
 
  الجمهورية التونسية                                                                        

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة                               
                              *** 

  بلديــة الشبيكـــة          

 المجلــس البلــدي بالشبيكـــة
 8102لسنة  الرابعةالدورة العاديـة 
 8102ديسمبر  12المنعقـدة في 

 

*** 
 

 9902ماي  92المؤرخ في  92عدد ون األساسي ـات القانـال بمقتضيـــعم       

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

 الجمعةالتي تقرر عقدها يوم  9902لسنة  الرابعةلحضور الدورة العادية  المجلس البلدي

إال أنه لم يحضر الجلسة , بمقر البلدية الثانية بعد الزوالعلى الساعة  9902 نوفمبر 09

من  999للفصل طبقا و. حيث لم يكتمل النصاب لعقد الدورة العدد الكافي من أعضائها

في مناسبة ثانية  المجلس البلديأعيد إستدعاء تأجلت الجلسة و مجلة الجماعات المحلية

 .بمقر البلدية الثانية بعد الزوالعلى الساعة  9902 ديسمبر 92 السبتللحضور يوم 

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

والمتضمن تاري  ومكان وساعة عقـد الجلسـة وجدول  0020تحت عدد  09/00/9902

 :ألعمال ونصه ااآلتـي ا

التي  9902لسنة  الرابعةالدورة العادية بإعادة إستدعائكم لحضور وبعد، أتشرف       

 . بمقر البلدية الثانية بعد الزوالعلى الساعة  9902ديسمبر  92تأجل عقدها ليوم السبت 

 ديسمبرر ـمن شهالثامن  السبتاليوم  9902العادية الرابعة لسنة  ةدورنعقد جلسة ال      

 .بمقـر البلدية الثانية بعد الزوالوألفين على الساعة  ثمانية عشرة سنة

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

مىىن  999الفصىىل ) تتألىىـم منهىىـم األـلبيىىـة القانونيىىـة بحيىىث يكىىـون النصىىـاب مكتمىىـال 

 (. 9902ماي  2المؤرخ في  9902ة لسن 92القانون األساسي عدد 

 الثامن من شهر السبتاليوم  الرابعةة ـالعادي تهدور المجلس البلدي بالشبيكةعقد     

بمقر البلدية برئاسة  الثانية بعد الزوالعشرة وألفـين على الساعة  ثمانية سنة ديسمبر

  .ئه أعضا اافة بحضورو رئيس البلدية طارق طعمالسيد 

 :ان السيداما حضرها 

 .عزالدين الخطاطفي قابض المالية بالشبيكة ومحتسك بلدية الشبيكة -

 .الذي تولى اتابة محضر الجلسة الكاتك العام للبلديـةر وان طيمومي  -

 عرض جدول األعمال وتاله على الحا رين حسبما البلديةثّم تولى السيد رئيس        

 : ي ــو ااآلتـاالستدعاء وه جاء بنص
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 .سير اإلستخالصات -0

 .متابعـة المديونيــة -9

 .استعراض سير المشاريع  -0

 (.SNIT)طرح معلوم موظم على عقارات مبنية  -4

 .البلديةتنقي  القانون اإلطاري لموظفي وعملة  -5

 .تنقي  النظام الداخلي للمجلس البلدي -2

 .مسائـل مختلفــة -7

 

 .وتمـت المصادقــة على جدول اإلعمال باإلجمــاع 

 

قد تم لهذه الدورة العادية ثم أشار السيد رئيس البلدية إلى أن الجلسة التمهيدية       

على الساعة العاشرة صباحا وقد تم دعوة  9902نوفمبر  90عقدها يوم السبت 

المتساانين بالمنطقة البلدية بمختلم وسائل اإلعالم حيث تم تعليق إعالن بمقر البلدية 

تم فيه تحديد موعد عقد الجلسة التمهيدية وموعد عقد الدورة  94/09/9902بتاري  

 .9902العادية الرابعة لسنة 

امىىا تىىم نشىىر اإلعىىالن بالصىىفحة الرسىىمية للبلديىىة علىىى شىىبكة التواصىىل اإلجتمىىاعي      

 . وبموقع واب البلدية" الفايسبوك"

اإلذاعة الجهويىة بالمنتسىير واإلذاعىة , واذلك تم توجيه اإلعالن إلى اإلذاعة الوطنية     

 .قصد بثه 94/09/9902الجهوية بصفاقس بتاري  

توجه إليهم السيد رئيس البلدية , دد من متسااني المنطقة البلديةوقد حضر الجلسة ع      

وبىىين لهىىم أن الجلسىىات التمهيديىىة فرصىىة لكافىىة المتسىىاانين , بالشىىكر فىىي مفتىىت  الجلسىىة

 .لسماع مداخالتهم في المسائل ذات الصبغة المحلية وتعريفهم بالبرامج البلدية

عىىن مىىداخالتهم التىىي تنىىاولوا فيهىىا  وإثىىر افتتىىاح الجلسىىة  أذن للحا ىىرين للتعبيىىر      

 :الموا يع اآلتية 

 .المطالبة بتهيئة المسالك الفالحية بمختلم العمادات بالمنطقة البلدية -0

 .المطالبة بإصالح شبكة التنوير العمومي بمختلم العمادات بالمنطقة البلدية -9

منحة السنوية المطالبة بمزيد العناية بالملعك البلدي من إنارة وصيانة والزيادة في ال -0

 .  المخصصة للجمعية الريا ية 

تساءل جل المواطنين على و عية األشغال الخاصة بمد شبكة التطهير والحالة الرديئة  -4

للطرقات بالمنطقة البلدية من جراء األشغال مطالبين بالتدخل مع المقاول المكلم 

لمواطن من باإلنجاز للتعجيل بإصالح الطرقات وإرجاعها على حالها حتى يتمكن ا

اما طالبو بحلول وقتية لتهيئة بعض الطرقات على ـرار الشارع , العبور بسهولة

المؤدي إلى مدرسة صابرين لما به من حفر وتراام لمياه األمطار مما يعيق تنقل التالميذ 

 .للمدرسة
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بالحي )مطالبة جميع المواطنين إلحداث سوق يومية للخضر والغالل بالمنطقة البلدية  -5

 .ليسهل على المواطن قضاء شؤونه من هذه المواد اإلستهالاية بأيسر السبل( التجاري

خاصة وأنها مدرجة بمثال التهيئة  المطالبة بالعمل على إحداث منطقة صناعية بالشبيكة -2

 .العمرانية للمنطقة البلدية

 توفير المعدات الالزمة للنظافة وخاصة منها صهريج تفريغ آبار الصرف الصحي -7

 .المطالبة بتهيئة محطة سيارات األجرة والنقل الريفي وإدماجهما في نفس المحطة -2

بالتالي المحافظة على صحة المطالبة بتهيئة المسل  البلدي لتفادي الذب  العشوائي و -2

 .المواطن

المطالبة بتسوية و عية عملة الحضائر العاملين بالبلدية لتفادي اثرة اإل رابات وما  -09

 .ينتج عنها من اثرة األوساخ المتراامة التي تقلق راحة المواطن بالمنطقة

لتي التدخل مع مديري المؤسسات التربوية إليجاد حل إليواء التالميذ خالل الساعات ا -00

 . تكون خارج أوقات الدراسة

مواطنة من منطقة سيدي عبدهللا الجواودة تطالك بتوفير سيارات النقل الريفي إلمكانية  -09

التنقل إلى الشبيكة لقضاء شؤونهم اليومية بدل التنقل لمدينة القيروان وقد ساندها مجموعة 

مية بمنطقتها من اما طالبت بإحداث مرافق عمو, من جيرانها وبقية الحا رين في ذلك 

 .ريد وإنارة عمومية ودائرة بلديةمستوصم ومكتك ب

 .المطالبة بتهيئة المقابر بمنطقة سيدي عبدهللا الجواودة  -00

التساؤل عن مشروعي بناء قصر البلدية وتهيئة المستودع البلدي المبرمج إنجازهما منذ  -04

 . 9907و 9902سنتي 

المطالبة بإحداث فروع إدارية للشراة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه والشراة التونسية  -05

 .للكهرباء والغاز وإحداث فروع بنكية مثل ما هو متواجد بمختلم معتمديات الوالية

العمل مع المصال  المعنية لصيانة بعض األماان بمختلم العمادات التي على ملك  -02

 .للفضالت وتشكل خطر على البيئةالدولة والتي أصبحت مصبا 

أنه سيتم درس وباإلنتهاء من مداخالت المواطنين تناولنا الكلمة من جديد وأشرنا إلى        

المقترحات المعرو ة خالل هذه الجلسة من قبل اللجان البلدية ال حسك مشموالتها 

 .العادية المقبلة ةدوروسيتم عرض الموا يع التي تتطلك الدرس خالل ال

ثم تولينا تعريم الحا رين بالجلسة بالبرامج البلدية حيث تم عرض سير المشاريع       

 9900-9997البلدية في طور اإلنجاز وإعالمهم بمشاريع المخطط اإلستثماري البلدي 

 .والفته وتواري  اإلنجاز ومصادر التمويل

وفي ختام الجلسة التمهيدية جددنا شكرنا للحا رين ونّوهنا بحضورهم هذه الجلسة      

وحثهم على تحسيس بقية المتسااين للحضور مستقبال وتقديم مداخالتهم في المسائل ذات 

 .الصبغة المحلية

ثم أذن السيد رئيس البلدية للسادة أعضاء المجلس للتداول في الموا يع المدرجة       

 :ول األعمال والتي تمت المصادقة عليها فكانت ااآلتــي بجد
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 .استعراض سير اإلستخالصات :األولالموضوع 

 

 

سبتمبر  97بتاري   77عمال بمنشوري وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد       

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

 :ي ـــــنعرض عليكم الو ع المالي للبلديـة ااآلتـ         

 

 :  8102ميزانيــة سنــة  (0

  

 0.902.724,955....................................= الميزانيــــة تقديــــــــرات -

 0.999.999,999......= ........09/00/9902االستخالصات الحاصلة لحد  -

 %  002   ......=...............................................النسبـــــــــة -

 

 :   فصال وفقرة فقرةفصال  01/00/8102جدول اإلستخالصات الحاصلة لحد  (8

 

يوم ـم اإلستخالصــات لحــد ـرض اشـع بلديةس الـد رئيـتولى السي  

ات بلغت ـــوبيّن أن نسبة اإلستخالص فصال فصال وفقرة فقرة 09/00/9902

وهو ما يعني تحقيق الميزانية البلدية من حيث الموارد في حين بلغت  % 002

وفي هذا اإلطار يسعدنا أن نتوجه بالشكر للسيد قابض  ,ألم دينار  599النفقات 

 .المالية محتسك البلدية لمساهمته في هذا اإلنجاز إ افة إلى إداريي البلدية 

 

                                                                                          .../... 
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 .المديونيةمتابعة  :الثانيالموضوع 
 

وبرقية  02/5/9992بتاري   727عمال ببرقية وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد       
 . حول معالجة المديونية بالبلديـات  9992ماي  99بتاري   422سلطة اإلشراف عدد 

 :نعرض عليكم المو وع ااآلتـي        

  مخطط تطهير الديون: 
 

 مبلغ الدين الدائنبيان 
 الخالص سنوات

8102 8102 8102 8181 8180 8188 

 : المؤسسات العمومية 

 الشراة التونسية للكهرباء والغاز

 .الديوان الوطني إلتصاالت تونس

 .الواالة الوطنية للتصرف في النفايات

 .الصندوق الوطني للتقاعد 

 .المراز الوطني لإلعالمية

 الشراة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه

 .ديوان قيس األرا ي

 الشراة التونسية للتأمين وإعادة التأمين

 

47.272,925 

99.909,090 

5.250,429 

4.929,204 

0.942,020 

5.992,549 

4.992,202 

5.429,999 

 

47.272,925 

09.999,999 

9.024,947 

0.095,999 

0.072,999 

- 

- 

- 

 

- 

09.909,090 

0.522,405 

9.255,204 

9.979,020 

5.992,549 

4.992,202 

5.429,999 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

  - - - 792,999 - 792,999 : الخـــــواص

 29.609,300 98.390,068 00.233,020 - - -  

  

  البرنامج السنوي لتطهير الديون: 
 

 مبلغ الدين الدائنبيان 
خالصه  برمجمال

 8102 سنة

ما تم خالصه لحد 

00/01/8102 

 : المؤسسات العمومية 

 .الشراة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه

 .الديوان الوطني إلتصاالت تونس

 .الشراة التونسية للتامين وإعادة التأمين

 .الواالة الوطنية للتصرف في النفايات

 .المراز الوطني لإلعالمية

 .اإلجتماعيةالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 

 .ديوان قيس األرا ي

 

5.992,549 

09.909,090 

5.429,999 

0.522,405 

9.979,020 

5.975,020 

4.992,202 

 

5.992,549 

09.909,090 

5.429,999 

0.522,405 

9.979,020 

9.255,204 

4.992,202 

 

5.992,549 

09.909,090 

5.429,999 

0.522,405 

9.979,020 

9.255,204 

4.992,202 

 792,999 792,999 792,999 : الخـــــواص

 00.233,020 00.233,020 09.026,202 ..............الجملـــــــــة

 

 قـــــرار المجلــــــس
 

وبعد المناقشة والدرس صادق الحا رون باإلجماع على مخطط تطهير الديون      

 .والبرنامج السنوي له حسك بيانات الجدول أعاله

 .إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة البلديةوالتفويض لرئيس       
                                                                                                                               .../... 
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 .المشاريعاستعراض سير  :الثالثالموضوع 

 

 

 
 :  عرض السيد رئيس البلدية المو وع على الحا رين قائال             

 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 ال دورة عاديـة للمجلس 

 :نعرض على السادة الحضور المشاريع اما يلي , البلـدي 

  099ة بتمت األشغال بنس :بالشبيكة تهيئة الحديقة الترفيهية بنهج بن عرفة%  

  9907سنة بعنوان لقصر بلدية الشبيكة  أول وثاني ظيفيجزء وبرمجة تهيئة 

 (.في طور الدراسة:) 9902وسنة 

  د .أ 009تهيئة المستودع البلدي في حدود. 

  جرار  99تم إقتناء عدد 

  وقع إنجاز طلبية لإلقتناءbenne tasseuse + citerne vide-fosse. 

 

 ــــســـــرار المجلقــ

 

بعد المناقشة والدرس عبّر الحا رون على ر اهم بمىا تىم إنجىازه مىن مشىاريع      

 .وفو وا لرئيس المجلس إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة

                                                                                        .../... 
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 مبنية تابعة للشراة طرح معلوم موظم على عقارات ـير :الرابعالموضوع 

 (.SNIT)الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسط                        

 

 

 :عرض السيد رئيس البلدية المو وع على الحا رين قائال        

عقارات ـير مبنية نعرض على السادة الحا رين مو وع طرح معلوم على        

مثقل بجداول ( SNIT)تابعة للشراة الوطنية العقارية للبالد التونسية للوسط 

تحصيل العقارات ـير المبنية بكتائك السيد قابض المالية بالشبيكة محتسك البلدية 

على العقارات ـير المبنية لقطعتي األرض الكائنتين  9.092,999: والمقدر بـ

وذلك ,  909992990999وعدد  909999990999د بالشبيكة ذات المرجع عد

نظرا لمطلك الشراة المعنية الوارد على السيد قابض المالية بالشبيكة إلعفائها من 

من مجلة الجباية المحلية الذي نص  09خالص المعلوم المذاور استنادا على الفصل 

التي تملكها األر ي ـير المبنية "في فقرته السادسة على أنه تعفى من المعلوم على 

 ".الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية أو الجماعات المحلية 

 

 المجلــــس قـــــــــــرار

 

 

بعد المناقشة والدرس صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على طرح المعلوم      

على العقارات ـير المبنية المثقل بجداول تحصيل العقارات ـير المبنية بكتائك السيد 

على العقارات ـير  9.092,999: قابض المالية بالشبيكة محتسك البلدية والمقدر بـ

 909999990999تين بالشبيكة ذات المرجع عدد المبنية لقطعتي األرض الكائن

والمسجلين بإسم الشراة الوطنية العقارية للبالد التونسية  909992990999وعدد 

 .للوسط

 .والتفويض لرئيس المجلس البلدي بإتمام بقية اإلجراءات الالزمة في الغرض     

 

                                                                                                 .../... 
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 .تنقي  القانون اإلطاري لموظفي وعملة البلدية :الخامسالموضوع 

 

 :عرض السيد رئيس البلدية المو وع على الحا رين قائال    

فىىي نطىىاق تحيىىين القىىانون اإلطىىاري لمىىوظفي وعملىىة البلديىىة حتىىى يتماشىىى والو ىىعية       

الحالية لألعوان المباشىرين وفىت  خطىط شىاـرة تحسىبا إلجىراء امتحانىات مهنيىة وترقيىات 

 .خاصة في سلك العملة

نعرض عليكم المو وع للمصادقة على تنقي  القانون اإلطاري للبلدية وذلك على           

 :النحو التالي

  إ ىىافة رتبىىة متصىىرف مستشىىار وذلىىك قصىىد إسىىتجابة قىىانون اإلطىىار للترقيىىة مىىن رتبىىة

 .متصرف إلى رتبة متصرف مستشار

 إ افة خطة مستكتك إدارة إلدماج بعض العملة من رتبة عامل إلى رتبة مستكتك إدارة . 

  تك إدارة مسىىتكقصىد إسىتجابة قىانون اإلطىار للترقيىة مىن رتبىة  تصىرفإ ىافة خطىة ااتىك 

ممىىن يتىىوفر فيىىه شىىرط اإلدمىىاج فىىي الرتبىىة بعىىض العملىىة تصىىرف أو إلدمىىاج إلىىى ااتىىك 

 .المذاورة

  وذلك قصد إستجابة قىانون اإلطىار للترقيىة مىن رتبىة تقنىي إلىى : إ افة رتبة تقني أول

 .رتبة تقني أول

  إلغىاء مع الو ىعية الحاليىة و رة لتتالئمتحيين الخطط المشغولة والشاـ: بالنسبة للعملـة

 . 9وصنم  0خطة عامل صنم 

 90وإ ىافة عىدد  4خطىة عامىل صىنم  99وإ ىافة عىدد  0فت  خطتين لعامىل صىنم 

وذلىك إلسىتجابة قىانون اإلطىىار  7خطىة عامىل صىنم  90وعىدد  2خطىة عامىل صىنم 

 . لترقية العملة من صنم إلى صنم أعلى

 

 :ليصب  قانون اإلطار على النحو التالي

 
 : السلك اإلداري المشترك (0

  

عدد الخطط  الخطط 
 الخطط الشاغرة  الخطط المشغولة  المصادق عليها 

 90 90 99 متصرف مستشار

 90 90 99 .متصرف

 - 99 99 .ملحق إدارة

 90 99 90 ااتك تصرف

 90 90 90 مستكتك إدارة

 90 - 90 راقن

 90 - 90 ااتك راقن

                                                                                          .../... 
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 :  السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية (9
 

عدد الخطط  الخطط 
 الخطط الشاغرة  الخطط المشغولة  المصادق عليها 

 - 90 90 .تقنـــــــــي

 90 90 99 .تقنـــي أول
 

 

 

 

 :  السلك المشترك لمحللي وتقنيي اإلعالمية (0
 

عدد الخطط  الخطط 
 الخطط الشاغرة  الخطط المشغولة  المصادق عليها 

 90 - 90 .وا ــــع برامـــج

اختصاص "تقني اإلعالمية 

 "شبكات إعالمية
90 - 90 

 

 

 

 : سلك منشطي تطبيق رياض األطفال (4
 

عدد الخطط  الخطط 
 الخطط الشاغرة  الخطط المشغولة  عليهاالمصادق 

 - 90 90 .منشطة تطبيق رياض األطفال
 

 

 

 

 

 

 

 : سلك العملـــــة (5
 

 الشاغرة  المشغولة  المصادق عليها   الصنف الوحدة 

I 

 - - - األول 

 - - - الثاني

 92 94 09 الثالث

II 

 94 95 92 الرابع 

 92 90 97 الخامس 

 90 99 95 السادس 

 99 99 94 السابع 

III 
 90 90 99 الثامن

 90 - 90 التاسع
              

 قـــــــــــــرار المجلــــــــــس
 

تنقي  القانون اإلطاري لموظفي صادق المجلس البلدي بإجماع الحا رين على         

والتفويض لرئيس المجلس إلتمام بقية  ,وعملة البلدية اما هو مبين بالجدول أعاله

 .اإلجراءات الالزمة في الغرض

                                                                                               .../... 

 

 



 

- 09- 
 .تنقي  النظام الداخلي للمجلس البلدي :السادسالموضوع 

 
     المو وع على الحا رين  لدراسة المطلك الوارد على البلدية بتاري  عرض السيد رئيس البلدية      

المقدم من طرف سبعة أعضاء من المجلس و 0754والمسجل بمكتك الضبط تحت عدد  9902أاتوبر  09

رو ة طعم ومحمد بن الصادق الزايري واألزهر السبري وتبر الزايري ومحمد : البلدي وهم السادة 

 : يخص تنقي  النظام الداخلي الخاص بالمجلس البلدي فيما يخص  الذيوياسين سقا و النابتي ومنية هبول

 . 22من الفصل " بإعتماد أابر عدد األصوات المصرح بها خالل اإلنتخابات البلدية "إلغاء عبارة  (0

رئاسة عدد من اللجان حسك عدد القائمات المعنية  إسنادو يتم " من  79من الفصل  0و 9إلغاء الفقرة ( 9

بالتوزيع مع إعطاء األولوية في االختيار للقائمة ذات التمثيل النسبي األابر في ترايبة المجلس ثم 

 ." القائمة التي تليها إلى حين استنفاذ عدد اللجان الموزعة

د اللجان القارة المصادق عليه من يتم إجراء دورات لتوزيع اللجان القارة إلى حين استنفاذ عد"إلى 

من النظام  092وذلك طبق الفصل  "قبل المجلس البلدي والمنصوص عليه بهذا النظام الداخلي

 .الداخلي للمجلس البلدي

هذا وتجدر اإلشارة إلى طلك السيد رئيس البلدية تسجيل إستيائه من األخبار الرائجة في ما يخص اإلشاعات 

 .إطار التجاذبات السياسية وتوتير الو ع العام في 

 .وبعد التداول والنقاش 

 قــــرار المجلـــــس

 

تم  9902سبتمبر  99 من النظام الداخلي للمجلـس البلدي المصادق عليه في 52وتطبيقا للفصل        

التصويت من طرف أعضاء المجلس البلدي فيما بينهم على تنقي  النظام الداخلي للمجلس البلدي في النقطتين 

 :المشار إليهما أعاله حيث اانت نتائج التصويت اما يلي 

 اإلسم واللقك
 نتيجة التصويت

 اإلسم واللقك
 نتيجة التصويت

 ال نعم ال نعم

 ×  خميس سقة  × طارق طعم

 ×  الهادي مالط  × وداد سعيد

 ×  ياسين سقة  × محمد بن الصادق زايري

 ×  عثمان جريو  × محمدالنابتي

 ×  محمد بن التيجاني الزايري  × األزهر السبري

 ×  الناصر مالط  × قيس شيحة

 ×  امينة سقة  × تبر الزايري

 ×  رب  مالط  × رو ة طعم

 ×  الخضراويمروى   × منية هبول
 

من النظام الداخلي للمجلس البلدي حيث أنه في حالة تساوي األصوات يكون صوت  57وتطبيقا للفصل       

عبارة :أوال:تمت المصادقة على تنقي  النظام الداخلي للمجلس البلدي  بإلغاء وتبعا لذلك فإنه . الرئيس مرجحا 

 .منه 22من الفصل  "اإلنتخابات البلديةبإعتماد أابر عدد األصوات المصرح بها خالل "

يتم اسناد رئاسة  "على أنه   التي تنصمن النظام الداخلي للمجلس البلدي  79من الفصل  9إلغاء الفقرة : ثانيا 

عدد من اللجان حسك عدد القائمات المعنية بالتوزيع مع إعطاء األولوية في االختيار للقائمة ذات 

 ." ترايبة المجلس ثم القائمة التي تليها إلى حين استنفاذ عدد اللجان الموزعةالتمثيل النسبي األابر في 

يتم إجراء دورات لتوزيع اللجان القارة إلى حين استنفاذ "التي جاء فيها أنه  79من الفصل  0اإلغاء الفقرة 

 ."الداخليعدد اللجان القارة المصادق عليه من قبل المجلس البلدي والمنصوص عليه بهذا النظام 

                                                                                                                                                 .../... 
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 جىدد السىيد رئىيس البلديىة العاديىةنتهاء من التىداول فىي موا ىيع هىذه الىدورة وباإل       

 رفعت الجلسىة وأنهىى المجلىس أعمالىهوالحا رين  للسادة أعضاء المجلس البلديشكره 

 .الساعة الثالثة والنصم بعد الزوالفي حدود 

 92/09/9902الشبيكة في                                                                
 

  بلديةرئيس ال                                                                               
 

 طـــارق طعــــــم                                                                               

 

 

 

 

 

 
 


