
 

 

  الجمهورية التونسية                                                                        

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة                               

                              *** 

  بلديــة الشبيكـــة          

 المجلــس البلــدي بالشبيكـــة
 9102العاديـة الثانية لسنة الدورة 

 9102جوان  19المنعقـدة 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 الخميس  9902المجلس البلدي لحضور الدورة العادية الثانية لسنة 

إالّ أنه لم يحضر العدد الالزم , على الساعة منتصف النهار بمقر البلدية 9902ماي  09

ة إلى فتم تأجيل الجلس. من أعضاء المجلس البلدي إلكتمال النصاب القانوني لعقد الدورة

 . على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية 9902جوان  99يوم األحد 

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

والمتضمن تاري  ومكان وساعة عقىـد الجلسىـة وجىدول  052تحت عدد  9902ماي  09

 :األعمال ونصه كاآلتـي 

التي تقرر  9902وبعد، أتشرف بإستدعائكم لحضور الدورة العادية الثانية لسنة       

 . على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية 9902جوان  99تأجيل عقدها ليوم األحد 

ر جىوان ـاليىوم األحىد الثىاني مىن شهى 9902العاديىة الثانيىة لسىنة ة نعقد جلسة الىدور      

 .على الساعة العاشرة صباحا بمقـر البلديةسنة تسعة عشرة وألفين 

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

مىىن  999الفصىىل ) تتألىىـف منهىىـم األـلبيىىـة القانونيىىـة بحيىىن يكىىـون النصىىـاب مكتمىىـال 

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

اليوم األحد الثاني من  9902ة الثانية لسنة ـالعادي تهالمجلس البلدي بالشبيكة دور عقد    

شهر جوان سنة تسعة عشرة وألفـين على الساعة العاشرة  صباحا بمقر البلدية برئاسة 

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

 عضو المجلس البلدي                              الناصر مالط                    -

 "      "       "األزهر السبري                            -

 "      "       "محمد النابتي                               -

 "      "       "وداد سعيد                                  -

 "      "       "    محمد بن التيجاني الزايري          -

 "      "       "ياسين سقا                                  -

                                                                                                                  .../... 

 



 

-9- 

 مساعد أول                              عثمان جريو -
 قيس شيحة                             عضو المجلس البلدي                       -
 "      "       "أمينة سقة                                   -
 "      "       "الهادي مالط                               -
 ي            مساعـد محمد بن الصادق الزاير -
 رو ة طعم                          عضو المجلس البلدي                                                     -
 "      "       "مروى الخضراوي                       -
 خميس سقة                               مساعـد -

 :وتغيك عنها السادة 
 مساعـد                            تبر الزايري   -
 طارق طعم                             عضو المجلس البلدي                       -
 "      "       "منية هبول                                  -
 .الجلسة الذي تولى كتابة محضر الكـاتك العـام للبلديـةكما حضرها السيد                     
 ثّم تولىت السيدة رئيسة البلدية عرض جدول األعمال وتالته على الحا رين حسبما    

 : ي ــو كاآلتـاالستدعاء وه جاء بنص
 .9902الحساب المالي لسنة  -0
 .ير اإلستخالصاتمتابعة س -9
 .سير المشاريع البلديةمتابعة  -0
 .متابعـة المديونيــة -4
 . مسائـل مختلفــة -5

 .على جدول اإلعمال باإلجمــاع وتمـت المصادقــة 
 

ثم أشارت السيدة رئيسة البلدية إلى أن الجلسة التمهيدية لهذه الدورة العادية قد تم عقدها     
الجلسة  تافتتححين , على الساعة الرابعة والنصف مساء 9902افري  09يوم الثالثاء 

إلى أن القانون األساسي للبلديات نّص على أنه يسبق انعقاد  ةبالترحيك بالحا رين مشير
 .الدورة العادية للمجلس البلدي وجوبا جلسة تمهيدية شهرا على األقل قبل انعقاد الدورة 

ويدعى لهذه الجلسات التمهيدية متساكنو المنطقة البلدية بوسائل اإلعالم المتاحة لسماع      
 .غة المحلية وتعريفهم بالبرامج البلدية مداخالتهم في المسائل ذات الصب

ويتم درس المقترحات المعرو ة خالل الجلسة التمهيدية من قبل اللجان البلدية كل      
 .  حسك مشموالتها وتعرض على الدورة العادية الموالية للمجلس البلدي 

ل اإلعالم وعلى هذا األساس فقد تم استدعاء متساكني المنطقة البلدية بمختلف وسائ     
ليوم الثالثاء حين تم تعليق إعالن بمقر البلدية تم فيه تحديد موعد عقد الجلسة التمهيدية 

كما تم إدراجه بموقع الواب الخاص بالبلدية وبالصفحة الرسمية للبلدية  9902أفريل  09
  .على موقع التواصل اإلجتماعي الفايسبوك

لمواطنين والمجتمع المدني والمستشارين ذّكرت السيدة الرئيسة الحضور بمداخالت اوقد 

                                                                                                                        .9902أفريل  09خالل الجلسة التمهيدية لهاته الدورة المنعقدة بتاري  

                                                                                                  .../... 
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ثم أذنت السيدة رئيسة البلدية للسادة أعضاء المجلس للتداول في الموا يع المدرجة       

 :بجدول األعمال والتي تمت المصادقة عليها فكانت كاآلتــي 

 

  

 .9902وـلق الميزانية لسنة  9902الحساب المالي لسنة : الموضوع األول

ماي  04المؤرخ في  0295لسنة  00تطبيقـا للقانون األساسي للبلديات عدد        

 جويلية 09المؤرخ في  9992لسنة  42المنق  والمتمم بالقانون األساسي عدد  0295

من القانون  04و  00منه وتطبيقا لمقتضيات الفصلين  09وخاصة الفصل  9992

الذي ينصان على أن  9999ديسمبر  02المـؤرخ في  9999لسنة  25األساسي عدد 

ينظر المجلس البلدي في دورته المنعقدة في شهر ماي في الحساب المالي الذي يقع 

سبة العمومية وتقع المصادقة عليه من مجلة المحا 929إعداده طبقا لمقتضيات الفصل 

 .من قبل سلطة اإلشراف التي لها صفة الموافقة على الميزانية المتعلقة به

المبلغ النهائي للموارد  9902ويثبت القرار المتعلق بغلق ميزانية البلدية لسنة    

عمال المستخلصة وللنفقات المأذون بدفعها خالل السنة ويلغي اإلعتمادات الباقية دون است

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

للبلدية تحت عنوان المال االحتياطي بالنسبة للعنوان األول والجزئين الثالن والرابع من 

 .العنوان الثاني والمال االنتقالي بالنسبة للجزء الخامس من العنوان الثاني

حين كانت النتائج التي  9902بواب الحساب المالي لتصرف نعرض عليكم أ     

  :كما يلي  9902أسفرت عليها الحسابات إلى موفى ديسمبر 
 9.499.099,029......: ..............................لميزانيةاض يمقابجملي لمبلغ الال -0

 299.929,902:  .....المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المأذون بدفعها -9

 التي يرخص في نقلها إلى حسابات  9902مبلغ نتيجة سنة  -0

 0.292.545,044...: ....( .............الفائض الجملي للميزانية ) خارج الميزانية      

 مبلغ اإلعتمادات بالعنوان األول الباقية دون استعمال إلى  -4

 920.950,929..: ......................حد اختتام التصرف والتي يصرح بإلغائها      

 من العنوان الثاني الباقية 4و0اعتمادات الدفع بالجزئين مبلغ  -5

 299.252,299: ......دون استعمال إلى حد اختتام التصرف والتي يصرح بإلغائها     

 من العنوان الثاني الباقية  5مبلغ اعتمادات الدفع بالجزء  -2

 حد اختتام التصرف والتي سيقع تحويلها دون استعمال إلى     

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

 من العنوان الثاني الباقية دون 5اعتمادات الدفع بالجزء مبلغ  -9

 حد اختتام التصرف والتي يصرح بإلغائها لعدم استعمال إلى      

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

                                                                                                                    

                                                                                                .../... 
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من القانون األساسي للبلديات يتم انتخاب رئيسا لجلسة لمناقشة  09تطبيقا للفصل و      

 .الجلسة البلديةوعند اإلقتراع يغادر رئيس  9902الحساب المالي لسنة 

 
 

 ـســــرار المجلـــــــــقـــ

 

   
 أمينة سقا:  ةمن القانون األساسي للبلديات تم انتخاب السيد 09وتطبيقا للفصل      

تصرف لثم ناقش أعضاء المجلس الحا رين أبواب الحساب المالي . رئيسا للجلسة

9902 . 

ثم أجريت علمية اإلقتراع , الجلسة البلدية ةرئيس ةالسيد توبعد المناقشة ـادر    

والترخيص في  9902على الحساب المالي تصرف  باإلجماعفصادق أعضاء المجلس 

 0.292.545,044: أي الفائض الجملي للميزانية والبالغ  9902نقل مبلغ نتيجة سنة 

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

 990.245,009...........................: المال اإلحتياطي بالنسبة للعنوان األول  -

 204.299,909......................:   والجزئين الثالن والرابع من العنوان الثاني -

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

 . 9902والتصري  بغلق الميزانية تصرف 

 

 

                                                                                                 .../... 
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 .سير اإلستخالصات: الثاني الموضوع

 
    

 :عرض السيد رئيس البلدية المو وع على الحا رين قائال       

سبتمبر  99بتاري   99عمال بمنشوري وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد       

 .حول تنمية الـموارد البلديــة  9999مارس  92بتاري   02وعدد  0229

 :ي ـــــنعرض عليكم الو ع المالي للبلديـة كاآلتـ         

 

 :  9102ميزانيــة سنــة  (0

  

 0.900.999,999....................................= الميزانيــــة تقديــــــــرات -

 449.220,449......= ........99/95/9902االستخالصات الحاصلة لحد  -

 %  02,09 ......=...............................................النسبـــــــــة -

 

 :   فصال وفقرة فقرةفصال  91/10/9102جدول اإلستخالصات الحاصلة لحد  (9

 

يوم ـف اإلستخالصــات لحــد ـرض كشـع بلديةس الـد رئيـتولى السي  

وبيّن أن نسبة اإلستخالصـــات بلغت في  فصال فصال وفقرة فقرة 99/95/9902

 . ونأمل أن تتحسن في األشهر القادمة  % 02,09الشهر األول من هذه السنة 

 

 

 

                                                                                                                                                             .../... 
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 .سير المشاريع البلدية: الثالث الموضوع

 
      

 0222فيفري  99بتاري   0عمال بمنشور وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد        

اللذان ينصان على أن يكون مو وع استعراض  9999جوان  02بتاري   49وعدد 

سير المشاريع البلدية من الموا يع القارة التي تعرض في كل دورة عاديـة للمجلس 

 :ما يلي نعرض على السادة الحضور المشاريع ك, البلـدي 

 9909سنة بعنوان لقصر بلدية الشبيكة  أول وثاني ظيفيبرمجة تهيئة جزء و 

 (.في طور الدراسة:) 9902وسنة 

  ألف دينار( 24)بقيمة جملية جرار  99تم إقتناء عدد. 

  لتنوير شاحنة مجهزة بسلم كهربائي لتعهد شبكة ا إلقتناء صفقة مبسطةوقع إنجاز

ألف دينار إالّ أن الفائز بالصفقة لم يتصل باإلدارة ألخذ  042بمبلغ . العمومي

طلك التزود من اإلدارة وهو ما اعتبرته اإلدارة متخليا عن الصفقة مما إ طر 

 .إلى إلغاء طلك العروض وإعادتها من جديد

  آالف دينار( 92: )إقتناء وسائل النقل. 

  إقتناء شاحنة"benne tasseuse "9بصدد اإلقتناء: ألف دينار  025: )  0م. 

  (في طور الدراسات )  959.999,999: قصر البلدية 

  ( بصدد اإلقتناء )  0.999,999: برامج وتجهيزات اعالمية 

  029.999,999: إقتناء معدات وتجهيزات أخرى 

  999.999,999: اإلنارة العمومية 

  اختيار المقاولفي طور  002.202,920: بناء المنشأة الريا ية وتهيئتها. 

  في طور اإلنجاز 09.999,999: بناء المسال  وتهيئتها . 

                                                                                      .../... 
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 وقع اإلتفاق على مناطق التدخل التاليـــة :  اإلنارة العمومية: 

 .(92):صية  يالجال -

 (.92: )العوامرية  -

 (.92: )المجدوب  -

 (.09: )الجواودة  -

 (.99: )السبايعية  -

 (.90: )السودان  -

 (.90: )الهبايلية  -

 – 0حانوت نهدي  – 0دار وحيد ( : 92)سيدي محمود : الرويسات  -

 .9: المدرسة  – 0منصف ولد الشي  – 0الجامع 

 ( 94: )المطايرية  -

 ( 92: )أوالد الزاير -

وقد أمضى بعد اإلتفاق داخل المجلس على النقاط المذكورة أعاله أعضاء المجلس 

محمد  –محمد بن الصادق الزايري  –ياسين سقا  -: البلدي السادة اآلتي ذكرهم 

قيس  –األزهر السبري  –رو ة طعم  –الناصرمالط  –وداد سعيد  –النابتي 

مروى  –عثمان جريو  –الهادي مالط  –محمد بن التيجاني الزايري  -شيحة

 . خضراوي وأمينة سقة

 بناء مالعك أحياء  : 

 صية  يالجال -

 أوالد الزاير -

 العوامرية  -

 الجواودة -

 الرويسات -

وقد أمضى على ذلك , وقع اإلتفاق على التنفيذ شرط حل اإلشكاليات العقارية 

محمد بن  –ياسين سقا  -قيس شيحة : أعضاء المجلس البلدي السادة اآلتي ذكرهم 

األزهر  -رو ة طعم  -مروى خضراوي  -أمينة سقة  –الصادق الزايري 

 .وداد سعيد ومحمد النابتي  –الناصرمالط  -السبري

                                                                                       .../... 
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 .متابعة المديونية :الرابعالموضوع 
   

       
وبرقية  02/5/9992بتاري   929عمال ببرقية وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد       

 . حول معالجة المديونية بالبلديـات  9992ماي  99بتاري   422سلطة اإلشراف عدد 
 :نعرض عليكم المو وع كاآلتـي        

  مخطط تطهير الديون: 
 

 مبلغ الدين الدائنبيان 
 سنوات الخالص

9102 9102 9102 9191 9190 9199 

 : 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 األرا ي

 التونسية للتأمين وإعادة التأمينالشركة 

 

49.292,925 

99.909,090 

9.220,299 

02.294,450 

0.942,020 

5.992,549 

4.992,202 

5.429,999 

 

49.292,925 

09.999,999 

9.024,949 

0.095,999 

0.092,999 

- 

- 

- 

 

- 

09.909,090 

0.522,405 

9.255,204 

9.999,020 

5.992,549 

4.992,202 

5.429,999 

 

- 

- 

0.992,002 

09.590,202 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  - - 9.090,999 929,999 - 2.920,999 : الخـــــواص

 002.180.821 19.010.089 33.292.320 90.009.222 - -  

  

  البرنامج السنوي لتطهير الديون: 
 

 9102 سنةخالصه  برمجمال مبلغ الدين الدائنبيان 

 : المؤسسات العمومية 

 .الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

 .الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية

 

0.992,002 

09.590,202 

 

0.992,002 

09.590,202 

 9.090,999 9.090,999 : الخـــــواص

 90.009.222 90.009.222 ..............الجملـــــــــة

 

 

 المجلــــــس قـــــرار
  

 

الحا رون باإلجماع على أعضاء المجلس البلدي وبعد المناقشة والدرس صادق        

 .مخطط تطهير الديون والبرنامج السنوي له حسك بيانات الجدول أعاله

 .والتفويض لرئيس البلدية إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة       

 

                                                                                              .../... 
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 .مسائل مختلفة :الخامسالموضوع 

 

 تحويل إعتماد من فصل إلى فصل داخل العنوان األول. 

 
 

 0295لسنة  00عمال بمقتضيات القانون األساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد       

وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون  0295ماي  04المؤرخ في 

جديد الذي ينص  99في فصله  9999ديسمبر  02المؤرخ في  9999لسنة  25عدد 

ول كل قسم من نفس الجزء بناء على على أن تتم عمليات تحويل إعتمادات بين فص

مداولة مجلس الجماعة المحلية وموافقة سلطة اإلشراف المختصة بالمصادقة على 

 .الميزانية

العنوان األول نعرض عليكم طلك تحويل إعتماد من فصل إلى فصل داخل , لذا       

تطبيقا للنظر في مو وع تحويل إعتماد لصرف الزيادة العامة في األجور وذلك 

المتعلق بإحداث منحة  90/90/9902المؤرخ في  924لمقتضيات األمر الحكومي عدد 

تكميلية ظرفية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات 

علما وأنه تم عرض هذا المو وع سابقا في جلسة المجلس البلدي )  الصبغة اإلدارية

وتم توجيه القرار في الغرض لسلطة اإلشراف  9902أفريل  90المنعقدة بتاري  

لكن لم تتم المصادقة عليه نظرا لتزامن تاري  المصادقة عليه مع تاري  , للمصادقة

تخلي الرئيس األسبق للبلدية وانتخاب رئيسا جديدا للمجلس  تغيير إسم آمر الصرف إثر

 :لذلك تم إعادة عرض المو وع وهو كاآلتي (. البلدي

 

 النقصانب بالزيادة

 الفقرة الفصل القسم العنوان
 .ف

 ف
 الفقرة الفصل القسم العنوان اإلعتمادات بيان النفقات

 .ف

 ف
 اإلعتمادات بيان النفقات

I 90 0.3.00 0000 00 

منحة تكميلية 

ظرفية لفائدة 

أعوان الدولة 

والمؤسسات 

 .العمومية

2.999,999 I 90 0.3.00 0000 000 
إقتنــــاء أثـــــاث 

 المصال  اإلدارية

 

2.999,999 

 1.111.111 ............المجمـــــوع 1.111.111 ............المجمـــــوع

 

 قــــــرار المجلــــــس

 

بعد التداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي الحا رون باإلجماع على تحويل        

 .اإلعتماد المذكور داخل العنوان األول حسك الجدول أعاله

 .وفو وا لرئيس المجلس البلدي إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة                    

                                                                                                                    .../... 
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  تسمية الملعب البلدي بالشبيكة: 

 

 : نعرض على السادة أعضاء المجلس البلدي الحا رين المطالك التالية

 والجمعية الريا ية بالشبيكة  عائلة المرحوم عمر النفطي مالط

 ".المرحوم عمر النفطي" يرـبان في تسمية الملعك بإسم مؤسسها 

   وعائلة الشهيد حاتم مالط ترـك في تسمية الملعك بإسم إبنها

 .الشهيد حاتم مالط

 

 .فإن المجلس مدعو للنقاش والتداول في المقترحات المطروحة, وعليه

 

 قـــــــرار المجلـــــس

 
 .قع إرجاء المو وع إلى جلسات أخرىو     

 

 

 

وباإلنتهاء من التداول في الموا يع المدرجة بجدول األعمال جددت السيدة 

رئيسة البلدية شكرها ألعضاء المجلس البلدي ومختلف مكونات المجتمع 

المدني الحا رين لهذه الجلسة ودعتهم لمزيد الحضور ومعا دة البلدية في 

 .جميع أعمالها

 .ي حدود الساعة منتصف النهار أنهى المجلس أعماله ورفعت الجلسةوف      
 

  9902جوان  99: الشبيكة في                                                                  
 

 البلدية ةرئيس                                                                                   
 

 

 ربــــح مــــــالط                                                                                  

 

 

 

 
 


