  

   الناصر بن حممد مالط                                                                               

  

  
 


