
 

 الجمهورية التونسية                                                                        

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة                            
                             *** 

  ةبلديــة الشبيكــ       

 يـــــــر الجملــــــــالمحض
 الشبيكـةب مجلس البلديال التي درسهالعموم المواضيع 

 9102ة لسنة ــــــة الرابعـــه العاديـــدورتخالل 

 9102نوفمبر  92المنعقدة بتاريخ 
 

 **** 
 

 9902ماي  92المؤرخ في  92عمـــال بمقتضيـات القانـون األساسي عدد        
إستدعاء أعضاء قد تم  ,منه 902المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة على الفصل 

التي تقرر عقدها يوم السبت  9902المجلس البلدي لحضور الدورة العادية الرابعة لسنة 
إالّ أنه لم يحضر العدد , على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية 9902نوفمبر  92

فتم إعادة دعوة , الالزم من أعضاء المجلس البلدي إلكتمال النصاب القانوني لعقد الدورة
على الساعة  9902نوفمبر  92لس البلدي للمرة الثانية للحضور يوم اإلربعاء المج

 . الرابعة مساء بمقر البلدية 
بتاريخ المجلس البلدي في وبناء على االستدعاء الموجه إلى كافة السادة أعضاء      
 .والمتضمن تاريخ ومكان وساعة عقـد الجلسـة وجدول األعمال 029تحت عدد 92/00/9902

السابع والعشرين   اإلربعاءاليوم  9902العادية الرابعة لسنة  ةدورإنعقدت جلسة ال     
 بمقـر البلديةالرابعة مساء وألفين على الساعة  تسعة عشرة سنة نوفمبرر ـمن شه

 :برئاسة السيدة ربــح مــــالط رئيسة البلدية وبحضور أعضاء المجلس البلدي السادة 
 عضو                      الهادي مالط -
 خميس سقة                       مساعد  -
 محمد بن الصادق الزايري       مساعد -
 محمد بن التيجاني الزايري      عضو -
 أمينة سقا                         عضو -
 الناصر مالط                    عضو -
 ياسين سقا                        عضو -

 .الذي تولى كتابة محضر الجلسة الكـاتب العـام للبلديـةكما حضرها السيد                                           
 :وتغيب عن حضور هذه الدورة أعضاء المجلس البلدي السادة                   

 محمد النابتي                       عضو -
 مروى خضراوي              عضو -
 مساعد                    عثمان جريو -
 عضو.                    طارق طعم  -
 تبر الزايري                     مساعد -
 األزهر السبري                عضو -
 منية هبول                       عضو -
 روضة طعم                     عضو -
 وداد سعيد                        عضو -
 عضو                       قيس شيحة -
                                                     .../... 
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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
 

جاء  حسبماثّم تولت السيدة رئيسة البلدية عرض جدول األعمال وتلته على الحاضرين      

 : ي ــو كاآلتـاالستدعاء وه بنص
 

 .متابعة المشاريع البلدية  -0

 .9999المصادقة على إتفاقية إسناد مساعدات غير موظفة بعنوان سنة  -9

 .المصادقة على التزام السنوي لدعم القدرات -2

 .مسائل مختلفة تهم الشأن البلدي في كافة جوانبه -4

 .وتمـت المصادقــة على جدول اإلعمال باإلجمــاع                 
 

ثم أشارت السيدة رئيسة البلدية إلى أن الجلسة التمهيدية لهذه الدورة العادية قد تم عقدها      

الجلسة  تافتتححيث , على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية 9902أكتوبر  02يوم السبت 

إلى أن القانون األساسي للبلديات نّص على أنه يسبق انعقاد  ةمشيربالترحيب بالحاضرين 

 .الدورة العادية للمجلس البلدي وجوبا جلسة تمهيدية شهرا على األقل قبل انعقاد الدورة 
 

المنطقة البلدية بوسائل اإلعالم المتاحة لسماع  ويدعى لهذه الجلسات التمهيدية متساكنو     

 .مداخالتهم في المسائل ذات الصبغة المحلية وتعريفهم بالبرامج البلدية 
 

ويتم درس المقترحات المعروضة خالل الجلسة التمهيدية من قبل 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        

 ,9902أكتوبر  02ليوم تم تعليق إعالن بمقر البلدية تم فيه تحديد موعد عقد الجلسة التمهيدية 

الخاص بالبلدية وبالصفحة الرسمية للبلدية على الموقع  دراج اإلعالن بموقع الوابإكما تم 

 ." الفايسبوك"اإلجتماعي 
 

ذّكرت السيدة رئيسة البلدية الحضور بمداخالت المواطنين والمجتمع المدني وقد      

   .9902أكتوبر  02والمستشارين خالل الجلسة التمهيدية لهاته الدورة المنعقدة بتاريخ 
                                                                                                                      

ثم أذنت السيدة رئيسة البلدية للسادة أعضاء المجلس للتداول في المواضيع المدرجة       

 :بجدول األعمال والتي تمت المصادقة عليها فكانت كاآلتــي 

                                                                                                  .../... 
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 .متابعة المشاريع البلدية :الموضوع األول 

 

 :عرضت السيدة رئيسة البلدية الموضوع على الحاضرين قائلة               

نعرض على السادة المستشارين الحاضرين موضوع سير المشاريع البلدية المدرجة                 

 :بتمويالت ذاتية كالتالي  البلديةميزانية بو 9902بالبرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 

المقاول لم يفي بتعهداته تجاه اإلدارة حيث وقع فسخ عقد األشغال  %22: المسلخ البلدي  -

 .في الكميات المتبقية  وتم إعداد نص اإلستشارة

 .%29نسبة تقدم األشغال حوالي :  9902صيانة شبكة التنوير العمومي لسن  -

 ( %29نسبة تقدم األشغال بلغت : ) الملعب البلدي تم القبول الوقتي لألشغال  -

في طور :  9902البرنامج اإلستثماري التشاركي ) تهيئة السوق البلدي وبناء أكشاك  -

 (.سة التمهيدية المصادقة على الدرا

 .بناء قصر البلدية في طور إعداد طلب العروض -

 .الحرص على التسريع بإنجاز الدراسة: مشروع التنوير العمومي  -

 
 .9999 -9999المصادقة على إتفاقية إسناد مساعدات غير موظفة للفترة  :الموضوع الثاني

 

 : عرضت السيدة رئيسة البلدية الموضوع على الحاضرين قائلة       

والمتعلق بضبط شروط إسناد  29/2/9904المؤرخ في  9904لسنة  2292طبقا لألمر عدد      

 .القروض ومنح المساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية

والقرار  02/2/9902المالية المؤرخ في وطبقا للقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير     

المتعلق  04/00/9902والقرار المشترك المؤرخ في  02/2/9902المشترك المؤرخ في 

بضبط الشروط الدنيا المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة 

 .الجماعات المحلية 

المتعلق  9902أوت  92ية المؤرخ في وطبقا للقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير المال   

 .بضبط طرق إحتساب المساعدات اإلجمالية غير الموظفة

والقرار  92/09/9902وطبقا للقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في    

المتعلقين  92/09/9902المشترك لوزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية المؤرخ في 

 .س تقييم أداء الجماعات المحليةبضبط مقايي

نعرض على السادة أعضاء المجلس البلدي الحاضرين إتفاقية منح المساعدات غير        

طبقا لمراسلة السيد المدير العام لصندوق القروض ومساعدة   9999-9999الموظفة للفترة 

إسناد مساعدات  والمتعلق بإحالة إتفاقية 92/00/9902بتاريخ  0249الجماعات المحلية عدد 

وتسجيلها إثر عرضها للمصادقة من قبل المجلس البلدي والمتضمنة شروط إسناد منحة لسنة 

 .ألف دينار كقرض 999ألف دينار و 244: بمبلغ جملي قدره  9999

 .وبعد التداول والنقاش       

 قــــــــــرار المجلــــــــس
 

جماع على إتفاقية إسناد مساعدات غير صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضرون باإل      

                                                                                               .والمبينة أعاله 9999-9999موظفة للفترة 

                                                                                                         .../... 
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 .المصادقة على االلتزام السنوي لدعم القدرات :الموضوع الثالث

نعرض على السادة أعضاء المجلس البلدي الحاضرون البرنامج السنوي لدعم قدرات البلدية         

 :والمتمثل في  9999لسنة 
عدد المدعوين 

 المقترحين
 الفترة الزمنية التكوين

 الثالثي األول الشراء على الخطحوكمة الشراء العمومي و 99

 الثالثي األول الحماية البيئة واإلجتماعية 90

 الثالثي األول النفاذ إلى المعلومة  99

 الثالثي األول تقييم آداء الجماعات المحلية 90

 الثالثي األول النزاهة ومقاومة الفساد 99

 الثالثي الثاني تقنيات إعداد وتحرير النصوص القانونية 99

 الثالثي الثاني 2020قانون المالية لسنة  99

 الثالثي الثاني التهيئة العمرانيةالتصرف في الطرقات وأمثلة   90

 الثالثي الثاني إدارة وسالمة الشبكات 90

 الثالثي الثالث إدارة النزاعات 90

 الثالثي الثالث القيادة اإلدارية 90

 الثالثي الثالث جداول القيادة في العمل البلدي 90

 الثالثي الثالث إدارة المشاريع 90

 الثالثي الرابع التعمير والتخطيط العمراني  99

 الثالثي الرابع صيانة المعدات اإلعالمية 90

 

 :وفق البرنامج حسب العرض أسفله  2020أما فيما يخص برنامج المساندة الفنية لسنة 
 

 المساندة الفنية: العنوان الثاني 

ترتيب 

 األولوية
 المساندة الفنية

(0) 

حسب  الرمز

دليل المساندة 

 الفنية
(9) 

المشروع أو 

النشاط المعني 

 بالمساندة الفنية
(2) 

تاريخ 

بداية 

 التدخل 
(4) 

 المجال
(2) 

عدد 

المنتفعين 

 وصفتهم
(2) 

المصلحة 

أو الوحدة 

 المنتفعة
(2) 

0 

دعم القدرات في مجال التصرف في 

المشاريع من خالل المساندة على قيادة 

وسير المشروع في جميع مراحله 

 .وإعداد قرارات المتابعة

F4 

سنة  مشاريع

 9902و  9902

قصر البلدية 

 والسوق اليومية

 99 التصرف جوان
 كاتب عام -

 أول  تقني -

9 

تشخيص الهيكلة التنظيمية الحالية 

وتحديد الحاجيات واألولويات 

 .بخصوص تنظيم المصالح البلدية

C1 - - الكاتب العام 90 التصرف 

2 

نظيم برنامج عمل بخصوص إعداد وت

لإلستثمار وفق البرنامج السنوي 

 المنهجية التشاركية

A1  99 الحوكمة أوت 9999برنامج 

الكاتب العام 

المصلحة + 

 المالية
 

 قـــــــــرار المجلــــس
 

على البرنامج السنوي لدعم القدرات وبرنامج المساندة  عصادق أعضاء المجلس البلدي باإلجما         

 .وفوضوا لرئيس المجلس البلدي إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة في الغرض 9999الفنية لسنة 

                                                                                                       .../... 
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 .مسائل مختلفة تهم الشأن البلدي في كافة جوانبه :الرابعالموضوع 

 :تحويل إعتماد داخل العنوان الثاني  -

 :عرضت السيدة رئيسة البلدية الموضوع على الحاضرين قائلة        
لسنة  22عمال بمقتضيات القانون األساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد       

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته  0222 ماي 04المؤرخ في  0222
 92في فصله  9992ديسمبر  02المؤرخ في  9992لسنة  22وخاصة القانون عدد 

عتمادات بين فصول ميزانية الجماعات إذي ينص على أن تتم عمليات تحويل جديد ال
 المحلية بناء على مداولة مجلس الجماعة المحلية وموافقة سلطة اإلشراف المختصة

 .بالمصادقة على الميزانيـة
نعرض عليكم طلب تحويل إعتماد داخل العنوان الثاني كاآلتي وذلك , لذا      

 :لخالص مكاتب دراسات مشروع إعادة بناء قصر البلدية 
 

 بالزيـــادة بالنقصــان

 الفقرة الفصل  القسم اجلز ء العنوان
 ف
 ف

بيان 
 النفقات

 الفقرة الفصل  القسم اجلزء العنوان اإلعتمادات
 ف
 ف

بيان 
 النفقات

 اإلعتمادات

II III 92 92.292 990  -

اقتنـــــــاء 

معـــــدات 

النظافــــة 

 والطرقات

20.292,222 II III 92 92.299 999 99 
دراسات 

 ..أخرى
20.292,222 

 9082107.12 ............اجملمـــــوع 9082107.12 ............اجملمـــــوع

 

 ــــسقــــــــــرار المجلـــــ
 

 التحويل المبين بالجدول أعاله على عباإلجماالحاضرون صادق أعضاء المجلس البلدي          

 .وفوضوا لرئيس المجلس البلدي إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة في الغرض

 

وباإلنتهاء من التداول في المواضيع المدرجة بجدول األعمال جددت السيدة رئيسة البلدية 

 .شكرها للحاضرين و أنهى المجلس أعماله ورفعت الجلسة

 92/00/9902:الشبيكة في                                                                              

  بلديةال ةرئيس                                                                              
 

  ربــح مــــــــالط                                                                                    
 

 


