
 
  الجمهورية التونسية                                                                        

 ة                       ؤون المحليـوزارة الش       
                              *** 

 بالشبيكـــة ي,المجلــس البلــد                  بلديــة الشبيكـــة          

 0202الدورة العاديـة الثانية لسنة 
 0202جوان  20المنعقـدة في 

 

*** 
 

 9902ماي  92المؤرخ في  92عمـــال بمقتضيـات القانـون األساسي عدد        

قد تم إستدعاء أعضاء  ,منه 902المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة على الفصل 

التي تقرر عقدها يوم السبت  9999المجلس البلدي لحضور الدورة العادية الثانية لسنة 

 .على الساعة الحادي عشرة صباحا بمقر البلدية 9999جوان  92

بتىاري  المجلىس البلىدي فىي وبناء على االستدعاء الموجه إلىى اافىة السىادة أعضىاء       

والمتضمن تاري  ومكان وسىاعة عقىـد الجلسىـة وجىدو   347تحت عدد  99/92/9999

 :األعما  ونصه ااآلتـي 

التي تقرر  9999لسنة  الثانيةالدورة العادية بإستدعائكم لحضور ف وبعد، أتشر        

 . بمقر البلدية الحادي عشرة صباحاعلى الساعة  9999جوان  92عقدها يوم السبت 

 جوانر ـمن شهالسادس   السبتاليوم  9999الثانية لسنة العادية  ةدورنعقد جلسة ال      

 .بمقـر البلدية الحادي عشرة صباحاوألفين على الساعة  عشرون سنة

ونشىير إلىى أن األعضىـاء الحا ريىىـن , ونفتىت  الجلسىة بالترحيىك بكافىة الحا ىىرين     

مىىن  999 الفصىىل) تتألىىـم منهىىـم األـلبيىىـة القانونيىىـة بحيىىن يكىىـون النصىىـا  مكتمىىـال 

 (. 9902ماي  2المؤرخ في  9902لسنة  92القانون األساسي عدد 

اما نشير أن الجلسة التمهيدية لهاته الدورة لم يتم عقدها خال  شهر أفريل نظرا      

للظرف الصحي العام بالبالد التونسية ولما اقتضته إجراءات الحجر الصحي العام بمنع 

 .اإلجتماعات العامة والندوات وـيرها

 السادس السبتاليوم  9999ة الثانية لسنة ـالعادي تهعقد المجلس البلدي بالشبيكة دور     

صباحا بمقر البلدية  الحادي عشرةوألفـين على الساعة  عشرينمن شهر جوان سنة 

 :أعضاء المجلس البلدي السادة بحضور و برئاسة السيدة ربـ  مـــالط رئيسة البلدية

 مساعـد     محمد بن الصادق الزايري            -

 مساعـد خميس سقة                               -

 عضو المجلس البلدي                          الناصر مالط                         -

 "      "       "      محمد بن التيجاني الزايري           -

 "      "       "الهادي مالط                               -

 "      "       "مروى الخضراوي                       -

 "      "       "ياسين سقا                                  -

 "      "       "                         طارق الزايري   -

 "      "       "                                  أمينة سقة -

 "      "       "                           نوا  الزايري   -

                                                                                                                  .../... 
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 :ة ت عنها السيدوتغيب

 مريم فرج                             عضو المجلس البلدي  -
 

 .تم تكليفه بكتابة محضر الجلسة  سالــم ورد متصرف بالبلدية الذياما حضرها السيد           

 جاء بنص على الحا رين حسبما يسة البلدية عرض جدو  األعما ت السيدة رئثم  تول    

 : ي ــو ااآلتـاالستدعاء وه

 

 .9902الحسا  المالي لسنة  -0

من مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى  924تفويض مشموالت الفصل  -9

 .لفائدة رئيس البلدية 9902ماي  92المؤرخ في  9902لسنة  92القانون األساسي عدد 

 .اراء مقر للبلدية -4

 .استعراض سير اإلستخالصات -3

 .متابعـة المديونيــة -5

  .استعراض سير المشاريع -2

 .تبتيت معاليم الذب  بالمسل  البلدي -7

إجراء بتة عمومية لبيع محجوزات استنفذت اآلماد القصوى إليوائها  -2

 .بالمستودع البلدي

 .موعد تبتيت األسواق األسبوعية المحدثةتحديد  -2

 . مسائـل مختلفــة -09

 

 .وتمـت المصادقــة على جدو  اإلعما  باإلجمــاع 

 

                                                                  

 

ثم أذنت السيدة رئيسة البلدية للسادة أعضاء المجلس للتداو  في الموا يع المدرجة       

 :بجدو  األعما  والتي تمت المصادقة عليها فكانت ااآلتــي 

 

                                                                                            .../... 
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 .9902وـلق الميزانية لسنة  9902الحسا  المالي لسنة  :الموضوع األول 

 
 :عر ت السيدة رئيسة البلدية المو وع على الحا رين قائلة       

ماي  92المؤرخ في  9902لسنة  92عدد من القانون األساسي  902تطبيقا للفصل       

 44للقانون األساسي للبلديات عدد تطبيقـا و, المتعلق بمجلة الجماعات المحلية 9902

لسنة  32المنق  والمتمم بالقانون األساسي عدد  0275ماي  03المؤرخ في  0275لسنة 

منه وتطبيقا لمقتضيات  47وخاصة الفصل  9992جويلية  07المؤرخ في  9992

ديسمبر  02المـؤرخ في  9997لسنة  25من القانون األساسي عدد  43و  44الفصلين 

ينصان على أن ينظر المجلس البلدي في دورته المنعقدة في شهر ماي في  الذي 9997

من مجلة المحاسبة  929الحسا  المالي الذي يقع إعداده طبقا لمقتضيات الفصل 

العمومية وتقع المصادقة عليه من قبل سلطة اإلشراف التي لها صفة الموافقة على 

 .الميزانية المتعلقة به

المبلغ النهائي للموارد  9902بغلق ميزانية البلدية لسنة  ويثبت القرار المتعلق   

المستخلصة وللنفقات المأذون بدفعها خال  السنة ويلغي اإلعتمادات الباقية دون استعما  

ويرخص في نقل نتيجة السنة إلى الحسابين المفتوحين بالعمليات الخارجة عن الميزانية 

ة للعنوان األو  والجزئين الثالن والرابع من للبلدية تحت عنوان الما  االحتياطي بالنسب

 .العنوان الثاني والما  االنتقالي بالنسبة للجزء الخامس من العنوان الثاني

حين اانت النتائج التي  9902نعرض عليكم أبوا  الحسا  المالي لتصرف      

  :اما يلي  9902أسفرت عليها الحسابات إلى موفى ديسمبر 
 4.539.527,922......: ..............................لميزانيةاض يمقابجملي لمبلغ الال -0

 0.005.524,029:  .....المبلغ الجملي النهائي لمصاريم الميزانية المأذون بدفعها -9

 التي يرخص في نقلها إلى حسابات  9902مبلغ نتيجة سنة  -4

 9.395.943,097...: ....( .............الفائض الجملي للميزانية ) خارج الميزانية      

 مبلغ اإلعتمادات بالعنوان األو  الباقية دون استعما  إلى  -3

 972.393,424..: ......................حد اختتام التصرف والتي يصرح بإلغائها      

 من العنوان الثاني الباقية 3و4عتمادات الدفع بالجزئين إمبلغ  -5

 0.920.530,052 :.......والتي يصرح بإلغائهادون استعما  إلى حد اختتام التصرف      

 من العنوان الثاني الباقية  5عتمادات الدفع بالجزء إمبلغ  -2

 حد اختتام التصرف والتي سيقع تحويلها دون استعما  إلى     

     شــــــيء ال  :.....................................(.5فائض الجزء) إلى التصرف الموالي    

 من العنوان الثاني الباقية دون 5عتمادات الدفع بالجزء إمبلغ  -7

 حد اختتام التصرف والتي يصرح بإلغائها لعدم استعما  إلى      

     ــيءـشــــ ال..:  .............................................إنجاز ما يقابلها من موارد        
                                                                                                                    

 

                                                                  .../... 
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المؤرخ في  9902لسنة  92عدد ون األساسي ــمن القان 902ل ــا للفصــوتطبيق       

يتم انتخا  رئيسا لجلسة لمناقشة ,   المتعلق بمجلة الجماعات المحلية 9902ماي  92

 .الجلسة البلديةوعند اإلقتراع يغادر رئيس  9902الحسا  المالي لسنة 

 

 

 ـســــرار المجلـــــــــقـــ

 

  
  

 92المؤرخ في  9902لسنة  92عدد من القانون األساسي  902وتطبيقا للفصل         

 خميــــس سقـــــــــــــة :تم انتخا  السيد  ,المتعلق بمجلة الجماعات المحلية 9902ماي 

 فتصر  لثم ناقش أعضاء المجلس الحا رين أبوا  الحسا  المالي . رئيسا للجلسة

 .9902 سنـــة

ة اإلقتراع ليعم ثم أجريت, الجلسة البلدية ةرئيس ةالسيد توبعد المناقشة ـادر       

والترخيص في  9902على الحسا  المالي تصرف  باإلجماعفصادق أعضاء المجلس 

 9.395.943,097: أي الفائض الجملي للميزانية والبالغ  9902نقل مبلغ نتيجة سنة 

 : وان ــــإلى الحسابين المفتوحين بالعمليات الخارجة عن الميزانية للبلدية تحت عن

 229.952,725...........................: لنسبة للعنوان األو  الما  اإلحتياطي با -

 0.529.275,429......................:   والجزئين الثالن والرابع من العنوان الثاني -

     الشــــــيء....:    والما  اإلنتقالي بالنسبة للجزء الخامس من العنوان الثاني -

 .9902والتصري  بغلق الميزانية تصرف                   

 .إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة ا لرئيس المجلس البلديوفو و                    

 

                                                                                              .../...                        
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 الصادرة من مجلة الجماعات المحلية 924تفويض مشموالت الفصل   :الثانيالموضوع   

    ماي  92المؤرخ في  9902 لسنة  92بمقتضى القانون األساسي عدد  

 .البلدية ةلفائدة رئيس  9902
 

 

 :عر ت السيدة رئيسة البلدية المو وع على الحا رين قائلة   

 9902ماي  92المؤرخ في   9902لسنة  92عدد عمال بمقتضيات القانون األساسي      

 .المتعلق بمجلة الجماعات المحلية

من القانون األساسي المذاور  924نعرض عليكم مو وع تفويض مشموالت الفصل        

 هامدة نيابتالبلدية طيلة  ةرئيسالسيدة  لفائدة بالشبيكة أعضاء المجلس البلدي  السادة أعاله من

 : الصالحيات المتعل قة بما يلي 

 المجلس لقرارات طبقا البلدية المصال  تصرف في هي التي البلدية األمالك استعما  وتغيير  بط. 

 في للغرض الالزمة والترتيبية القانونية باإلجراءات والقيام االقتراض قصد التفاوض 

 .البلدي المجلس يضبطه ما حدود

  بشروط أو بنفقات المثق لة ـير والهبات التبرعات قبو. 

 الشفعة حق ذلك في بما مختلم المجاالت في للبلدية القانون يمنحها التي الحقوق ممارسة. 

 البلدي المكتك مصادقة على عر ها يتم أن على الصل ، مشاريع إبرام. 

 القانون هذا من 42 للفصل طبقا وتعاون شرااة عالقات لعقد أجنبية أطراف مع التفاوض. 

 

 

 المجلــــــــــــس قــــــــــــــرار

 
 924بعد المناقشة والدرس صادق الحا رون باإلجماع على تفويض مشموالت الفصل       

المؤرخ  9902لسنة  92مجلة الجماعات المحلية الصادرة بمقتضى القانون األساسي عد من 

 : والمتمثلة في  لفائدة السيدة رئيسة البلدية  9902ماي  92في 

 المجلس لقرارات طبقا البلدية المصال  تصرف في هي التي البلدية األمالك استعما  وتغيير  بط. 

 في للغرض الالزمة والترتيبية القانونية باإلجراءات والقيام االقتراض قصد التفاوض 

 .البلدي المجلس يضبطه ما حدود

  بشروط أو بنفقات المثق لة ـير والهبات التبرعات قبو. 

 الشفعة حق ذلك في بما مختلم المجاالت في للبلدية القانون يمنحها التي الحقوق ممارسة. 

 البلدي المكتك مصادقة على عر ها يتم أن على الصل ، مشاريع إبرام. 

 القانون هذا من 42 للفصل طبقا وتعاون شرااة عالقات لعقد أجنبية أطراف مع التفاوض. 
 

 .إلجراء الالزما البلدية إلتماموالتفويض لرئيس         
 

                                                                                                                                                                     .../... 
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 (.تم إرجاء هذا المو وع إلى موعد الحق )    .اراء مقر للبلدية  :الثالثالموضوع 

 

 

 

 .سير اإلستخالصاتإستعراض :  الرابعالموضوع 

 

 

 :عر ت السيدة رئيسة البلدية المو وع على الحا رين قائلة          

 0227سبتمبر  97بتاري   77عمال بمنشوري وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد        

 .البلديــةحو  تنمية الـموارد  9999مارس  92بتاري   02وعدد 

 :ي ـــــنعرض عليكم الو ع المالي للبلديـة ااآلتـ 

 

 :  0202ميزانيــة سنــة          

  

 0.499.920,290....................................= تقديــــــــرات الميزانيــــة -

 322.943,929......= ........40/95/9999االستخالصات الحاصلة لحد  -

 %  45 ......=...............................................النسبـــــــــة -

 

يوم ـم اإلستخالصــات لحــد ـرض اشـع بلديةال ةسـرئي ةدـالسي تتول       

أن نسبة اإلستخالصـــات بلغت  توبي ن فصال فصال وفقرة فقرة 40/95/9999

وأشارت إلى أن  عم نسبة اإلستخالص ,  % 45السنة  الفترة من  هذهخال  

أمل أن ون راجع أساسا إلى الو ع الصحي العام بالبالد خال  الفترة المنقضية

 .القادمةتتحسن في األشهر 

 

 

 

                                                                                                              .../... 
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 .متابعة المديونية : الخامس الموضوع 
   

 :عر ت السيدة رئيسة البلدية المو وع على الحا رين قائلة        
وبرقية  02/5/9992بتاري   727عمال ببرقية وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد       

 . حو  معالجة المديونية بالبلديـات  9992ماي  99بتاري   322سلطة اإلشراف عدد 
 :نعرض عليكم المو وع ااآلتـي        

  مخطط تطهير الديون: 
 

 مبلغ الدين الدائنبيان 
 سنوات الخالص

0202 0202 0202 0202 0200 0200 

 : المؤسسات العمومية 

 الشراة التونسية للكهرباء والغاز

 .الديوان الوطني إلتصاالت تونس

 .الواالة الوطنية للتصرف في النفايات

 .الصندوق الوطني للتقاعد 

 .المراز الوطني لإلعالمية

 الشراة الوطنية إلستغال  وتوزيع المياه

 .ديوان قيس األرا ي

 التونسية للتأمين وإعادة التأمينالشراة 

 مراز التدريك والتكوين المهني 

 

37.272,925 

90.292,220 

2.722,944 

02.293,354 

5.429,224 

5.992,539 

3.992,202 

09.794,370 

0.299,999 

 

37.272,925 

09.999,999 

9.423,937 

0.495,999 

0.072,999 

 -

 -

 

- 

09.949,494 

4.522,305 

9.255,203 

9.979,424 

5.992,539 

3.992,202 

5.329,999 

 -

 

- 

- 

0.792,442 

09.594,242 

 -

 -

 -

 -

 -

 

- 

0.573,422 

0.093,344 

- 

9.003,449 

 -

 -

5.930,370 

0.299,999 

 

- 

- 

- 

- 

 -

 -

 -

 -

 -

 

- 

- 

- 

- 

 -

 -

 -

 -

 -

 - - 5.224,222 7.490,999 729,999-  04.273,229 : الخـــــواص

 07.792,290 90.559,277 44.255,470 29.520,039 045.222,920 .....المجموع
- - 

  

  البرنامج السنوي لتطهير الديون: 
 

 مبلغ الدين الدائنبيان 
 سنةخالصه  ما تم

 10/20/0202لحد

 : المؤسسات العمومية 

 الديوان الوطني إلتصاالت تونس

 الشراة التونسية للتأمين وإعادة التأمين

 .للتصرف في النفاياتالواالة الوطنية 

 .المراز الوطني لإلعالمية

 مراز التدريك والتكوين المهني

 

0.573,422 

5.930,370 

0.093,344 

9.003,449 

0.299,999 

 

       - 

5.930,370 

0.093,344 

9.003,449 

0.299,999 

 299,999 5.224,222 : الخـــــواص

 0062027012 0262027020 ..............الجملـــــــــة

 

 قـــــرار المجلــــــس
 

وبعد المناقشة والدرس صادق الحا رون باإلجماع على مخطط تطهير الديون        

 .والبرنامج السنوي له حسك بيانات الجدو  أعاله و رورة إيفاء البلدية بتعه داتها

 .والتفويض لرئيسة البلدية إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة       

                                                                                                 .../... 
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 .سير المشاريع البلديةإستعراض :  السادسالموضوع 

 
                           

نعرض على السادة الحا رين مو وع سير المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج         

 :وميزانية بلدية الشبيكة بتمويالت ذاتية االتالي  9999و  9902السنوي لإلستثمار لسنتي 

 نسبة تقدم األشغا  بيان المشروع

 بناء قصر للبلدية
مرة أولى إال  أن العر ين وقع طلك العروض في 

 د.أ(0.259.999)تجاوزا تقديرات اإلدارة 

 . %099أنجز بنسبة  المسل  البلدي

 .بصدد الدراسات النهائية تهيئة السوق اليومية وبناء أاشاك

 .%099أنجز بنسبة  صيانة شبكة التنوير العمومي

توسعة الشبكة الكهربائية للمناطق 

 .الريفية
 .للشروع في األشغا  وقع دعوة المقاو 

 .وقع دعوة المقاو  للشروع في األشغا  صيانة المستودع البلدي

 .بصدد طلك الموافقة المبدئية لتمويل المشروع .الطرقات واألرصفة

 

طالك أعضاء المجلس الحا رين بضرورة تسريع عملية إنجاز المشاريع وفض 

اإلجراءات الالزمة قصد إنطالق اإلشكاليات على مستوى الدراسات و رورة إتمام 

المشاريع في اآلجا  المضبوطة في تقرير متابعة اإلنجاز والمحا  لصندوق القروض 

 .ومساعدة الجماعات المحلية

اما أوصى أعضاء المجلس الحا رين بمراجعة سير المشاريع البلدية مع تقني البلدية 

 .أيام 4وتقديم تقرير للمجلس البلدي في اجل أقصاه 

 

                                                                                              .../... 
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 .تبتيت معاليم الذب  بالمسل  البلدي :السابع الموضوع 

 

 

 :عر ت السيدة رئيسة البلدية المو وع على الحا رين قائلة           

ماي  92المؤرخ في   9902لسنة  92عدد عمال بمقتضيات القانون األساسي         

 المعاليم الواجبة بإستلزام المتعلق الجانك في المتعلق بمجلة الجماعات المحلية 9902

 .منها 84 و 83 الفصلين وخاصة البلدية والمسال  باألسواق

نعلم السادة أعضاء المجلس البلدي أن مو وع تبتيت معاليم الذب  بالمسل  البلدي        

وتم اإلعالن  9902قد تم عر ه على أنظار المجلس خال  الدورة العادية الثالثة لسنة 

إال  أنه لم يتقدم أي راـك في , عن استلزامه توازيا مع السوق األسبوعية والمحطة

بدون جدوى  9999مارس  97مت إعادة اإلعالن عن إستلزامه ليوم هذا وقد ت, اإلستلزام

نظرا للظرف الصحي العام المستجد بالبالد التونسية وحين لم يتقدم آنذاك أي راـك في 

فإننا نعرض عليكم المو وع من جديد , استلزام معاليم الذب  للمدة المتبقية من السنة 

 .ام المعاليم المذاورةلضبط تاري  جديد إلجراء بتة عمومية إلستلز

 

 قــــــــــرار المجلـــــــس

 

بعد المناقشة والدرس أقر  أعضاء المجلس البلدي الحا رون باإلجماع إعادة تبتيت       

على الساعة العاشرة  9999جوان  92معاليم الذب  بالمسل  البلدي بالشبيكة يوم الجمعة 

 .صباحا بمقر البلدية

 .المجلس البلدي إلتمام بقية اإلجراءات الالزمةوالتفويض لرئيسة       

                                                                                              .../... 
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 إجراء بتة عمومية لبيع محجوزات استنفذت اآلماد القصوى  :الثامن الموضوع 
 .إليوائها بالمستودع البلدي                       

 
 

يوجد بالمستودع البلدي  حينالمو وع على السادة األعضاء الحا رين  نعرض       

البلدي تتمثل في دراجات  محجوزات تجاوزت اآلماد القصوى إليوائها بمستودع الحجز

وتطبيقا للقانون الضابط لتنظيم مستودع ,  نارية وعادية مختلفة وبعض المعدات األخرى

والمبينة  على التفويت في المحجوزات المذاورة  المجلس البلديفإننا نطلك موافقة , الحجز

 :ااآلتي 
 

 اللون بيان النوع ر/ع

 احمر kimo  "F.R.T.277"فيسبا   .0

 زرقاء  Oveto Z-365.Vفيسبا    .9

 حمراء  Piatgoفيسبا    .4

 بيضاء   nouveau / bouster 5.R.R.9 فيسبا  .3

 ااحل  malagettiفيسبا    .5

 حمراء  scarapioفيسبا    .2

 ااحل  Ovetoفيسبا    .7

 Aprilia  moveفيسبا    .2

 ااحل  malagettiفيسبا    .2

 ااحل  Apriliaفيسبا    .09

 ااحل  ancien model -  boston V258.CHفيسبا    .00

 وأبيض  ااحل  Apriliaفيسبا    .09

04.  Forza (حطام) ااحل 

 أحمر  grandفيسبا   .03

 
                                                                                      .../... 
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 زرقاء موتوبيكان بدون محرك  .05

 زرقاء موتوبيكان بدون محرك  .02

 زرقاء موتوبيكان حالة سيئة  .07

 خضراء نوع قديم 094بيجو   .02

 حمراء  nouveau model 9900920بيجو رقم   .02

 زرقاء Y.1KL.0399KLبيجو رقم   .99

 حمراء ancien model 2293250بيجو رقم   .90

 زرقاء -حالة سيئة –تشاو بدون رقم   .99

 زرقاء بدون رقم –موتوبيكان   .94

 حمراء بدون رقم  ancien model - -بيجو  .93

 أاحل 2399597رقم   ancien model -بيجو  .95

 حمراء 2709353رقم   ancien model -بيجو  .92

97.  Piagio أاحل بدون رقم حالة سيئة 

 حمراء  nouveau model و بدون محرك حالة سيئة رقمبدون بيجو   .92

 حمراء  nouveau model و بدون محرك حالة سيئة رقمبدون بيجو   .92

 حمراء  ancien model و بدون محرك حالة سيئة رقمبدون بيجو   .49

 أاحل حالة سيئة -تشاو   .40

 حمراء  ancien model حالة سيئةبيجو   .49

  عاديةدراجات  99عدد   .44

  دراجة عادية  هيكل 99عدد   .43

  صغيرة الحجم عاديةدراجة   .45

  من الحديد "صرافة"سلوم مزدوج  94عدد   .42

  لتر 99ذو  bidonوعاء  29عدد   .47

 
 ســــرار المجلــــق

 
وبعد المناقشة والدرس وافق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على تبتيت       

المحجوزات المذاورة وتكليم تقني البلدية وبعض األعضاء من المجلس البلدي لمعاينة 

هذه المحجوزات ودعوة مصال  أمالك الدولة إلجراء تقرير اختبار لضبط السعر 

 .اإلفتتاحي ومراسلة الجهات الحاجزة في الغرض وبعد ذلك يتم  بط تاري  إجراء البتة 
 

                                                                                          .../... 
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 .تحديد موعد تبتيت األسواق األسبوعية المحدثة :الموضوع التاسع 
 
 

 :عر ت السيدة رئيسة البلدية المو وع على الحا رين قائلة           

ماي  92المؤرخ في   9902لسنة  92عدد عمال بمقتضيات القانون األساسي         

 المعاليم الواجبة بإستلزام المتعلق الجانك في المتعلق بمجلة الجماعات المحلية 9902

 .منها 84 و 83 الفصلين وخاصة البلدية والمسال  باألسواق

نعلم السادة أعضاء المجلس البلدي أن مو وع تبتيت معاليم اإلنتصا  باألسواق        

أوالد الزاير ) بمنطقتي   9999المحدثة خال  الدورة العادية األولى للمجلس البلدي لسنة 

ن بدون جدوى حي  9999قد تم اإلعالن عن استلزامهما خال  شهر مارس ( والجواودة 

, لم يتقدم أي راـك في اإلستلزام نظرا للظرف الصحي العام المستجد بالبالد التونسية

فإننا نعرض عليكم المو وع من جديد لضبط تاري  جديد إلجراء بتة عمومية , وعليه

 .إلستلزام معاليم اإلنتصا  بالسوقين المذاورين

 

 قــــــــــرار المجلـــــــس

 
 

بعد المناقشة  والدرس أقر  أعضاء المجلس البلدي الحا رون باإلجماع تحديد موعد       

على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية إلعادة تبتيت معاليم  9999جوان  92يوم الجمعة 

اإلنتصا  باألسواق األسبوعية المحدثة بكل من منطقة أوالد الزاير من عمادة الشبيكة 

 .دهللا بالحاج من عمادة الجواودةومنطقة سيدي عب

 .والتفويض لرئيسة المجلس البلدي إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة     

                                                                                            .../... 
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 .مسائل مختلفة : العاشرالموضوع 
 
 

بين السيد الهادي مالط عضو المجلس البلدي للحا رين الو عية السيئة         
للطريق بشارع الحرية المؤدي إلى مصنع المياه المعدنية صابرين وطالك باإلسراع 

اما طالك بمساعدة من نفس المؤسسة , باإلتصا  بمؤسسة صابرين لتعبيد الطريق
هذا واقترح طلك مقابلة , ة البلدية بالشبيكةالتابعة للمنطق  لفائدة المؤسسات التربوية

السيد معتمد الشبيكة وعقد جلسة محورها المشاريع الخاصة بمعتمدية الشبيكة وأساسا 
العامادات الراجعة بالنظر لبلدية الشبيكة وخاصة مشروع أشغا  تهيئة طريق 

 .المطايرية المبرمج منذ سنوات وتأخر إنجازه
 

جددت السيدة رئيسة , الموا يع المدرجة بجدو  األعما وباإلنتهاء من التداو  في 
البلدية شكرها للحا رين ودعتهم للتنقل لتحسيس المواطنين بأهمية خالص األداءات 
البلدية لتحسين نسبة اإلستخالص واذلك اإلستماع لمشاالهم حتى نتمكن من دراستها 

 .واإلستجابة لطلباتهم لضمان الظروف الطيبة للعيش الكريم 
 .وفي حدود الساعة منتصم النهار والنصم أنهى المجلس أعمالة ورفعت الجلسة

 

  9999جوان  92: الشبيكة في                                                                  
 

 رئيسة البلدية                                                                             
 
 ربـــــح مــــــالط                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


