الجمھورية التونسية
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

***

بلديــة الشبيكـــة

النيابة الخصوصية لبلدية الشبيكـة
الـدورة العاديـة األولى لسنـة 2014
المنعقـدة في  27فيفري 2014
***
عمال بمقتضيات القانون األساسي للبلديات عدد 33لسنة 1975المؤرخ في
 14ماي 1975المنقـح والمتمم بالقانـون األساسـي عـدد 48لسنـة  2006المـؤرخ
فـي 17جويلية .2006
وبناء على االستدعاء الموجه إلى كافة السادة أعضاء النيابة الخصوصية الصادر
بتاريخ  2014/02/25تحت عدد  197والمتضمن تاريخ ومكان وساعة عقد الجلسة
وجدول األعمال ونصه كاآلتـي :
أتشرّف باستدعائكم لحضور اجتماع النيابة الخصوصية خالل الدورة العادية
األولى لسنة  2014التي تقرر عقدھا يوم الخميس  27فيفري  2014على الساعة
منتصف النھار بمقر البلدية.
عقد أعضاء النيابة الخصوصية دورتھم العاديـة األولى اليوم الخميس السابع
والعشرين من شھر فيفري سنة أربعة عشرة وألفـين على الساعة منتصف النھار بمقر
البلدية برئاسة السيد الناصر بن محمد مالط رئيس النيابة الخصوصية للبلدية
وبحضور أعضاء النيابة الخصوصية السـادة:
 خليل سقـــا الھادي سقـــاكما حضرھا السيد الكـاتب العـام للبلديـة.
وتغيب عنھا بدون عذر السادة:
 الناصر بن عمار مالط الصحبي مـالط عبد المجيد منصور أمال مصباح وصال سقـا.../...
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افتتح السيد الناصر بن محمد مالط رئيس النيابة الخصوصية للبلديـة الجلسة بالترحيـب
بالسادة أعضاء النيابة الخصوصية الحاضرين ,وأشار إلى أن األعضاء الحاضرين
تتألف منھم األغلبية القانونية بحيث يكون النصاب مكتمال ) الفصل  35من القانون
األساسي للبلديات(.
وأذن ألعضاء النيابة الخصوصية بتعيين أحد األعضاء إلمضاء محضــر
الجلسـة عمـال بمقتضيات الفصل  41جديد من القانـون األساسي للبلديات  ,فت ّم
االتفـاق باإلجماع على تعيـين السيد :الھادي سقة إلمضـاء محضـر جلسـة الـدورة.
ث ّم تولى السيد رئيس النيابة الخصوصية عرض جدول األعمال وتاله على
الحاضرين حسبما جاء بنص االستدعاء وھـو كاآلتـي :
 (1تسوية العمليات المالية لسنة .2013
 (2تنقيح ميزانية البلدية لسنة . 2014
 (3تكوين لجنة للتفويت في الدراجات النارية التي تجاوزت اآلماد القصوى
للحجز.
 (4دراسة إقامة الفتة إشھارية
 (5متابعة سير اإلستخالصات.
 (6متابعة المديونية.
 (7مسائل مختلفـة.
وتمت المصادقة على جدول األعمال باإلجماع.
ث ّم أذن السيد رئيس النيابة الخصوصية للسادة أعضاء النيابة للتداول في المواضيع
المدرجة بجدول األعمال والتي تمت المصادقة عليھا فكانت كاآلتــــي :
.../...

-3الموضوع األول  :تسوية العمليات المالية لسنة .2013
عمال بالقانون األساسي عدد  35لسنة  1975المؤرخ في  14ماي  1975المتعلق بالقانون
األساسي لميزانية الجماعات المحلية كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 65
لسنة  2007المؤرخ في  18ديسمبر . 2007
وعمال بالقرار المشترك لوزيري الداخلية والمالية المؤرخ في  31مارس 2008
والمتعلق بضبط صبغة وتبويب ميزانية الجماعات المحليـة.
نعرض عليكم موضوع تسوية العمليات المالية لسنة  2013بالترفيع فيھا من
) ( 665.247,797إلى ) ( 1.148.000,797أي بزيـادة قدرھا )  ( 482.753,000متأتية
كاآلتي :
 منح مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية موارد السنة :245.301,000
 منح ومساھمات داخلية أخرى موارد السنة 25.000,000: قروض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية موارد السنة 212.452,000 :تنقيح ميزانية البلدية لسنة  2013بالترفيع فيھا من ) (665.247,797إلى )(1.148.000,797
دخال وصرفا كاآلتـي :

• دخـــــــــال :
الفصل الفقرة الفقرة
البيان
العنوان
الفرعية
 002 01 7001منح مسندة من صندوق
0
القروض – موارد السنة.
منح ومساھمات داخلية
0
 002 04 7001أخرى – موارد السنة.
جملة الصنف السابع5.189,185 .

المبلغ القديم

2

02 9001

المبلغ الجديد

الزيادة

التخفيض

245.301,000

ــ

245.301,000

25.000,000

ــ

25.000,000

270.301,000

ــ

275.490,185

جملة الجزء الثالث 270.301,000 114.522,702 .
قروض من صندوق
212.452,000
0
القروض – موارد السنة

ــ

384.823,702

ــ

212.452,000

جملة الصنف التاسع15.090,345 .

212.452,000

ــ

227.542,345

جملة الجزء الرابع 15.090,345 .

212.452,000

ــ

227.542,345

جملة موارد العنوان الثاني482.753,000 129.787,797 ..

ــ

612.540,797

مجموع الموارد482.753,000 665.247,797 ........

ــ

1.148.000.797

ــ

.../...

 -4• صرفــــــــا :
الفقرة
العنوان الفصل الفقرة
الفرعية

020 6600

ــ

6.130,000

1.800,000

ــ

7.930,000

جملة الفصل 6.640,000 6600

1.800,000

ــ

8.440,000

46.847,000

ــ

46.847,000

جملة الفصل 13.000,000 6603

46.847,000

ــ

59.847,000

18.207,840

46.820,000

ــ

65.027,840

جملة الفصل 30.007,840 6606

46.820,000

ــ

76.827,840

9.917,481

6.000,000

ــ

15.917,481

جملة الفصل 9.917,481 6610

6.000,000

ــ

15.917,481

381.286,000

ــ

381.320,620

جملة الفصل 6.111,245 6613

381.286,000

ــ

387.397,245

جملة القسم السادس 82.450,437

482.753,000

ــ

565.203,437

جملة الجزء الثالث 86.615,037

482.753,000

ــ

569.368,037

ﺟﻣﻠﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻧوان اﻟﺜﺎﻧﻲ482.753,000 209.981,276 .

ــ

692.734,276

ــ

1.148.000,797

قصر البلدية.

001 6603

2

البيان
دراسات أخرى.

المبلغ القديم

الزيادة

التخفيض

المبلغ الجديد

001 6606

ــ

001 6610

ــ

002 6613

ــ

اقتناء معدات النظافة
والطرقات.

اإلنارة العمومية.

تعبيد الطرقات.

0

34,620

جملة النفقات 482.753,000 665.247,797

.../...

-5خـالصــة مـــوارد ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

بيـــــان المـــــوارد
مــوارد العنــوان األ ّول :

الجـــزء األ ّول :المـــداخيـــل الجبــائيـــة االعتيادية
األول :المعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة 105.600,000 ............................................
الصنـف ّ
الصنف الثاني :مداخيـل إشغال الملـك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه95.260,000 ..... ..
الصنف الثالث :مداخيل الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات ........

76.300,000

الصنف الرابع :المداخيـل الجبائيـة االعتيادية األخـرى ............................................

0

األول
جملـة الجــزء ّ

277.160,000

الجــزء الثاني :المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية
الصنـف الخامس :مداخيـل الملـك البلـدي االعتيادية 8.300,000 ................................................
الصنف السـادس :المداخيـــل المــاليـــة االعتيادية .................................................

250.000,000

جملـة الجــزء الثانـي 258.300,000

جملة موارد العـنوان األ ّول 535.460,000

مــوارد العنــوان الثاني:
صصــة للتنميــة
الجـــزء الثالـث :المــوارد الذاتيــة والمخ ّ
الصنـف السـابـع :منـــــــــح التجھـيــــــــــز 275.490,185 ........................................................
الصنـف الثـامــن :م ّدخرات وموارد مختلفـة 109.333,517 .........................................................
جملـة الجــزء الثالـث 384.823,702

الجـــزء الرابــع :مــــــــــوارد االقتراض
الصنـف التـاسـع :مــــوارد االقتراض الداخلــي 227.542,345 ....................................................
0
الصنـف العاشــر :مــــوارد االقتراض الخارجي ...................................................
ّ
0
الموظفـة ....................................
الصنـف الحادي عشر :مـوارد االقتراض الخارجي
جملـة الجــزء الرابـع 227.542,345

الجـــزء الخـامـس :المـوارد المتأتّيـة من االعتمادات المحالة
الصنـف الثاني عشر :الموارد المتأ ّتيـة من االعتمادات المحالة174,750 ....................................
جملـة الجــزء الخـامـس 174,750

جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 612.540,797

مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة 1.148.000,797

.../...

-6خـالصــة نفقــات ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

بيـــــان النفقــــات
نفقــات العنــوان األ ّول
الجـــزء األ ّول :نفـقــــات التصــــ ّرف

األول :التـأجيــر العمـومي 249.237,000 ...............................................................
القســـم ّ
القســم الثاني :وسـائــل المصـالـح 153.336,154 ...............................................................
ّ
التدخـــل العمـومـي 13.100,000 ..............................................................
القســم الثالث:
ّ
0
الموزعة....................................
القســم الرابع :نفقـات التصـرّ ف الطارئـة وغير
األول 415.673,154
جملـة الجــزء ّ

الجــزء الثاني :فــوائــد الـديــن
القســم الخامس :فـوائـــد الديـــــن 39.593,367 ...............................................................
جملـة الجــزء الثانـي 39.593,367

جملـة نفقــات العنــوان األ ّول 455.266,521

نفقــات العنـوان الثانـي
الجــزء الثالـث :نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة
القســم السادس :االستثمارات المبـاشــرة 565.203,437 ......................................................
0
القســم السـابـع :التمـويـــــــل العمـومـــي .....................................................
ّ
الموزعة4.164,600 ...................................
القســم الثـامــن :نفقــات التنميــة الطارئـة وغير
ّ
0
القســم التـاسـع :نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موظفـة .....................
جملـة الجــزء الثالـث 569.368,037

الجــزء الرابع :تسديـد أصــل الديـــن
القســم العـاشـر :تسديـد أصـل الديـن ............................................................

123.191,489

جملـة الجــزء الرابـع 123.191,489

الجــزء الخامـس :النفقــات المســدّدة من االعتمادات المحالـة
القســم الحادي عشـر :النفقـات المســ ّددة من االعتمادات المحالـة 174,750 ..........................
جملـة الجــزء الخامـس 174,750

جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 692.734,276

مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة 1.148.000,797

وبعد التداول والنقاش .
قــرر المـجلـس
صادق المجلس بإجماع الحاضرين على موضوع تسوية العمليات المالية على النحو
الذي عرض بالعرض أعاله
.../...
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الموضوع الثاني  :تنقيح ميزانية البلدية لسنة .2014
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائـال :
عمال بالقانون األساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد  35لسنة  1975المؤرخ في
 14ماي  1975المتـمم والمنقـح بالقانـون األساسـي عدد  65لسنــة  2007المـــؤرخ في
 18ديسمبر  2007وخاصة الفصل  25جديد منه ,وعلى شھادة القابض البلدي المتعلقة
باحتساب وضبط المبالغ المقامة من المال اإلحتياطي في نھاية سنة .2013
نعرض عليكم مشروع تنقيـح ميزانيـة البلديـة لسنة  2014وفقا لما أسفرت عنه
الحسابات في  31ديسمبر  2013كاآلتـي :

• اإلنجازات من  01جانفي إلى  31ديسمبر : 2013
 (1جملة الموارد المنجزة بالعنوان األول لسنة ............................................. 2013
 (2جملة دفوعات العنوان األول)الجزءان  1و......................................................(2
 (3تولت البلدية خالل السنة صرف جزء من نفقات الجزأين 3و 4من العنوان
الثاني بواسطة موارد من العنوان األول بما قدره................................................
 (4جملة الموارد المنجزة بالجزئين  3و 4من العنوان الثاني )قرض ومنح (......
 (5جملة دفوعات الجزئين  3و  4من العنوان الثاني .......................................... .
 (6جملة الموارد الحاصلة بالجزء  ) 5موارد محالة (.............................................
 (7جملة دفوعات الجزء  ) 5نفقات على موارد محالة (........................................
• مدخرات بعنوان : 2012
 (8تتوفر للبلدية بالعمليات الخارجة عن ميزانيتھا مدخرات ) %20من فوائض
العنوان األول لسنة  ( 2012بما قدره ...................................................................
• احتساب المال اإلحتياطي والمال اإلنتقالي :
 %100 (1فوائض العنوان األول لسنة .............................................................2013
 %20 (2فوائض العنوان األول لسنة  2013التي يتولى المحاسب وجوبا إيداعھا
خارج الميزانية لمجابھة عجز طارئ........................................................................
 %80 (3فوائض العنوان األول لسنة ................................................................2013
 %20 (4المودعة خارج الميزانية من فوائض سنة ........................................2012
 %100 (5فوائض الجزئين  3و 4من العنوان الثاني لسنة ...........................2013
 (6المال اإلحتياطي المزمع إدراجه بميزانية ........................( 4 + 3 + 2) 2014
 (7المال اإلنتقالي المزمع إدراجه بميزانية ........................................................2014

608.135,070
376.098,816
41.063,846
626.686,048
621.851,270
174,750
146,750

27.642,849
190.972,408
38.194,482
152.777,926
27.642,849
45.898,624
226.319,399
28,000

.../...

 -8ﻗـــﺮﺍﺭ ﺍﻠــﺲ
بعد المناقشة والدرس صادق أعضاء النيابة الخصوصية الحاضرون باإلجماع
على تنقيح ميزانية البلدية لسنة  2014من ) (611.471,850إلى ) (708.677,399أي
بزيادة قدرھا ) (97.205,549كاآلتــي :
دخـــــــــال :
الفقرة
العنوان الفصل الفقرة الفرعية

6002

ــ

7001
7001

04

7001

04

8001

01

8001

01

2
9001

01

موارد منقولة من فوائض
العنوان األول.
جملة الصنف السادس24.000,000 155.000,000 .

ــ
ــ

179.000,000

جملة الجزء الثاني 24.000,000 162.300,000 .

ــ

186.300,000

جملة موارد العنوان األول 24.000,000 517.330,000 ...
منح مسندة من صندوق
0,880
 001القروض– نقل فواضل447,185 .
 منحأخرى ومساھمات داخلية 7.894,000
منح و مساھمات داخلية
12.636,600
0
 001أخرى –نقل فواضل
12.637,480
جملة الصنف السابع8.341,185 .

ــ

541.330,000

ــ

448,065

ــ

35.000,000

المبالغ المتأتية من الفوائض
ــ غير المستعملة من العنوان 12.149,721
األول -نقل فواضل.
المبالغ المقامة من الفوائض
 002غير المستعملة من العنوان 37.000,000
األول  -للسنة األخيرة.
جملة الصنف الثامن78.772,570 .
ــ

جملة الجزء الثالث 87.113,755 .
قروض من ص ق م ج م 6.853,345
 نقل فواضل.جملة الصنف التاسع6.853,345 .
جملة الجزء الرابع 6.853,345 .

0200

التخفيض

59.000,000

1

01

البيان

المبلغ القديم

الزيادة

المبلغ الجديد

نقل فواضل

24.000,000

0 7.894,000
-

12.636,600

13.084,665 7.894,000

6.673,793

ــ

18.823,514

56.777,926

ــ

93.777,926

63.451,719

ــ

142.224,289

68.195,199

ــ

155.308,954

5.157,100

ــ

12.010,445

5.157,100

ــ

12.010,445

5.157,100

ــ

12.010,445

174,750

-

146,750

28,000

جملة الصنف الفرعي الثاني 174,750 ....

-

146,750

28,000

جملة الباب السادس والعشرون174,750 ...

-

146,750

28,000

جملة الجزء الخامس174,750 .

-

146,750

28,000

جملة موارد العنوان الثاني94.141,850 .

146,750 73.352,299

مجموع الموارد ميزانية البلدية146,750 97.352,299 611.471,850 .....

167.347,399
708.677.399

.../...

 -9• صرفــــــــا :
العنوان الفصل

الفقرة
الفقرة
الفرعية

2201

80

003

2201

80

004

2201

80

005

2201

80

013

2201

80

020

2201

80

021

1

6600
6600
6603
6605
6608
6609
6610
2
8901

10950

06737

المبلغ القديم

البيان
متخلدات تجاه الشركة التونسية
للكھرباء والغاز.
متخلدات تجاه الشركة الوطنية
لتوزيع المياه
متخلدات تجاه الديوان الوطني
إلتصاالت تونس
متخلدات تجاه الوكالة الوطنية
للتصرف في النفايات.
متخلدات تجاه مؤسسات
عمومية أخرى.
متخلدات تجاه الخواص

الزيادة

0

12.607,700

ــ

12.607,700

1.630,000

2.636,300

ــ

4.266,300

8.000,000

720,472

ــ

8.720,472

0

548,774

ــ

548,774

0

5.746,754

ــ

5.746,754

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

2.496,000
183.286,000
192.286,000
447.916,000

1.740,000
756,000
جملة الفصل 24.000,000 159.286,000 2201
جملة القسم الثاني 24.000,000 168.286,000 .
جملة الجزء األول24.000,000 423.916,000 .

24.000,000
24
ﺟﻣﻠﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻧوان اﻷول458.963,452 ..
510,000
دراسة أمثلة التھيئة العمرانية0 .
 01ــ
360,000
2.184,500
دراسات أخرى.
 20ــ
870,000
جملة الفصل 2.184,500 6600
0,600
3.152,000
 - 01قصر البلدية.
جملة الفصل 0,600 25.152,000 6603
برامج وتجھيزات اعالمية
3.424,960
175,040
20
ــ مختلفة.
3.424,960
جملة الفصل 175,040 6605
2.000,000
ــ اقتناء وسائل النقل
01
2.000,000
جملة الفصل 6608
4.742,000
4.742,000
ــ نفقات مختلفة
4.742,000
جملة الفصل 4.742,000 6609
14.382,081
5.120,381
ــ اإلنارة العمومية
01
14.382,081
جملة الفصل 5.120,381 6610
جملة القسم السادس25.419,641 43.954,451 ...
6.868,861 49.286,091
نفقات التنمية غير الموزعة
جملة القسم الثامن 6.868,861 49.286,091
جملة الجزء الثالث 32.288,502 93.240,542
41.063,797 59.093,106
ــ تسديد أصل الدين
01
جملة الفصل 41.063,797 59.093,106 10950
جملة الجزء الرابع 41.063,797 59.093,106
 بناء وتھيئةالھياكل 174,750
الرياضية)المسلك الصحي(
جملة القسم الفرعي الثاني174,750 ...
ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺑﺎب اﻟﺳﺎدس واﻟﻌﺷﺮون174,750 ...
ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺟﺰء اﻟﺧﺎﻣس174,750 ........
ﺟﻣﻠﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻧوان اﻟﺜﺎﻧﻲ73.352,299 152.508,398 .

مجموع نفقات ميزانية البلدية

......

التخفيض

المبلغ الجديد

97.352,299 611.471,850

ــ
ــ
ــ
ــ

482.963,452
510,000
2.544,500
3.054,500
3.152,600
25.152,600

ــ

3.600,000

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

3.600,000
2.000,000
2.000,000
9.484,000
9.484,000
19.502,462
19.502,462
69.374,092
56.154,952
56.154,952
125.529,044
100.156,903
100.156,903
100.156,903

28,000 146,750
146,750
146,750
146,750
146,750

28,000
28,000
28,000
225.713,947

708.677,399 146,750

.../...

 -10خـالصــة مـــوارد ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

بيـــــان المـــــوارد
مــوارد العنــوان األ ّول :

الجـــزء األ ّول :المـــداخيـــل الجبــائيـــة االعتيادية
األول :المعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة 120.600,000 ............................................
الصنـف ّ
الصنف الثاني :مداخيـل إشغال الملـك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه154.680,000 ..... ..
الصنف الثالث :مداخيل الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات ........

79.750,000

الصنف الرابع :المداخيـل الجبائيـة االعتيادية األخـرى ............................................

0

األول
جملـة الجــزء ّ

355.030,000

الجــزء الثاني :المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية
الصنـف الخامس :مداخيـل الملـك البلـدي االعتيادية 7.300,000 ................................................
الصنف السـادس :المداخيـــل المــاليـــة االعتيادية .................................................

179.000,000

جملـة الجــزء الثانـي 186.300,000

جملة موارد العـنوان األ ّول 541.330,700

مــوارد العنــوان الثاني:
صصــة للتنميــة
الجـــزء الثالـث :المــوارد الذاتيــة والمخ ّ
الصنـف السـابـع :منـــــــــح التجھـيــــــــــز 13.084,665 ........................................................
الصنـف الثـامــن :م ّدخرات وموارد مختلفـة 142.224,289 .........................................................
جملـة الجــزء الثالـث 155.308,954

الجـــزء الرابــع :مــــــــــوارد االقتراض
الصنـف التـاسـع :مــــوارد االقتراض الداخلــي 12.010,445 ....................................................
0
الصنـف العاشــر :مــــوارد االقتراض الخارجي ...................................................
ّ
0
الموظفـة ....................................
الصنـف الحادي عشر :مـوارد االقتراض الخارجي
جملـة الجــزء الرابـع 12.010,445

الجـــزء الخـامـس :المـوارد المتأتّيـة من االعتمادات المحالة
الصنـف الثاني عشر :الموارد المتأ ّتيـة من االعتمادات المحالة28,000 ....................................
جملـة الجــزء الخـامـس 28,000

جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 167.347,399

مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة 708.677,399

.../...

 - 11خـالصــة نفقــات ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

بيـــــان النفقــــات
نفقــات العنــوان األ ّول
الجـــزء األ ّول :نفـقــــات التصــــ ّرف

األول :التـأجيــر العمـومي 243.513,000 ...............................................................
القســـم ّ
القســم الثاني :وسـائــل المصـالـح 192.286,000 ...............................................................
ّ
التدخـــل العمـومـي 12.117,000 ..............................................................
القســم الثالث:
ّ
0
الموزعة....................................
القســم الرابع :نفقـات التصـرّ ف الطارئـة وغير
األول 447.916,000
جملـة الجــزء ّ

الجــزء الثاني :فــوائــد الـديــن
القســم الخامس :فـوائـــد الديـــــن 35.047,452 ...............................................................
جملـة الجــزء الثانـي 35.047,452

جملـة نفقــات العنــوان األ ّول 482.963,452

نفقــات العنـوان الثانـي
الجــزء الثالـث :نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة
القســم السادس :االستثمارات المبـاشــرة 69.374,092 ......................................................
0
القســم السـابـع :التمـويـــــــل العمـومـــي .....................................................
ّ
الموزعة56.154,952 ...................................
القســم الثـامــن :نفقــات التنميــة الطارئـة وغير
ّ
0
القســم التـاسـع :نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موظفـة .....................
جملـة الجــزء الثالـث 125.529,044

الجــزء الرابع :تسديـد أصــل الديـــن
القســم العـاشـر :تسديـد أصـل الديـن ............................................................

100.156,903

جملـة الجــزء الرابـع 100.156,903

الجــزء الخامـس :النفقــات المســدّدة من االعتمادات المحالـة
القســم الحادي عشـر :النفقـات المســ ّددة من االعتمادات المحالـة 28,000 ..........................
جملـة الجــزء الخامـس 28,000

جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 225.713,947

مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة 708.677,399

والتفويض لرئيس النيابة الخصوصية بإتمام اإلجراءات الالزمة في الغرض.

.../...

-12الموضوع الثالث  :تكوين لجنة للتفويت في بعض المنقوالت التي زال اإلنتفاع بھا وبعض
الدراجات النارية التي تجاوزت اآلماد القصوى للحجز البلدي.
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الشبيكة على السادة األعضاء الحاضرون إمكانية
النظر في تكوين لجنة التفويت في بعض المنقوالت الموجودة بالمستودع البلدي والمتمثلة في عدد
 02جرار نوع  , New Holland :إضافة إلى قائمة في الدراجات النارية التي تجاوزت اآلماد
القصوى للحجز والمتمثلة في القائمة التالية :
ع/ربدفتر
تاريخ الحجز
القائم بالحجز
نوع المحجوز
الحجز
132

دراجة نارية نوع بيجو سوداء اللون بدون رقم

الحرس الوطني بالشبيكة

2004/12/28

109

دراجة نارية نوع بيجو .103

الحرس الوطني بالشبيكة

2006/10/31

66

دراجة نارية

الحرس الوطني بالشبيكة

2008/10/20

03

دراجة نارية نوع بيجو .103

الحرس الوطني بالشبيكة

2009/01/15

04

دراجة نارية نوع بيجو  103حمراء اللون.

الحرس الوطني بالشبيكة

2009/01/15

07

دراجة نارية نوع بيجو  103زرقاء اللون.

الحرس الوطني بالشبيكة

2009/02/14

28

دراجة نارية نوع موتوبيكان

الحرس الوطني بالشبيكة

2009/04/20

47

دراجة نارية نوع بيجو .103

الحرس الوطني بالشبيكة

2009/07/31

77

دراجة نارية نوع بيجو  103حمراء اللون.

الحرس الوطني بالشبيكة

2009/10/29

82

دراجة نارية نوع موتوبيكان حمراء اللون.

الحرس الوطني بالشبيكة

2010/11/26

11

دراجة نارية نوع بيجو  103سوداء اللون

الحرس الوطني بالشبيكة

2011/03/04

15

دراجة نارية نوع .103

الحرس الوطني بالشبيكة

2012/05/25

16

دراجة نارية .

الحرس الوطني بالشبيكة

2012/05/30

13

دراجة نارية vespa

الحرس الوطني بالشبيكة

2013/02/11

حيث نقترح على السادة الحاضرون تكوين اللجنة كالتالي :
 رئيس النيابة الخصوصية  :رئيس اللجنة الكاتب العام للبلدية  :عضو ممثل عن أمالك الدولة والشؤون العقارية  :عضو ممثل عن الوكالة الوطنية للنقل البريويتمثل دور اللجنة في عملية إحصاء المنقوالت المزمع التفويت فيھا إضافة على إقتراح السعر
اإلفتتاحي وعرض أعمالھا على أنظار النيابة الخصوصية للبلدية قصد إتمام اإلجراءات الالزمة.

قرار المجلس
صادق المجلس البلدي بإجماع الحاضرين على إقرار مبدأ التفويت في المنقوالت المذكورة
بالقائمة أعاله وعلى تركيبة لجنة التفويت على النحو الذي ذكر بالعرض أعاله.
.../...

-13-

الموضوع الرابع  :دراسة مطلب إقامة الفتة إشھارية.

بناء على مطلب تقدت شركة  TSAإلدارة بلدية الشبيكة  ,عرض السيد رئيس
النيابة الخصوصية بالشبيكة على السادة األعضاء دراسة الملف المقدم وإقرار مبدأ
الترخيص من عدمه.
قـــرار المجلــــس
صادق المجلس بإجماع الحاضرين على الترخيص لشركة  TSAقصد أقامة
الفتة إشھارية.
والتفويض لرئيس النيابة الخصوصية إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة.

الموضوع الخامس  :متابعة سير اإلستخالصات.
يعرض السيد رئيس النيابة الخصوصية على السادة األعضاء الحاضرون كشف
حيني في اإلستخالصات الحاصلة إلى حدود يوم  , 2014/2/25ومن خالل ھذا
الكشف نالحظ أن نسق اإلستخالصات يسير بطء شديد ونالحظ أنه يتعين التنسيق
مع السيد القابض البلدي قصد الحث على مزيد التحسيس بضرورة استخالص
األداءات البلدية .
.../...

-14-

الموضوع السادس  :متابعة المديونية.

عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائال :
عمuuال ببرقيuuة وزارة الداخليuuة والتنميuuة المحليuuة عuuدد  797بتuuاريخ 2006/5/18
وبرقيuuة سuuلطة اإلشuuراف عuuدد  489بتuuاريخ  20مuuاي  2006حuuول معالجuuة المديونيuuة
بالبلديـات .
نعرض عليكم الموضوع كاآلتـي :
بيان الدائن

مبلغ الدين

ما تم خالصه لحد
 26نوفمبر 2013

المؤسسات العمومية :
الشركة التونسية للكھرباء والغاز.
الشركة الوطنية لتوزيع المياه
الديوان الوطني إلتصاالت تونس.
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية
الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
المركز الوطني لإلعالمية.
صندوق القروض ومساعدة الجماعات

12.607,700
4.266,300
38.271,931
5.378,695
548,774
368,059
41.063,797

12.607,700
4.266,300
8.720,472
5.378,695
548,774
368,059
41.063,797

الخـــــواص :

2.496,000

2.496,000

الجملـــــــــة..............
75.449,797 105.001,256

وبعد المناقشة والدرس أشار الحاضرون إلى أن نسبة خالص الديون المتخلّدة بذمة
البلدية مرضية عموما وأكدوا على ضرورة عدم تسجيل ديون أخرى مستقبال
واإلقتصار على النفقات في حدود اإلعتمادات المتوفرة والعمل على خالص الديون
المتبقية.
.../...

 -14وباإلنتھاء من التداول في المواضيع المدرجة بجدول األعمال جدد السيد رئيس
النيابة الخصوصية شكره للحاضرين ودعاھم لمزيد الحضور باإلدارة البلدية
ومواكبة كل ما يتعلق بالعمل البلدي.
وفي حدود الساعة الواحدة والنصف رفعت الجلسة وأنھت النيابة أعمالھا.
الشبيكة في  27 :فيفري 2014
رئيس النيابة الخصوصية
الناصر بن محمد مالط

