
 

 الجمهورية التونسية                                                                        

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة                            
                             *** 

  بلديـــة الشبيكـــة      

 المحضر الجملي
 الشبيكـةب البلدي مجلسال لعموم المواضيع التي درسها

 9102دورته العادية الثالثة لسنة خالل 

 9102جويلية  10المنعقدة بتاريخ 
 

 **** 
 

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

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

فتم تأجيل . الالزم من أعضاء المجلس البلدي إلكتمال النصاب القانوني لعقد الدورة
على الساعة الخامسة مساء بمقر البلدية وتم  9902جويلية  10اإلربعاء  الجلسة إلى يوم

 . إعادة دعوة المجلس البلدي للمرة الثانية للحضور
بتاريخ المجلس البلدي في وبناء على االستدعاء الموجه إلى كافة السادة أعضاء       

 .والمتضمن تاريخ ومكان وساعة عقـد الجلسـة وجدول األعمال 279تحت عدد  92/7/9902
الحادي والثالثين   اإلربعاءاليوم  9902العادية الثالثة لسنة  ةدورإنعقدت جلسة ال      

 بمقـر البلدية الخامسة مساءوألفين على الساعة  تسعة عشرة سنة جويليةر ـمن شه
 :رئيسة البلدية وبحضور أعضاء المجلس البلدي السادة  برئاسة السيدة ربــح مــــالط

 عضو   الهادي مالط                    -
 الناصر مالط                    عضو -
 خميس سقة                       مساعد -
 ياسين سقا                        عضو -
 أمينة سقا                         عضو -
 عضو    مروى خضراوي           -
 محمد بن التيجاني الزايري      عضو -

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

 مساعد                    عثمان جريو -
 عضو.                    طارق طعم  -
 محمد بن الصادق الزايري       مساعد -
 تبر الزايري                     مساعد -
 األزهر السبري                عضو -
 محمد النابتي                       عضو -
 منية هبول                       عضو -
 عضو              روضة طعم        -
 وداد سعيد                        عضو -
 قيس شيحة                       عضو -
                                                     .../... 
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ونشير إلى أن األعضـاء الحاضريـن , ونفتتح الجلسة بالترحيب بكافة الحاضرين     

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

 . 9902ماي  2المؤرخ في  9902

جاء  ثّم تولت السيدة رئيسة البلدية عرض جدول األعمال وتلته على الحاضرين حسبما     

 : ي ــو كاآلتـاالستدعاء وه بنص

 واإلقتصادية الشؤون المالية  تقديم مقترحات من المجلس البلدي للجنة -0

 .9999في إطار إعداد ميزانية البلدية لسنة   ومتابعة التصرف

تبتيت معاليم السوق األسبوعية سوق الدواب واإلنتصاب العام ومعلوم  -9

الوقوف بمحطة سيارات األجرة والنقل الريفي ومعلوم الذبح بالمسلخ البلدي 

 .9999لسنة 

 .من فصل إلى فصل داخل العنوان األول تحويل إعتمادات -1

 .تحويل إعتمادات من فصل إلى فصل داخل العنوان الثاني -4

 .استعراض سير اإلستخالصات -9

 .متابعـة المديونيــة -2

 .استعراض سير المشاريع  -7

 ".تدعيم"متابعة برنامج  -2

 .مسائـل مختلفــة -2

 .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 الخامسة مساء بمقر البلدية 9902جويلية  94يوم الخميس

إلى أن القانون األساسي للبلديات نّص على أنه يسبق انعقاد  ةبالترحيب بالحاضرين مشير

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

اع ويدعى لهذه الجلسات التمهيدية متساكنو المنطقة البلدية بوسائل اإلعالم المتاحة لسم     

 .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 

تساكني المنطقة البلدية بمختلف وسائل اإلعالم حيث وعلى هذا األساس فقد تم استدعاء م       

في  9902أفريل  19ليوم تم تعليق إعالن بمقر البلدية تم فيه تحديد موعد عقد الجلسة التمهيدية 

فتم تحديد , مناسبة أولى حيث لم يحضر العدد الكافي من أعضاء المجلس البلدي لعقد الجلسة 

 الخامسة مساءعلى الساعة  9902 جويلية 94 الخميسم عقد الجلسة التمهيدية ليوموعد ثاني ل

دراج اإلعالن بموقع الواب الخاص بالبلدية وبالصفحة الرسمية للبلدية إكما تم  ,بمقر البلدية

 ." الفايسبوك"على الموقع اإلجتماعي 

ذّكرت السيدة رئيسة البلدية الحضور بمداخالت المواطنين والمجتمع المدني وقد      

                                                                                                                        .9902جويلية  94رين خالل الجلسة التمهيدية لهاته الدورة المنعقدة بتاريخ والمستشا

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

 :بجدول األعمال والتي تمت المصادقة عليها فكانت كاآلتــي 

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

 .9999في إطار إعداد ميزانية البلدية لسنة   ومتابعة التصرف   

 

 

 :عرضت السيدة رئيسة البلدية الموضوع على الحاضرين قائلــة            

نعرض عليكم موضوع طلب تقديم أعضاء المجلس البلدي توصياته ومقترحاته            

واإلقتصادية قصد التفضل بمناقشتها وإمكانية تضمينها بميزانية للجنة الشؤون المالية 

 .9999البلدية لسنة 

 

 قــــــرار المجلـــــــــس

 

 

وبعد النقاش والتداول كانت المقترحات المعروضة من طرف أعضاء المجلس       

 : الحاضرين كاآلتي 

السنوي      الطرقات واألرصفة يقع تمويلها من طرف من البرنامج اإلستثماري -

 .9999لسنة 

يقع إقتطاعه من ( ألف دينار 912)تكلفة التمويل الذاتي اإلضافي لقصر البلدية  -

 .9999فواضل سنة 

 .الجزء الثاني من المستودع البلدي -

 .الترفيع في مساهمة البلدية لمنحة الجمعية الرياضية  -

 (.المدارس اإلبتدائية) الصيانة  -

 .اإلنارة العمومية -

 .سيارة إدارية ثانية لفائدة اإلدارة البلدية إقتناء -

 .تقسيم بلدي في أرض مخصصة لمساكن إجتماعية -

 .بالمقبرة البلدية( شمسية)تهيئة  -

 .تهيئة مقهى بلدي بمنطقة صابرين -

 .تهيئة سوق الدواب مع التوسعة -

 . تهيئة محطة اللواج والنقل الريفي -

 

                                                                                               .../... 
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 تبتيت معاليم السوق األسبوعية سوق الدواب واإلنتصاب العام  :الموضوع الثاني

 ومعلوم الوقوف بمحطة سيارات األجرة والنقل الريفي ومعلوم                       

 .9191 الذبح بالمسلخ البلدي لسنة                      

 

 :عرضت السيدة رئيسة البلدية الموضوع على الحاضرين قائلــة                     

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

 باألسواق المعاليم الواجبة بإستلزام المتعلق الجانب في المتعلق بمجلة الجماعات المحلية

 .منها 84 و 83 الفصلين وخاصة البلدية والمسالخ

في   المؤرخ 0279لسنة  33ات عدد ــي للبلديـون األساسـات القانـبمقتضي الـعمو     

لسنة  42والقوانين التي نقحته أو تـّممته وخاصة القانـون األساسي عدد 0279 ماي 04

 . 9992جويلية  07المؤرخ في  9992

الصادر عن السيد  9902فيفري  99بتاريخ  94وتطبيقا لمقتضيات المنشور عدد       

 باألسواق الواجبة المعاليم إلستلزام المرجعي وزير الشؤون المحلية والبيئة حول اإلطار

 .البلدية والمسالخ

 :كاآلتي للمصادقة 9191لسنة نعرض عليكم موضوع تبتيت مختلف المعاليم البلدية       
 

 الـمعـاليـــم
 السعر اإلفتتاحي

 (9902السعر النهائي لبتة )

 موعد البتـة
قبل موفى شهر أكتوبر حسب المنشور )

 (92/2/0222المؤرخ في 27الوزاري عدد

السوق األسبوعية لإلنتصاب 

 . 9999العام لسنة 
92.299,999 

بداية  9902 سبتمبر 18يوم اإلربعاء 

 .من الساعة العاشرة صباحا

السوق األسبوعية للدواب 

 .9999لسنة 
079.999,999 

بداية  9902 سبتمبر 18يوم اإلربعاء 

 .صباحاوالنصف  من الساعة العاشرة

محطة وقوف سيارات األجرة 

 .9999والنقل الريفي لسنة 
799,999 

بداية  9902 سبتمبر 18يوم اإلربعاء 

 .منتصف النهارمن الساعة 

  199,999 .9999المسلخ البلدي لسنة 
بداية  9902 سبتمبر 18يوم اإلربعاء 

 .الواحدة بعد الزوالمن الساعة 
 

 :وبعد التداول والنقاش  
 

 المجلـــــس راقــــــــر
 

الحاضرون باإلجماع على تبتيت معاليم السوق  المجلس البلديصادق أعضاء        

األسبوعية لالنتصاب العام وسوق الدواب ومعلوم وقوف سيارات األجرة والنقل 

مع تنقيح كراس شروط السوق طبقا  9999المسلخ البلدي لسنة ب معاليم الذبحالريفي و 

 . لماليةلمداولة وتوصيات لجنة ا

 .وفوضوا لرئيسة المجلس البلدي إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة       

                                                                                        .../... 
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 .تحويل إعتمادات من فصل إلى فصل داخل العنوان األول :الموضوع الثالث

 
 :عرضت السيدة رئيسة البلدية الموضوع على الحاضرين قائلــة                       

 0279لسنة  11عمال بمقتضيات القانون األساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد       

وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون  0279 ماي 04المؤرخ في 

جديد الذي ينص على  97في فصله  9997ديسمبر  02المؤرخ في  9997لسنة  29عدد 

أن تتم عمليات تحويل إعتمادات بين فصول كل قسم من نفس الجزء بناء على مداولة 

 .دقة على الميزانيةمجلس الجماعة المحلية وموافقة سلطة اإلشراف المختصة بالمصا
نعرض عليكم طلب تحويل إعتماد من فصل إلى فصل داخل العنوان األول وذلك , لذا     

إثر تسوية وضعية أعوان وعملة البلدية الذين يشغلون خطط وقتية ومتعاقدون والذين تم 
المرسم بالفصل  حيث إقتضت الضرورة بوجوب تحويل اإلعتماد, ترسيمهم في خططهم

. الخاص باألعوان الوقتيين واألعوان المتعاقدين إلى فصل األعوان والعملة القارين 
وكذلك لتغطية النقص في اإلعتماد المخصص للمنح المخولة لرؤساء البلديات والتغطية 

 .في مساهمة المشغل في التقاعد %9اإلجتماعية خصوصا بعد توظيف زيادة بـ 
 

 بالزيـــادة بالنقصــان

 الفقرة الفصل العنوان
 .ف

 ف
 الفقرة الفصل العنوان اإلعتمادات بيان النفقات

 .ف

 ف
 اإلعتمادات بيان النفقات

I 099 90 9990 999 
أعوان يشغلون خطط 

 .وقتية
2.229,999 I 090 90 9990 999 

أجر : األعوان القارين

 أساسي وتدرج
7.709,799 

I 099 90 9999 999  01.902,999 متعاقدون أعوان 
I 099 90 9990 999 

المنحة المخولة لرؤساء 

 البلديات
7.099,110 

I 090 90 9999 999  2.029,490 قارة.المنح خ 

I 099 90 9992 999 192,999 المنح العائلية I 090 90 9901 999  192,999 المنح العائلية 

I 099 90 9997 999 
المساهمات المحمولة 

 .المشغلعلى 
1.229,279 I 090 90 99074 999 

المساهمات المحمولة على 

 المشغل
1.229,279 

 97.9072179 ............المجمـــــوع 97.9072179 ............المجمـــــوع

 

 

 قــــــرار المجلــــــس

 

اإلعتماد بعد التداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضرون على تحويل        

ما عدى السيد خميس سقة الذي رفض ,  المذكور داخل العنوان األول حسب الجدول أعاله

 .المصادقة على إجراء التحويل

 .المجلس البلدي إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة ةوفوضوا لرئيس                    

 

                                                                                        .../... 
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 .تحويل إعتمادات من فصل إلى فصل داخل العنوان الثاني :الموضوع الرابع

 

 

 :عرضت السيدة رئيسة البلدية الموضوع على الحاضرين قائلــة                           

لسنة  11عمال بمقتضيات القانون األساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد       

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته  0279ماي  04المؤرخ في  0279

 97في فصله  9997ديسمبر  02المؤرخ في  9997لسنة  29وخاصة القانون عدد 

ن فصول ميزانية الجماعات جديد الذي ينص على أن تتم عمليات تحويل اعتمادات بي

المحلية بناء على مداولة مجلس الجماعة المحلية وموافقة سلطة اإلشراف المختصة 

 .بالمصادقة على الميزانيـة

لتهيئة نعرض عليكم طلب تحويل إعتماد داخل العنوان الثاني وذلك , لذا       

 :كاآلتيالمساحات الخضراء ودراسات أخرى 
 

 بالزيـــادة بالنقصــان

 الفقرة الفصل العنوان
 ف

 ف
 الفقرة الفصل العنوان اإلعتمادات بيان النفقات

 ف

 ف
 اإلعتمادات بيان النفقات

II 92.292 999 99 
إقتنـــــاء معــدات 

 .وتجهيزات أخرى
99.914,772 

II 92.209 994 999 
تهيئة المساحات 

 .الخضراء
19.924,772 

II 
92.292 999 99 

وسائــل  إقتنــاء

 .النقــل
7.729,999 

 11.9292773 ............المجمـــــوع 11.9292773 ............المجمـــــوع

 
 قـــــــــرار المجلـــــــس

 
 

على باإلجماع بعد التداول والنقاش صادق أعضاء المجلس البلدي الحاضرون         

 .حسب الجدول أعاله الثانيتحويل اإلعتماد المذكور داخل العنوان 

 .المجلس البلدي إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة ةوفوضوا لرئيس                           

 

                                                                                                                                            .../...
.../... 
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 .سير اإلستخالصاتإستعراض : الخامس الموضوع 

 
    

 :عرضت السيدة رئيسة البلدية الموضوع على الحاضرين قائلة       

سبتمبر  97بتاريخ  77عمال بمنشوري وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد       

 .حول تنمية الـموارد البلديــة  9999مارس  92بتاريخ  02وعدد  0227

 :ي ـــــنعرض عليكم الوضع المالي للبلديـة كاآلتـ         

 

 :  9102ميزانيــة سنــة  (0

  

 0.911.999,999....................................= تقديــــــــرات الميزانيــــة -

 729.201,929......= ........19/92/9902االستخالصات الحاصلة لحد  -

 %  21,71 ......=...............................................النسبـــــــــة -

 

 :   فصال فصال وفقرة فقرة 11/10/9102اإلستخالصات الحاصلة لحد جدول  (9

 

يوم ـف اإلستخالصــات لحــد ـرض كشـع بلديةس الـد رئيـتولى السي  

وبيّن أن نسبة اإلستخالصـــات بلغت في  فصال فصال وفقرة فقرة 19/92/9902

اإلستخالصات يبدو وهو ما يعني أن نسق %   21,71الشهر األول من هذه السنة 

وعليه فإن المجلس مدعو إلى ضرورة إيجاد خطة عمل للنهوض , في المأمول 

 .باإلستخالصات 

 : مقترحات المجلس 

 .ضرورة مزيد الضغط على مستلزم السوق األسبوعية إلستخالص مستحقات اللزمة -
 

 

                                                                                                                                                   .../... 
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 .متابعة المديونية : السادس الموضوع 
   

 :عرضت السيدة رئيسة البلدية الموضوع على الحاضرين قائلة        
وبرقية  02/9/9992بتاريخ  727عمال ببرقية وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد       

 . حول معالجة المديونية بالبلديـات  9992ماي  99بتاريخ  422سلطة اإلشراف عدد 
 :نعرض عليكم الموضوع كاآلتـي        

  مخطط تطهير الديون: 
 

 مبلغ الدين الدائنبيان 
 سنوات الخالص

9107 9103 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 األراضي

 التونسية للتأمين وإعادة التأمينالشركة 

 

47.272,929 

99.919,191 

7.220,299 

02.294,491 

1.942,121 

9.992,949 

4.992,202 

9.429,999 

 

47.272,929 

09.999,999 

9.124,947 

0.199,999 

0.072,999 

- 

- 

- 

 

- 

09.919,191 

1.922,409 

9.299,204 

9.979,121 

9.992,949 

4.992,202 

9.429,999 

 

- 

- 

0.792,112 

09.991,212 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  - - 7.190,999 729,999 - 2.920,999 : الخـــــواص

 003.1902921 09.,002099 11.3,,2170 90.,,92277 - -  

  

  البرنامج السنوي لتطهير الديون: 
 

 مبلغ الدين الدائنبيان 
خالصه  برمجمال

 9102 سنة

ما تم خالصه إلى حد 

 9102جوان  11

 : المؤسسات العمومية 

 .الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

 .الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية

 

0.792,112 

09.991,212 

 

0.792,112 

09.991,212 

 

0.792,112 

09.994,979 

 

 9.479,199 7.190,999 7.190,999 : الخـــــواص

 09.9192201 92277,,.90 92277,,.90 ..............الجملـــــــــة

 

 

 قـــــرار المجلــــــس
 

وبعد المناقشة والدرس صادق الحاضرون باإلجماع على مخطط تطهير الديون        

 .والبرنامج السنوي له حسب بيانات الجدول أعاله وضرورة إيفاء البلدية بتعهّداتها

 .والتفويض لرئيسة البلدية إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة       

                                                                                               .../... 
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 .سير المشاريع البلدية: السابع الموضوع 

 

  

 :رئيسة البلدية الموضوع على الحاضرين قائلة عرضت السيدة                          

نعرض على السادة المستشارين الحاضرين موضوع سير المشاريع البلدية المدرجة         

 :وميزانية بلدية الشبيكة بتمويالت ذاتية كالتالي  9902بالبرنامج السنوي لإلستثمار لسنة 

  ألف دينار   999+ ألف دينار  142بمبلغ  9902تهيئة السوق البلدي وأكشاك لسنة

 .في طور الدراسة : قرض 

  ألف دينار أي بمبلغ  929ألف دينار  إضافة إلى قرض بمبلغ  799: بناء قصر البلدية

في حين أن الدراسات النهائية أفضت إلى تقديرات  0.909.999,999: إجمالي قدره

وهو ما يعني أن البلدية مطالبة بتوفير اإلعتمادات  0.942.229,999: بحوالي 

 . ألف دينار  912بمبلغ تمويل ذاتي إضافي يقدر بـ  9999اإلضافية في ميزانية 

  تدعيم"في طور الدراسات بالتعاون مع برنامج : ألف دينار  079: المستودع البلدي. " 

  في طور اإلقتناء: ألف دينار  049: إقتناء شاحنة بسلم كهربائي. 

  إقتناءmini-chargeuse  :24   في طور اإلقتناء: ألف دينار. 

  في طور الدراسات: ألف دينار  999: توسعة شبكة التنوير العمومي. 

 :وبعد التداول والنقاش                      

 قــــــرار المجلــــــــــس

 

 

صادق المجلس بإجماع الحاضرين على موضوع طرح التمويل الذاتي اإلضافي        

ألف دينار إضافة إلى المصادقة على الخطة التمويلية للمشروع  912المتمثل في إضافة 

 :المتمثلة في 

 111.999,999.....  منحة غير موظفة -

 929.999,999.................   قرض  -

 .    292.229,999  ...........تمويل ذاتي  -

 0.992.00,29,1........   الجملـــــــة   

 .والتفويض لرئيسة البلدية إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة                      

                                                                                                              .../... 
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 .متابعة برنامج تدعيم: الثامن الموضوع 

 

 

 

 :عرضت السيدة رئيسة البلدية الموضوع على الحاضرين قائلة    

 : نعرض على السادة أعضاء المجلس البلدي الحاضرين المواضيع التالية  

 .إنجاز برنامج تهيئة الحديقة العمومية المدرج بمثال التهيئة العمرانية بمسلك صحي (0

 ".تدعيم"إستالم حاويات النظافة من برنامج + تهيئة المستودع البلدي بالشبيكة  (9

والتفويض لرئيسة البلدية إلتمام اإلجراءات على أن يقع إعالم أعضاء المجلس بكافة 

 .الحيثيات في المشاريع المشار إليها أعاله على سبيل التسوية

 

 قــــــرار المجلــــــــــس

 

 

صادق المجلس بإجماع الحاضرين على إنجاز برنامج تهيئة الحديقة العمومية        

إستالم + المدرج بمثال التهيئة العمرانية بسلك صحي وتهيئة المستودع البلدي بالشبيكة 

 .حاويات النظافة من برنامج تدعيم

 .ضوالتفويض لرئيسة البلدية إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة في الغر       

 

                                                                                           .../... 
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من التداول في المواضيع المدرجة بجدول األعمال جددت السيدة  وباإلنتهاء

رئيسة البلدية شكرها ألعضاء المجلس البلدي الحاضرين لهذه الجلسة 

 .ودعتهم لمزيد الحضور ومعاضدة البلدية في جميع أعمالها 

وفي حدود الساعة السادسة والنصف مساء أنهى المجلس أعماله ورفعت       

 .الجلسة
 

  9902جويلية  10: الشبيكة في                                                                  
 

 رئيسة البلدية                                                                                   
 

 

 ربــــح مــــــالط                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 
 


