
 

 الجمهورية التونسية                                                                             

 ـة                       ؤون المحليــوزارة الش         
                                *** 

  بلديـــة الشبيكـــة        

 المحضــــــر الجملـــــــــي
 الشبيكـةب مجلس البلديال لعموم المواضيع التي درسها

 0202دورته العادية الثالثة لسنة خالل 

 0202جويلية  02المنعقدة بتاريخ 
 

 **** 
 

المتعلق  9902 ماي 92المؤرخ في  92عمال بمقتضيـات القانـون األساسي عدد        

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

التي تقــّرر عقدها يوم  9999المجلس البلـدي لحضـور الدورة العاديـة الثالثــة لسنـة 

إالّ أنه لم يحضر , على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية 9999 جويلية 92الجمعة 

فتم إعادة . العدد الالزم من أعضاء المجلس البلدي إلكتمال النصاب القانوني لعقد الدورة

على الساعة  9999جويلية  92دعوة المجلس البلدي للمرة الثانية للحضور يوم الثالثاء 

 . الخامسة مساء بمقر البلدية 

بتاريخ المجلس البلدي في وبناء على االستدعاء الموجه إلى كافة السادة أعضاء       

 والمتضمن تاريخ ومكان وساعة عقـد الجلسـة وجدول األعمال 722تحت عدد  92/7/9999

ــي   :ونصه كاآلتـ

 9999لسنة  الثالثةلدورة العادية ا ستدعائكم لحضوربإعادة إوبعد، أتشرف      

على  9999جويلية  92 الثالثاءيوم لعقدها إعادة  الشبيكة التي تقرربمجلس البلدي لل

 .بمقر البلديةالخامسة مساء الساعة 

الثامن والعشرين   الثالثاءاليوم  9999العادية الثالثة لسنة  ةدورإنعقدت جلسة ال      

برئاسة  بمقـر البلدية الخامسة مساءوألفين على الساعة  عشرون سنة جويليةر ـمن شه

 :السيد خميس سقة مساعد رئيسة البلدية وبحضور أعضاء المجلس البلدي السادة 

 مروى خضراوي                عضو -

 أمينة سقا                           عضو -

 محمد بن الصادق الزايري         مساعد -

 محمد بن التيجاني الزايري        عضو -

 عضو                        الهادي مالط -

 الناصر مالط                      عضو -

 .الذي تولى كتابة محضر الجلسة الكـاتب العـام للبلديـةكما حضرها السيد 

 :وتغيب عن حضور هذه الدورة أعضاء المجلس البلدي السادة 

 ياسين سقا                        عضو -

 ضو طارق الزايري                  ع -

 نوال الزايري                    عضو -

 مريم فرج                        عضو -

                                                     .../... 
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ونشير إلى أن األعضـاء الحاضريـن , ونفتتح الجلسة بالترحيب بكافة الحاضرين     

لسنة  92من القانون األساسي عدد  999تتألـف منهـم األغلبيـة القانونيـة طبقا للفصل 

 . 9902ماي  2المؤرخ في  9902

لى ه ععرض جدول األعمال وتال ثّم تولى السيد خميس المساعد بالمجلس البلدي     

 : ي ــو كاآلتـاالستدعاء وه جاء بنص الحاضرين حسبما

 

 الشؤون المالية واإلقتصادية  تقديم مقترحات من المجلس البلدي للجنة -0

 .9990في إطار إعداد ميزانية البلدية لسنة   ومتابعة التصرف

 .سير المشاريع  متابعة -9

 .سير اإلستخالصات متابعة -3

 .متابعـة المديونيــة -2

بالشبيكة السوق األسبوعية سوق الدواب واإلنتصاب العام  تبتيت معاليم -5

 .9990لسنة 

 .9990لسنة  بالقرين أوالد الزايرتبتيت معاليم السوق األسبوعية  -2

 .9990بالجواودة سيدي عبدهللا لسنة تبتيت معاليم السوق األسبوعية  -7

بالشبيكة لسنة  الوقوف بمحطة سيارات األجرة والنقل الريفي معاليمتبتيت  -2

9990. 

 .9990الذبح بالمسلخ البلدي لسنة  معاليمتبتيت   -2

 منحة من والية  ) بالترفيع  9999تعديل في ميزانية التنمية لسنة  -09

 (.02القيروان لمصاريف الوقاية من وباء كوفيد  

 .مسائـل مختلفــة -00

 

وقبل طلب المصادقة على جدول األعمال طلب من أعضاء المجلس البلدي الحاضرين      

 :فة المواضيع التالية لجدول األعمال إضا

 

التخفيض في لزمة السوق األسبوعية سوق الدواب واإلنتصاب العام ببلديةة  -0

 .9999الشبيكة لسنة 

التخفيض في لزمة معاليم الوقةوف بمحطةة سةيارات األجةرة والنقةل الريفةي  -9

 .9999بالشبيكة لسنة 

 .تكليف كاتب عام للبلدية -3

بتةةةةاريخ  03تبعةةةةا للمنشةةةةور عةةةةدد  9999ميزانيةةةةة البلديةةةةة لسةةةةنة  تعةةةةدليل -2

99/2/9999. 

 :فتمـت المصادقــة على جدول اإلعمال باإلجمــاع  ليصبح على النحول التالي                

                                                                                                            .../... 
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 الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة تقديم مقترحات من المجلس البلدي للجنة -0
 .9990في إطار إعداد ميزانية البلدية لسنة   التصرف

 .سير المشاريع  متابعة -9
 .سير اإلستخالصات متابعة -3
 .متابعـة المديونيــة -2
 .9990بالشبيكة لسنة واإلنتصاب العام تبتيت معاليم السوق األسبوعية سوق الدواب  -5
 .9990لسنة  بالقرين أوالد الزايرتبتيت معاليم السوق األسبوعية  -2
 .9990بالجواودة سيدي عبدهللا لسنة تبتيت معاليم السوق األسبوعية  -7
 .9990بالشبيكة لسنة  الوقوف بمحطة سيارات األجرة والنقل الريفي معاليمتبتيت  -2
 .9990لمسلخ البلدي لسنة الذبح با معاليمتبتيت   -2
منحة من والية القيروان ) بالترفيع  9999تعديل في ميزانية التنمية لسنة  -09

 (.02لمصاريف الوقاية من وباء كوفيد
التخفيض في لزمة السوق األسبوعية سوق الدواب واإلنتصاب العام ببلدية الشبيكة  -00

 .9999لسنة 
الوقوف بمحطة سيارات األجةرة والنقةل الريفةي بالشةبيكة  التخفيض في لزمة معاليم -09

 .9999لسنة 
 .تكليف كاتب عام للبلدية -03
 .99/2/9999بتاريخ  03تبعا للمنشور عدد  9999تعدليل ميزانية البلدية لسنة  -02
 .مسائـل مختلفــة -05

دورة ثم أشار السيد خميس سقة المساعد بالمجلس البلدي إلى أن الجلسة التمهيدية لهذه ال     
على الساعة الرابعة والنصف مساء بمقر  9999جويلية  90العادية قد تم عقدها يوم اإلربعاء 

إلى  ةالجلسة بالترحيب بالحاضرين مشير ت السيدة ربح مالط رئيسة البلديةافتتححيث , البلدية
وجوبا أن القانون األساسي للبلديات نّص على أنه يسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس البلدي 

ويدعى لهذه الجلسات التمهيدية متساكنو  ,جلسة تمهيدية شهرا على األقل قبل انعقاد الدورة
المنطقة البلدية بوسائل اإلعالم المتاحة لسماع مداخالتهم في المسائل ذات الصبغة المحلية 

قبل ويتم درس المقترحات المعروضة خالل الجلسة التمهيدية من  , وتعريفهم بالبرامج البلدية
 .  اللجان البلدية كل حسب مشموالتها وتعرض على الدورة العادية الموالية للمجلس البلدي 

وعلى هذا األساس فقد تم استدعاء متساكني المنطقة البلدية بمختلف وسائل اإلعالم حيث       
 92للحضور يوم ) في مناسبة أولى  9999 جوان 09تم تعليق إعالن بمقر البلدية بتاريخ 

فتم , وحيث لم يحضر العدد الكافي من أعضاء المجلس البلدي لعقد الجلسة ( 9999جوان 
على الساعة  9999 جويلية 90 اإلربعاءعقد الجلسة التمهيدية ليوم تحديد موعد ثاني ل

دراج اإلعالن بموقع الواب الخاص بالبلدية وبالصفحة إكما تم  ,بمقر البلدية الخامسة مساء
 ." الفايسبوك"على الموقع اإلجتماعي الرسمية للبلدية 

ذّكر الحضور بمداخالت المواطنين والمجتمع المدني والمستشارين خالل الجلسة وقد      
                                                                                                                        .9999جويلية  90التمهيدية لهاته الدورة المنعقدة بتاريخ 

ثم أذن للسادة أعضاء المجلس للتداول في المواضيع المدرجة بجدول األعمال والتي       
 :تمت المصادقة عليها فكانت كاآلتــي 

                                                                                                  .../... 
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 الشؤون المالية  تقديم مقترحات من المجلس البلدي للجنة : الموضوع األول

 في إطار إعداد ميزانية   واإلقتصادية ومتابعة التصرف                       

 .9990البلدية لسنة                       

 

 
نعرض عليكم موضوع طلب تقديم أعضاء المجلس البلدي توصياته ومقترحاته        

للجنة الشؤون المالية واإلقتصادية قصد التفضل بمناقشتها وإمكانية تضمينها بميزانية 

 .9990البلدية لسنة 

 

 

 قــــــرار المجلـــــــــس

 

 

طرف أعضاء المجلس وبعد النقاش والتداول كانت المقترحات المعروضة من       

 : الحاضرين كاآلتي 

   عملة نظافة 5إتمام إجراءات انتداب عدد  -( : اإلنتدابات) التأجير. 

وذلك  9990ملحق إدارة خالل سنة  93انتداب عدد  -

بتجسيم اإلنتدابات المبرمجة مع األخذ بعين اإلعتبار 

 .المالئمة بين تطور الوضع المالي وتحيين نسبة التأطير

  تطبيق مقتضيات منشور وزارة الشؤون المحلية  عدد : التدخالت لفائدة الجمعيات

 . 99/92/9999بتاريخ  03

 اإلسراع في اإلنجاز:  المشاريع المتواصلة. 

 توظيف معلوم إستغالل الرصيف من طرف المحالت التجارية 

 

                                                                                               .../... 
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 .سير المشاريع  متابعة : الموضوع الثاني

 

 
نعرض على السادة الحاضرين موضوع سير المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج         

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

 نسبة تقدم األشغال بيان المشروع

 بناء قصر للبلدية
وقع طلب العروض في مرة أولى إالّ أن العرضين 

 د.أ( 0.259.999)تجاوزا تقديرات اإلدارة 

 . %099أنجز بنسبة  المسلخ البلدي

 .بصدد الدراسات النهائية وبناء أكشاكتهيئة السوق اليومية 

 .%099أنجز بنسبة  صيانة شبكة التنوير العمومي

توسعة الشبكة الكهربائية للمناطق 

 .الريفية
 .األشغال إنطلقت

 .األشغال إنطلقت صيانة المستودع البلدي

 .بصدد طلب العروض .الطرقات واألرصفة

 

 

 قــــرار المجلــــس

 

عقد جلسة تضم أعضاء المجلس وتقني البلدية والمقاول المكلف بإنجاز مشروع  إقتراح     

 .التنوير العمومي حول تحديد أماكن التدخل اإلضافية على ضوء اإلعتمادات المتوفر

 

                                                                                              .../... 
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 . اإلستخالصاتسير  متابعة : الموضوع الثالث

 

 
سبتمبر  97بتاريخ  77بمنشوري وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد  عمال       

 .البلديــةحول تنمية الـموارد  9999مارس  92بتاريخ  02وعدد  0227

 :ي ـــــنعرض عليكم الوضع المالي للبلديـة كاآلتـ        

 

 :  0202ميزانيــة سنــة          

  

 0.399.920,290....................................= الميزانيــــة تقديــــــــرات -

 592.222,202......= ........39/92/9999االستخالصات الحاصلة لحد  -

 %  32 ......=...............................................النسبـــــــــة -

 

رض ـعرئيس الجلسة ى السيد خميس سقة المساعد بالمجلس البلدي وتول       

وبيّنت  فصال فصال وفقرة فقرة 39/92/9999يوم ـف اإلستخالصــات لحــد ـكش

وأشار إلى أن ,  % 32أن نسبة اإلستخالصـــات بلغت خالل هذه الفترة من  السنة 

راجع أساسا إلى الوضع الصحي العام بالبالد خالل  ضعف نسبة اإلستخالص

 .الفترة المنقضية ونأمل أن تتحسن في األشهر القادمة

 

 

                                                                                         .../... 
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 .المديونية متابعة : الموضوع الرابع

 
وبرقية  02/5/9992بتاريخ  727عمال ببرقية وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد      

 . حول معالجة المديونية بالبلديـات  9992ماي  99بتاريخ  222سلطة اإلشراف عدد 
 :نعرض عليكم الموضوع كاآلتـي        

  مخطط تطهير الديون: 
 

 مبلغ الدين الدائنبيان 
 سنوات الخالص

0202 0202 0202 0202 0200 0200 

 : المؤسسات العمومية 

 الشركة التونسية للكهرباء والغاز

 .الديوان الوطني إلتصاالت تونس

 .الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

 .الصندوق الوطني للتقاعد 

 .المركز الوطني لإلعالمية

 الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه

 .ديوان قيس األراضي

 التونسية للتأمين وإعادة التأمينالشركة 

 مركز التدريب والتكوين المهني 

 

27.272,925 

90.292,220 

2.722,933 

02.292,253 

5.329,223 

5.992,529 

2.992,202 

09.793,270 

0.299,999 

 

27.272,925 

09.999,999 

9.322,927 

0.395,999 

0.072,999 

 -

 -

 

- 

09.939,393 

3.522,205 

9.255,202 

9.979,323 

5.992,529 

2.992,202 

5.229,999 

 -

 

- 

- 

0.792,332 

09.593,232 

 -

 -

 -

 -

 -

 

- 

0.572,322 

0.092,233 

- 

9.002,339 

 -

 -

5.920,270 

0.299,999 

 

- 

- 

- 

- 

 -

 -

 -

 -

 -

 

- 

- 

- 

- 

 -

 -

 -

 -

 -

 - - 5.223,222 7.390,999 729,999-  03.272,229 : الخـــــواص

 07.792,290 90.559,277 33.255,370 29.520,029 035.222,920 .....المجموع
- - 

  

  البرنامج السنوي لتطهير الديون: 
 

 مبلغ الدين الدائنبيان 
سنة خالصه  ما تم

02/20/0202 

 : المؤسسات العمومية 

 .الديوان الوطني إلتصاالت تونس

 .الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين

 .للتصرف في النفاياتالوكالة الوطنية 

 .المركز الوطني لإلعالمية

 .مركز التدريب والتكوين المهني

 

0.572,322 

5.920,270 

0.092,233 

9.002,339 

0.299,999 

 

0.572,322 

5.920,270 

0.092,233 

9.002,339 

0.299,999 

 299,999 5.223,222 : الخـــــواص

 0262027020 0262027020 ..............الجملـــــــــة

 

 ــرار المجلــــــســــقـــ
 

وبعد المناقشة والدرس صادق الحاضرون باإلجماع على مخطط تطهير الديون        

وقد ثمن أعضاء المجلس إيفاء البلدية والبرنامج السنوي له حسب بيانات الجدول 

 .بتعهداتها من خالل خالص كافة الديون

                                                                                                 .../... 
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 تبتيت معاليم السوق األسبوعية سوق الدواب واإلنتصاب : الموضوع الخامس

 .9990بالشبيكة لسنة العام                           

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

المعاليم  بإستلزام المتعلق الجانب في المتعلق بمجلة الجماعات المحلية 9902

 .منها 84 و 83 الفصلين وخاصة البلدية والمسالخ باألسواق الواجبة

  المؤرخ 0275لسنة  33ات عدد ــي للبلديـون األساسـات القانـبمقتضي الـعمو     

والقوانين التي نقحته أو تـّممته وخاصة القانـون األساسي  0275ماي  02في 

 . 9992جويلية  07المؤرخ في  9992لسنة  22عدد

الصادر عن  9902فيفري  99بتاريخ  92وتطبيقا لمقتضيات المنشور عدد       

 المعاليم ستلزامإل المرجعي السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة حول اإلطار

 .البلدية والمسالخ باألسواق الواجبة

معاليم السوق األسبوعية سوق الدواب نعرض عليكم موضوع تبتيت       

 .وضبط موعد البتة للمصادقة 2021بالشبيكة لسنة العام  واإلنتصاب
 

 

 .وبعد التداول والنقاش      
 

 ر المجلـــــساقــــــــر

 
المعاليم الحاضرون باإلجماع على تبتيت  البلديالمجلس صادق أعضاء       

بالشبيكة لسنة العام  السوق األسبوعية سوق الدواب واإلنتصابالموظفة على 

  :وضبط موعد البتة كما يلي  9990
 

 الـمعـاليـــم
 السعر اإلفتتاحي

 (9999السعر النهائي لبتة )

 موعد البتـة
قبل موفى شهر أكتوبر حسب المنشور )

 (92/2/0222المؤرخ في 27عددالوزاري 

السوق األسبوعية لإلنتصاب 

 . 9990العام لسنة 
39.999,999 

بداية  9999 أكتوبر 02يوم اإلربعاء 

 .من الساعة العاشرة صباحا

السوق األسبوعية للدواب 

 .9990لسنة 
025.999,999 

بداية  9999أكتوبر  02يوم اإلربعاء 

 .صباحاوالنصف  من الساعة العاشرة

 

  .وفوضوا لرئيسة المجلس البلدي إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة     

                                                                                        .../... 

 

 

 



 

-2- 

 

 بمنطقة القرين أوالد تبتيت معاليم السوق األسبوعية : الموضوع السادس

 .9990لسنة  الزاير                        

 

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

المعاليم  بإستلزام المتعلق الجانب في المتعلق بمجلة الجماعات المحلية 9902

 .منها 84 و 83 الفصلين وخاصة البلدية والمسالخ باألسواق الواجبة

  المؤرخ 0275لسنة  33ات عدد ــي للبلديـون األساسـات القانـبمقتضي الـعمو     

والقوانين التي نقحته أو تـّممته وخاصة القانـون األساسي  0275ماي  02في 

 . 9992جويلية  07المؤرخ في  9992لسنة  22عدد

الصادر عن  9902فيفري  99بتاريخ  92وتطبيقا لمقتضيات المنشور عدد       

 المعاليم إلستلزام المرجعي السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة حول اإلطار

 .البلدية والمسالخ باألسواق الواجبة

بمنطقة القرين معاليم السوق األسبوعية نعرض عليكم موضوع تبتيت       

 .وضبط موعد البتة للمصادقة 2021بالشبيكة لسنة  أوالدالزاير
 .وبعد التداول والنقاش            

 
 

 ر المجلـــــساقــــــــر

 

معاليم تبتيت الحاضرون باإلجماع على  المجلس البلديصادق أعضاء       

وضبط  2021بالشبيكة لسنة  بمنطقة القرين أوالد الزايرالسوق األسبوعية 

  :موعد البتة كما يلي 

 

 الـمعـاليـــم
 السعر اإلفتتاحي

 (9999 السعر النهائي لبتة)

 موعد البتـة
قبل موفى شهر أكتوبر حسب المنشور )

 (92/2/0222المؤرخ في 27الوزاري عدد

بالقرين السوق األسبوعية 

 . 9990لسنة  أوالد الزاير
 مفتوح

بداية  9999 أكتوبر 02اإلربعاء يوم 

 .من الساعة العاشرة صباحا

 
  .وفوضوا لرئيسة المجلس البلدي إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة     

                                                                                        .../... 

 

 

 

 



 

 

-09-   

 

 

 بعمادة بالجواودة سيديتبتيت معاليم السوق األسبوعية : الموضوع السابع

 .9990عبدهللا لسنة                         

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

المعاليم  بإستلزام المتعلق الجانب في المتعلق بمجلة الجماعات المحلية 9902

 .منها 84 و 83 الفصلين وخاصة البلدية والمسالخ باألسواق الواجبة

  المؤرخ 0275لسنة  33ات عدد ــي للبلديـون األساسـات القانـبمقتضي الـعمو     

والقوانين التي نقحته أو تـّممته وخاصة القانـون األساسي  0275ماي  02في 

 . 9992جويلية  07المؤرخ في  9992لسنة  22عدد

الصادر عن  9902فيفري  99بتاريخ  92وتطبيقا لمقتضيات المنشور عدد       

 مـالمعالي إلستلزام المرجعي د وزير الشؤون المحلية والبيئة حول اإلطارالسي

 .البلدية والمسالخ باألسواق الواجبة

بعمادة بالجواودة معاليم السوق األسبوعية نعرض عليكم موضوع تبتيت       

 .وضبط موعد البتة للمصادقة 2021سيدي عبدهللا لسنة 
 .وبعد التداول والنقاش 

 
 

 ر المجلـــــساقــــــــر

 

معاليم تبتيت الحاضرون باإلجماع على  المجلس البلديصادق أعضاء       

وضبط موعد  2021بعمادة بالجواودة سيدي عبدهللا لسنة السوق األسبوعية 

  :البتة كما يلي 

 

 
               

         

    

 

        

  .وفوضوا لرئيسة المجلس البلدي إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة       

                                                                                        .../... 

 

 

 

 الـمعـاليـــم
 السعر اإلفتتاحي

 (9999السعر النهائي لبتة )

 موعد البتـة
حسب المنشور قبل موفى شهر أكتوبر )

 (92/2/0222المؤرخ في 27الوزاري عدد

بالجواودة السوق األسبوعية 

 . 9990لسنة  سيدي عبدهللا
 مفتوح

بداية  9999 أكتوبر 02اإلربعاء يوم 

 .من الساعة العاشرة صباحا



 

 

-00- 

 

 

 الوقوف بمحطة سيارات األجرة والنقل  معاليمتبتيت : الموضوع الثامن

 .9990بالشبيكة لسنة  الريفي                        

 

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

المعاليم  بإستلزام المتعلق الجانب في المتعلق بمجلة الجماعات المحلية 9902

 .منها 84 و 83 الفصلين وخاصة البلدية والمسالخ باألسواق الواجبة

  المؤرخ 0275لسنة  33ات عدد ــي للبلديـون األساسـات القانـبمقتضي الـعمو     

والقوانين التي نقحته أو تـّممته وخاصة القانـون األساسي  0275ماي  02في 

 . 9992جويلية  07المؤرخ في  9992لسنة  22عدد

الصادر عن  9902فيفري  99بتاريخ  92وتطبيقا لمقتضيات المنشور عدد       

 المعاليم إلستلزام المرجعي السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة حول اإلطار

 .البلدية والمسالخ باألسواق الواجبة

الوقوف بمحطة سيارات األجرة معاليم نعرض عليكم موضوع تبتيت       

 .وضبط موعد البتة للمصادقة 2021والنقل الريفي بالشبيكة لسنة 

 
 المجلـــــس راقــــــــر

 

معاليم تبتيت  على الحاضرون باإلجماع المجلس البلديصادق أعضاء       

وضبط  2021الوقوف بمحطة سيارات األجرة والنقل الريفي بالشبيكة لسنة 

  :موعد البتة كما يلي 

 

 الـمعـاليـــم
 السعر اإلفتتاحي

 (9999السعر النهائي لبتة )

 موعد البتـة
حسب المنشور  قبل موفى شهر أكتوبر)

 (92/2/0222المؤرخ في 27الوزاري عدد

محطة وقوف سيارات األجرة 

 .9999والنقل الريفي لسنة 
729,999 

بداية  9999 أكتوبر 02اإلربعاء يوم 

 .من الساعة العاشرة صباحا

 
  .وفوضوا لرئيسة المجلس البلدي إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة       

                                                                                        .../... 

 

 

 



 

 

-09- 

 
 

 .9990الذبح بالمسلخ البلدي لسنة  معاليمتبتيت : الموضوع التاسع

 

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

المعاليم  بإستلزام المتعلق الجانب في المتعلق بمجلة الجماعات المحلية 9902

 .منها 84 و 83 الفصلين وخاصة البلدية والمسالخ باألسواق الواجبة

  المؤرخ 0275لسنة  33ات عدد ــي للبلديـون األساسـات القانـبمقتضي الـعمو     

والقوانين التي نقحته أو تـّممته وخاصة القانـون األساسي  0275 ماي 02في 

 . 9992جويلية  07المؤرخ في  9992لسنة  22عدد

الصادر عن  9902فيفري  99بتاريخ  92وتطبيقا لمقتضيات المنشور عدد       

 المعاليم إلستلزام المرجعي السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة حول اإلطار

 .البلدية والمسالخ باألسواق الواجبة

 9990معاليم الذبح بالمسلخ البلدي لسنة نعرض عليكم موضوع تبتيت       

 .وضبط موعد البتة للمصادقة

 .وبعد التداول والنقاش 

 
 ر المجلـــــساقــــــــر

 

معاليم الذبح تبتيت  على الحاضرون باإلجماع المجلس البلديصادق أعضاء       

  :وضبط موعد البتة كما يلي  2021بالشبيكة لسنة  9990البلدي لسنة  بالمسلخ

 

 الـمعـاليـــم
 السعر اإلفتتاحي

 (9999السعر النهائي لبتة )

 موعد البتـة
قبل موفى شهر أكتوبر حسب المنشور )

 (92/2/0222المؤرخ في 27الوزاري عدد

 معاليم الذبح بالمسلخ البلدي

 . 9990لسنة 
 مفتوح

بداية  9999 أكتوبر 02اإلربعاء يوم 

 .من الساعة العاشرة صباحا

 
  .وفوضوا لرئيسة المجلس البلدي إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة              

                                                                                        .../... 
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 منحة من ) بالترفيع  9999تعديل في ميزانية التنمية لسنة  :الموضوع العاشر

 (.02والية القيروان لمصاريف الوقاية من وباء كوفيد                        

 

 

نعرض على السادة أعضاء المجلس البلدي الحاضرين موضوع تعديل     

ة على بالترفيع فيها حيث تحصلت البلدي 9999ميزانية التنمية للبلدية لسنة 

دينار لتغطية مصاريف الوقاية من  5.999منحة من والية القيروان قدرها 

 .covid19وباء كورونا المستجد 

إلى  3.220.522,322وبذلك ترفع ميزانية بلدية الشبيكة من 

 : كاآلتي ( 5.999,999)أي بزيادة قدرها  3.222.522,322

 
  دخـــــــــال: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صرفــــــا : 
 

الفقرة  الفقرة الفصل العنوان
 الفرعية

 المبلغ الجديد التخفيض الزيادة المبلغ القديم البيان

 5.999,999 - 5.999,9999 9 نفقات مختلفة 999 999 2292 9

 

 0690260227202 - 262227222 0690260227202 ...........جملة القسم السادس 

 0690260227202 - 262227222 0690260227202 ................جملة الجزء الثالث 

 0609960207222 - 262227222 0622062227020 ........جملة نفقات  العنوان الثاني

 0600062097020 - 262227222 0600062097020 .................جملة نفقات الميزانية

 

                                                                                                  .../... 

 

 

 الفقرة الفقرة الفصل العنوان
 الفرعية

 المبلغ الجديد التخفيض الزيادة المبلغ القديم البيان

9 7990 992 999 
منح ومساهمات 

ــرى ــ ــ ــة أخ ــ ــ  داخلي

 (موارد السنة)  

9 5.999,9999 - 5.999,999 

 

 22062027002 - 262227222 22262027002 666جملة الصنف السابع

 0609060207222 - 262227222 0600260207222 666666666جملة الجزء الثالث

 0609960207222 - 262227222 0600270207222 6 جملة موارد العنوان الثاني

 0600062097020 - 262227222 0600062097020 ...جملة موارد الميزانية



 

- 02- 
  البلديــةالبلديــة ميــزانيــةميــزانيــة مـــواردمـــوارد خـالصــةخـالصــة

                                                                                                       

 المبلــغ  بيـــــان المـــــوارد

  ::مــوارد العنــوان األّول مــوارد العنــوان األّول     

 االعتيادية المـــداخيـــل الجبــائيـــة: الجـــزء األّول      

 990.599,999 ............................................المعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة  :الصنـف األّول

 999.799,999 .. .....واستلزام المرافق العمومية فيهالبلدي  العمومي كـالمل إشغالل ـمداخي: الصنف الثاني

 025.299,999 ........الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات  مداخيل: الصنف الثالث

 9 ............................................المداخيـل الجبائيـة االعتيادية األخـرى : الصنف الرابع

 
 00262227222 جملـة الجــزء األّول

  الجبـائيــة االعتياديةالمـداخيــل غيـر : الجــزء الثاني      

 09.399,999 ................................................مداخيـل الملـك البلـدي االعتيادية : الصنـف الخامس

 220.220,290 .................................................المداخيـــل المــاليـــة االعتيادية : الصنف السـادس

 22960207020 الجــزء الثانـيجملـة  

 0600060207020 جملة موارد العـنوان األّول 

   ::مــوارد العنــوان الثاينمــوارد العنــوان الثاين    

  المــوارد الذاتيــة والمخّصصــة للتنميــة: الجـــزء الثالـث      

 293.227,009 ........................................................منـــــــــح التجهـيــــــــــز : الصنـف السـابـع

 0.532.935,225 .........................................................مّدخرات وموارد مختلفـة : الصنـف الثـامــن

 
 0609060207222 جملـة الجــزء الثالـث

  مــــــــــوارد االقتراض: الرابــع الجـــزء      

 0.929,999 ....................................................مــــوارد االقتراض الداخلــي : الصنـف التـاسـع

 9 ...................................................مــــوارد االقتراض الخارجي : الصنـف العاشــر

 9 ....................................مـوارد االقتراض الخارجي الموظّفـة : الصنـف الحادي عشر

 
 062227222 جملـة الجــزء الرابـع

  المـوارد المتأتّيـة من االعتمادات المحالة : الجـــزء الخـامـس      

 9 ....................................المحالة الموارد المتأتّيـة من االعتمادات: الصنـف الثاني عشر

 
 2 جملـة الجــزء الخـامـس

 0609960207222 جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 

 0600062097020 مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة

  

                                                                                                                                                                                                                                        .../....../...  
  

  

  



  

  

- 05  –
  

  نفقــات ميــزانيــة البلديــةنفقــات ميــزانيــة البلديــةخـالصــة خـالصــة 

               
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                                               
     
     

      
  
  
  
  

                   
 ر المجلـــــساقــــــــر

 

في ميزانية البلدية لسنة  على الترفيع الحاضرون باإلجماع المجلس البلديصادق أعضاء       

( 5.999,999)أي بزيادة قدرها  3.222.522,322إلى  3.220.522,322من  9999

 .والتفويض لرئيس البلدية إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة في الغرض

                                                                                         .../... 

 

 المبلــغ  بيـــــان النفقــــات

   نفقــات العنــوان األّولنفقــات العنــوان األّول    

 نفـقــــات التصــــّرف: األّول الجـــزء      

 575.322,999 ..............................................................التـأجيــر العمـومي : القســـم األّول

 229.992,290 ..............................................................وسـائــل المصـالـح : القســم الثاني

 22.772,999 ..............................................................التدّخـــل العمـومـي : القســم الثالث

 9 ....................................نفقـات التصـّرف الطارئـة وغير الموّزعة: القســم الرابع

 0600260927020 جملـة الجــزء األّول 

  فــوائــد الـديــن : الجــزء الثاني      

 07.297,502 ..............................................................فـوائـــد الديـــــن : القســم الخامس

 0262227209 جملـة الجــزء الثانـي 

 0602262207002 جملـة نفقــات العنــوان األّول 

  نفقــات العنـوان الثانـينفقــات العنـوان الثانـي

  نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة: الجــزء الثالـث      

 9.225.329,225 ......................................................االستثمارات المبـاشــرة : القســم السادس

 9 .....................................................التمـويـــــــل العمـومـــي : القســم السـابـع

 9 ...................................نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموّزعة: القســم الثـامــن

 9 .....................نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موظّفـة : القســم التـاسـع

 0690260227202 الجــزء الثالـثجملـة  

  تسديـد أصــل الديـــن: الجــزء الرابع      

 22.007,302 ............................................................ تسديـد أصـل الديـن : القســم العـاشـر

 9060027000 جملـة الجــزء الرابـع 

  النفقــات المســّددة من اإلعتمادات المحالـة: الجــزء الخامـس      

 9 .........................النفقـات المســّددة من اإلعتمادات المحالـة : القســم الحادي عشـر

 2 جملـة الجــزء الخامـس 

 0620062227020 جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 

 0600062097020 نفقــات ميـزانيـة البلديـة مجمـوع
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 لغ لزمة السوق األسبوعية سوق الدواب بالتخفيض في م : الموضوع الحادي عشر

 .9999واإلنتصاب العام ببلدية الشبيكة لسنة                                 

 

عرض السيد خميس سقة المساعد بالمجلس البلدي ورئيس الجلسة الموضوع      

 :على الحاضرين قائال 

ال يخفى عليكم أن األسواق األسبوعية قد تم غلقها بموجب القرارات          

وتبعا ,  ((covid19الصادرة عن رئاسة الحكومة  إثر أزمة وباء كورنا المستجد 

جوان  99الصادر عن السيد وزير الشؤون المحلية بتاريخ  03للمنشور عدد 

للحد من التداعيات المالية  9999المتعلق بمراجعة ميزانية البلديات لسنة  9999

فيروس كورنا "على ميزانيتها نتيجة التدابير اإلستثنائية المعتمدة للتوقي من انتشار 

وحيث أن مستلزم السوق لم يقم بخالص معاليم اإلستلزام خالل تلك , "المستجد

التخفيض في مبلغ لزمة فإننا نقترح ,  وقد طالب بالتخفيض في مبلغ اللزمة, الفترة 

 :كما يلي  9999سوق األسبوعية للدواب واإلنتصاب العام ببلدية الشبيكة لسنة ال
 

  9999مارس  02: تاريخ غلق األسواق األسبوعية  -

  9999ماي   99: تاريخ فتح األسواق األسبوعية  -

 يوما  22: مجموع أيام الغلق  -

   35.929,973 =  22× د .أ 025: مبلغ الطرح  -

                          325 

 

 قــــــــرار المجلـــــــس 

 
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضرون باإلجماع على التخفيض في مبلغ لزمة  السوق         

 : لفائدة المستلزم على النحو التالي  9999األسبوعية لسنة 

  9999مارس  02: تاريخ غلق األسواق األسبوعية  -

  9999ماي   99: تاريخ فتح األسواق األسبوعية  -

 يوما  22: مجموع أيام الغلق  -

   35.929,973 =  22× د .أ 025: مبلغ الطرح  -

                          325 
 .والتفويض لرئيسة المجلس البلدي إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة في الغرض      

 

                                                                                                             .../... 
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 التخفيض في مبلغ لزمة الوقوف بمحطة سيارات األجرة  : الموضوع الثاني عشر

 . 9999والنقل الريفي ببلدية الشبيكة لسنة                               

 

 

سقة المساعد بالمجلس البلدي ورئيس الجلسة الموضوع عرض السيد خميس      

 :على الحاضرين قائال 

ال يخفى عليكم أن محطة وقوف سيارات األجرة والنقل الريفي بالشبيكة لسنة          

ومنع التنقل بوسائل قد تم غلقها بموجب القرارات الصادرة عن رئاسة الحكومة  9999

 03وتبعا للمنشور عدد , (covid19) ا المستجد النقل العمومي إثر أزمة وباء كورون

المتعلق بمراجعة  9999جوان  99الصادر عن السيد وزير الشؤون المحلية بتاريخ 

للحد من التداعيات المالية على ميزانيتها نتيجة التدابير  9999ميزانية البلديات لسنة 

وحيث أن مستلزم , "فيروس كورنا المستجد"اإلستثنائية المعتمدة للتوقي من انتشار 

التخفيض لفائدته فإننا نقترح , المحطة لم يقم بخالص معاليم اإلستلزام خالل تلك الفترة 

 :كما يلي  9999في مبلغ اللزمة لسنة 
 

  9999مارس  02: تاريخ غلق المحطة  -

  9999ماي   99: تاريخ فتح المحطة  -

 يوما  22: مجموع أيام الغلق  -

   033,292 =  22×  729,999: مبلغ الطرح  -

                          325 

 

 قــــــــرار المجلـــــــس 

 
صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضرون باإلجماع على التخفيض في مبلغ لزمة الوقوف         

 : لفائدة المستلزم على النحو التالــي  9999بمحطة سيارات األجرة والنقل الريفي بالشبيكة  لسنة 

  9999مارس  02: تاريخ غلق المحطة  -

  9999ماي   99: تاريخ فتح المحطة  -

 يوما  22: مجموع أيام الغلق  -

   033,292 =  22×  729,999: مبلغ الطرح  -

                          325 
 .والتفويض لرئيسة المجلس البلدي إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة في الغرض      

 

                                                                                                             .../... 
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 .تكليف كاتب عام : الموضوع الثالث عشر

 

 

 

المساعد بالمجلس البلدي ورئيس الجلسة  عرض السيد خميس سقة     

 :الموضوع على الحاضرين قائال 

بعد إيداع ملف إنهاء تكليف السيد رضوان طيمومي متصرف مستشار      

سالم ورد : بمهام كاتب عام درجة ثالثة ببلدية الشبيكة نقترح تكليف السيد 

 .متصرف ببلدية الشبيكة بمهام كاتب عام درجة أولى

 

 ـرار المجلــــــسقــــــــ

 

أشاد أعضاء المجلس بكفاءة السيد سالــــم ورد وخبرته في ميدان العمل        

البلدي ووافق أعضاء المجلس باإلجماع على تكليف السيد سالم ورد متصرف 

 .ببلدية الشبيكة بمهام كاتب عام درجة أولى 

 .وفوضوا لرئيسة البلدية بإتمام اإلجراءات اإلدارية الالزمة       

 

                                                                                       .../... 
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 .99/92/9999بتاريخ  03حول المنشور عدد  : الموضوع الرابع عشر

 

 
عرض السيد خميس سقة المساعد بالمجلس البلدي ورئيس الجلسة الموضوع على      

 :الحاضرين قائال 

من السيد والي القيروان  92/97/9999بتاريخ  9223إثر ورود اإلحالة عدد         

بتاريخ  03موضوعها مراسلة السيد وزير الشؤون المحلية حول المنشور عدد 

للحد من التداعيات  9999انية البلديات لسنة المتعلق بمراجعة ميز 99/92/9999

فيروس "المالية على ميزانيتها نتيجة التدابير اإلستثنائية المعتمدة للتوقي من إنتشار 

 ".كورونا المستجد

 .نعرض عليكم هذا الموضوع بعد تالوة المنشور      

 

 قــــــرار المجلــــــس

 

 :باإلجماع مايلي  بعد النقاش والتداول قرر أعضاء المجلس     

 : على مستوى الموارد -

  العمل على إستعادة النسق اإلعتيادي لإلستخالص خصوصا في المعاليم المثقلة

والمتابعة الدورية من طرف لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف 

 .وقابض المالية واإلدارة البلدية

 

 : على مستوى المصاريف -

  إعطاء األولوية للنفقات الوجوبية مثل األجور. 

 ترشيد مصاريف النفقات المتعلقة بوسائل المصالح والتقليص منها. 

  التقليص في النفقات المتعلقة بالتدخل العمومي. 

 صرف منحة الوالية الخاصة بدعم الجهد البلدي لمقاومة فيروس كورنا المستجد 

سط األول من أصل الدين وفوائض الدين لشهر تم خالص الق: بالنسبة للعنوان الثاني -

لفائدة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والتمويل الذاتي  9999ماي 

 .للمشاريع المتواصلة

 .والتفويض لرئيسة البلدية إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة     

                                                                                     .../... 
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 .مسائل مختلفة : الموضوع الخامس عشر

 

 
إقترح أعضاء المجلس مراسلة السيد رئيس منطقة الحرس الوطني بحفوز حول   -

تنسيق العمل مع مركز الحرس البلدي في نطاق مقاومة البناء الفوضوي 

 .واإلنتصاب ببلدية الشبيكة 

التأكيد على حسن سير العمل البلدي من خالل حسن توظيف الطاقات البشرية  -

المتوفرة ومتابعة تصرفات وسلوك األعوان واإللتجاء غلى تطبيق اإلجراءات 

 .اإلدارية لكل مخالف

 ن لرئيس البلدية بإقتراح من السيدطلب إعادة النظر في تركيبة اللجان والمساعدي -

 .اندة بقية األعضاءمحمد بن الصادق الزايري ومس

 

وباإلنتهاء من التداول في المواضيع المدرجة بجدول األعمال جدد السيد خميس سقة 

,  مساعد رئيسة البلدية ورئيس الجلسة شكره ألعضاء المجلس البلدي الحاضرين

 .وفي حدود الساعة السادسة والنصف مساء أنهى المجلس أعماله ورفعت الجلسة

  

  9999جويلية  92: الشبيكة في                                                                  

 

 رئيسة البلدية                                                                                   
 

 

 ربــــح مــــــالط                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


