
 

 الجمهورية التونسية                                                                       

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة                            
                             *** 

  ةبلدية الشبيك        

 المحضر الجملي لعموم المواضيع 

 الشبيكـةب البلديمجلس ال التي درسها

 8102 ديسمبر 82ي المنعـقـدة فالجلسة اإلستثئاية خالل 

 

 

المتعلق  9902ماي  92المؤرخ في  92عدد ون األساسي ـات القانـعمال بمقتضي       

 .منه 902بمجلة الجماعات المحلية وخاصة على الفصل 

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

والمتضمن تاريخ ومكان وساعة عقـد الجلسـة  0441تحت عدد  92/09/9902

 .وجدول األعمال

من العشرين  الجمعة الثامن واليوم  جلسة إستثنائية المجلس البلدي بالشبيكةعقد       

بمقر البلدية  التاسعة صباحاعشرة وألفـين على الساعة  ثمانية سنة ديسمبر شهر

 : السـادة ء المجلس البلديأعضابحضور و رئيس البلدية طارق طعمبرئاسة السيد 

 محمد بن الصادق الزايري -

 األزهر السبري -

 روضة طعم -

 الهادي مالط -

 مروى خضراوي -

 محمد النابتي -

 قيس شيحة  -

 أمينة سقا -

 محمد الزايري -

 عثمان جريو -

 خميس سقة -

 ياسين سقا  -

  :وتغيبت عنها السادة 

 وداد سعيد -

 الناصر مالط -

 ربح مالط  -

 منية هبول -

 تبر الزايري -

 .الذي تولى كتابة محضر الجلسة الكـاتب العـام للبلديـة كما حضرها السيد   
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وأشةار إلةى , إفتتح السيد طارق طعم رئيس البلديةة الجلسةة بالترحيةب بكافةة الحاضةرين       

ة  ة القانونيـة م األبلبيـة اك مكتمـأن األعضـاء الحاضريـن تتألـة  منهـة ون النصـة    الــةبحية  يكـة

 92القةةانون األساسةةي عةةدد  مجلةةة الجماعةةات المحليةةة الصةةادرة بمقتضةةى مةةن 999الفصةةل ) 

 (.    9902ماي  2في  المؤرخ 9902لسنة 

وبةةي ن لهةةم أن هةةذس الجلسةةة تنعقةةد للمصةةادقة علةةى ماتلةة  المواضةةيم المتعلقةةة بالبرنةةام         

بعةد إتمةام جميةم الجلسةات مةم المتسةاكنين وإجةراء جميةم  9902اإلستثماري التشاركي لسةنة 

 .المراحل المتعلقة بالبرنام 

 :ثم عرض عليهم المواضيم كاآلتي        

 

 

 : 8102ادقة على برنامج اإلستثمار السنوي لسنة المص -0

 

 :عرض السيد رئيس البلدية الموضوع على الحاضرين قائال      

بتاريخ  01وعدد  90/09/9902بتاريخ  00طبقا لمنشوري السيد وزير الداخلية عدد        

بالطريقة  9999-9902والااصة بإنجاز الماطط اإلستثماري البلدي  92/09/9902

نعرض على السادة أعضاء المجلس البلدي الحاضرين ما تماض على الجلسة , التشاركية

التشاركية األولى ألفكار المشاريم بالطريقة التشاركية حي  أفضت إلى اإلتفاق على إنجاز 

أل  دينار  122وذلك في حدود مبلغ , أشغال تهيئة السوق البلدي وبناء بعض األكشاك

 .أل  دينار قرض 999+ مساعدات بير موظفة  

 

 قـــرار المجلــــــــــس
  

على ما تماض على الجلسة التشاركية األولى  عصادق أعضاء المجلس البلدي باإلجما    

والمتمثلة في  إنجاز أشغال تهيئة السوق البلدي وبناء  ألفكار المشاريم بالطريق التشاركية

أل   999+ أل  دينار مساعدات بير موظفة   122وذلك في حدود مبلغ , بعض األكشاك

 .دينار قرض

 .والتفويض لرئيس المجلس البلدي إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة     
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 : المصادقة على اإلتفاقية الضابطة للمنح الموظفة  -8
 

 

 :عرض السيد رئيس البلدية الموضوع على الحاضرين قائال          

 01وعدد  90/09/9902بتاريخ  00عمال بمنشوري السيد وزير الداخلية عدد      

-9902والااصة بإنجاز الماطط اإلستثماري البلدي  92/09/9902بتاريخ 

نعرض على السادة أعضاء المجلس البلدي الحاضرين , بالطريقة التشاركية 9999

الواردة  9902لسنة  إتفاقية منح المساعدات بير الموظفة والمساعدات الموظفة

وذلك إلنجاز مشروع , علينا من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية 

 .يقم اإلتفاق عليه بالطريقة التشاركية

 

 

 قـــرار المجلــــــــــس

 

 

منح المساعدات بير  على إتفاقية عصادق أعضاء المجلس البلدي باإلجما       

الواردة علينا من صندوق القروض  9902الموظفة والمساعدات الموظفة لسنة 

وذلك إلنجاز مشروع يقم اإلتفاق عليه بالطريقة , ومساعدة الجماعات المحلية 

 .التشاركية

 .والتفويض لرئيس المجلس البلدي إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة  

  

 

 

                                                                                           .../... 

 

 

 

 
 



- 4- 
 

 : 8102المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة  -3
 

عرض السيد رئيس البلدية الموضوع على أعضاء المجلس البلدي الحاضرين 

 :حسب الجدول التالي  9902موضوع المصادقة على البرنام  السنوي لدعم القدرات لسنة 
 

 الفترة الزمنية التكوين المقترحين عدد المدعوين

 الثالثي األول الشراء على الاط 99

 الثالثي األول الحماية البيئة واإلجتماعية 90

 الثالثي األول النفاذ إلى المعلومة  90

 الثالثي األول تقييم آداء الجماعات المحلية 90

 الثالثي األول النزاهة ومقاومة الفساد 99

 الثالثي الثاني تقنيات إعداد وتحرير النصوص القانونية 99

 الثالثي الثاني 9902قانون المالية لسنة  99

 الثالثي الثاني الطرقات وأمثلة التهيئة العمرانيةالتصرف في   90

 الثالثي الثاني إدارة وسالمة الشبكات 90

 الثالثي الثال  إدارة النزاعات 90

 الثالثي الثال  القيادة اإلدارية 90

 الثالثي الثال  جداول القيادة في العمل البلدي 90

 الثالثي الثال  إدارة المشاريم 90

 الثالثي الرابم والتاطيط العمراني التعمير  99

 الثالثي الرابم صيانة المعدات اإلعالمية 90
 

 :وفق البرنام  حسب العرض أسفله  9902نام  المساندة الفنية لسنة أما فيما ياص بر
 

 المساندة الفنية: العنوان الثاني 

ترتيب 

 األولوية

 المساندة الفنية

(0) 

حسب  الرمز

دليل المساندة 

 الفنية

(8) 

المشروع أو 

النشاط المعني 

 بالمساندة الفنية

(3) 

تاريخ 

بداية 

 التدخل 

(4) 

 المجال

(5) 

عدد 

المنتفعين 

 وصفتهم

(6) 

المصلحة 

أو الوحدة 

 المنتفعة

(7) 

0 

دعم القدرات في مجال التصرف في 

المشاريم من خالل المساندة على 

قيادة وسير المشروع في جميم 

 .قرارات المتابعة مراحله واعداد

F4 

مشاريم سنة 

 9902و  9902

قصر البلدية 

 والسوق اليومية

 99 التصرف جوان
 كاتب عام  -

 تقني -

9 

تشايص الهيكلة التنظيمية الحالية 

وتحديد الحاجيات واألولويات 

 .باصوص تنظيم المصالح البلدية

C1 - - الكاتب العام 90 التصرف 

1 

نظيم برنام  عمل إعداد وت

باصوص البرنام  السنوي 

 لإلستثمار وفق المنهجية التشاركية

A1   99 الحوكمة أوت 9999برنام 

الكاتب العام 

المصلحة + 

 المالية
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 قـــــــــــرار المجلــــــــس
 

 

 

على البرنام  السنوي لدعم القدرات  عصادق أعضاء المجلس البلدي باإلجما       

وفوضوا لرئيس المجلس البلدي إلتمام بقية اإلجراءات  9902نام  المساندة الفنية لسنة وبر

 .الالزمة في الغرض

 

من التداول في المواضيم المدرجة بجدول األعمال جدد السيد رئيس البلدية  وباإلنتهاء

شكرس للحاضرين وأنهى المجلس أعماله ورفعت الجلسة في حدود الساعة العاشرة 

 .والنص  صباحا

 92/09/9902الشبيكة في                                                                
 

  بلديةرئيس ال                                                                              
 

  طـــارق طعــــــم                                                                            
     

 


