
  
  الجمھورية التونسية              
  وزارة الداخلية                 

                         ***  
  ـةبلدية الشبيك              

  المجلـس البلـدي بالشبيكــــة                                                  
  

  2011لسنـة  الثالثـةالدورة العاديـة 
    2011 جويلية 27المنعـقـدة بتـاريخ 

                                                                          

******  
  

املـنقح   1975مـاي  14يفاملؤرخ  1975لسنة 33عددعمال مبقتضيات القانون األساسي للبلديات          
  .2006جويلية  17يفاملؤرخ  2006لسنة  48عددواملتمم بالقانون األساسي 

 19/07/2011بتاريخ املوجه إىل كافة السادة أعضاء الـس البلدي الصادر  االستدعاءوبناء على        
  :ي ـاألعمال ونصه كاآلت واملتضمن تاريخ ومكان وساعة عقـد اجللسـة وجدول 676حتت عدد 

الـذي   2011لسنة  الثالثةالس البلدي خالل دورته العادية  اجتماعحلضور  باستدعائكمأتشرف        
  .مبقر البلدية العاشرة صباحاعلى الساعة  2011 جويلية 27 اإلربعاءيوم عقدها  تقرر
سـنة   جويليةر ـمن شهوالعشرين  السابع اإلربعاءاليوم  الثالثةة ـالعادي تهدور عقد الس البلدي       

 حممد بن عمـار سقـــة  سة السيد برئامبقـر البلدية   العاشرة صباحاوألفني على الساعة  إحدى عشرة
   :أعضاء الس البلدي  السادةحبضور و رئيس البلديـة

  مساعد أول           قيس شيحــة  -       
  مساعدة    منيـة هبـول          -      
  مستشار            ـالطاملنجي م -      
  خليل سقــة           مستشار -      
  مستشارة    الط        إبتسام مـ -      
  مستشارة   زهرة اهلمـامي         -      
  مستشار    املولدي سقـة         -      

  .ةـالكـاتب العـام للبلديكما حضرها السيد                 
  :ادةوتغيب بدون عذر عن الدورة الس                

  بشـري مـالط            مساعد -                   
  مستشار          صاحل هبــول -                   

بالسادة أعضاء الـس البلـدي    رئيس البلديـة اجللسة بالترحيـب ةـحممد بن عمار سقالسيد  افتتح       

ة القانونية حبيث يكون النصاب مكتمال ـوأشار إىل أن األعضاء احلاضرين تتألف منهم األغلبي  , احلاضرين

  ) .من القانون األساسي للبلديات 35الفصل ( 

جديد  41ال مبقتضيات الفصل وأذن ألعضاء الس بتعيني أحد األعضاء إلمضاء حمضر اجللسة عم         
زهرة اهلمامي مستشارة  : اآلنسةني ـاع على تعيباإلمج  االتفاقفتم , ات من القانون األساسي للبلدي

  .دورةـة الـر جلسـاء حمضـإلمض
                                                                                                         .../...  
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 جاء بنص البلدية عرض جدول األعمال وتاله على احلاضرين حسبمامثّ توىل السيد رئيس           
   :ي ـو كاآلتـوه االستدعاء

  

 . 2012املصادقة على مشروع ميزانية البلدية لسنة  - 1

تبتيت معاليم السوق األسبوعية لالنتصاب العام وسوق الدواب وسوق وقوف سيارات األجرة  - 2

 . 2012والنقل الريفي واملسلخ البلدي لسنة 

  .باإلمجــاع  ومتـت املصادقــة على جدول اإلعمال
  

 2011جويليـة   09 السبتمت عقدها يوم قد مث أشار السيد رئيس البلدية إىل أن اجللسة التمهيدية       

باملنطقة البلدية مبختلف وسـائل اإلعـالم    وقد مت دعوة املتساكنني العاشرة صباحا مبقر البلديةعلى الساعة 

مت فيه حتديد موعد عقد اجللسة التمهيدية وموعد  04/07/2011حيث مت تعليق إعالن مبقر البلدية بتاريخ 

  .2011لسنة  الثالثةعقد الدورة العادية 

بلدية بالشـكر  توجه إليهم السيد رئيس ال, من متساكين املنطقة البلدية هام وقد حضر اجللسة عدد         

أن اجللسات التمهيدية فرصة لكافة املتساكنني لسماع مداخالم يف املسـائل ذات   وبني, يف مفتتح اجللسة

  .الصبغة احمللية وتعريفهم بالربامج البلدية

مث أذن السيد رئيس البلدية للحاضرين من متساكين املنطقة البلدية للتعبري عن مداخالم اليت كانت          

       :تـي كاآل

  .شبكة للتطهري باملنطقة البلدية مبد مع اإلحلاح املطالبة -   

  .العمل على إجناز األرصفة مبختلف شوارع البلدية -   

  .اإلسراع بإجناز يئة املنطقة الصناعية -   

فأكّد السيد رئيس البلدية أنه سيتم درس املقترحات املعروضة خالل هذه اجللسة من قبل اللجان          

البلدية حسب مشموالا وسيتم عرضها على أنظار الس البلدي خالل دورته العادية الثالثة لشهر جويلية 

2011.  

ة بالربامج البلدية املتعلقة باملشاريع اليت مت مث توىل السيد رئيس البلدية تعريف احلاضرين باجللس         

  .إجنازها أو بصدد اإلجناز واملشاريع املربمج إجنازها

ويف ختام اجللسة التمهيدية جدد شكره للحاضرين ونوه حبضورهم هذه اجللسة وحثهم على حتسيس بقية 

  .يةاملتساكني للحضور مستقبال وتقدمي مداخالم يف املسائل ذات الصبغة احملل

يف املواضيع املدرجة جبدول األعمال واليت  للتداول مث أذن السيد رئيس البلدية للسادة أعضاء الس        

  : يــمتت املصادقة عليها فكانت كاآلت

                                                                                                    .../...  
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  . 2012املصادقة على مشروع ميزانية البلدية لسنة : املوضوع األول 
  

  

 : عرض السيد رئيس البلدية املوضوع على احلاضرين قائــال           

املؤرخ  1975لسنة  35ة اجلماعات احمللية عدد ـون األساسي مليزانيـات القانـال مبقتضيـعم         

 2007لسنة  65مجيع النصوص اليت نقحته أو متمته وخاصة القانون عدد وعلى  1975ماي  14يف 

, 13ات احمللية وخاصة الباب الثاين الفصول ـة اجلماعـواملتعلق مبيزاني 2007ديسمرب  18املؤرخ يف 

  .منه  15و 14

  .قصد املصادقة 2012نعرض على أنظاركم مشروع ميزانية البلدية لسنة          

  : إعتمادا على املعطيات التاليـة  2012لسنة  مشروع ميزانية البلديةمت إعداد حيث 

  .2010و 2009 – 2008: معدل اإلستخالصات خالل الثالث سنوات األخرية  -

 .2011اإلستخالصات املنجزة خالل السداسية األوىل  -

السداسي سنة استثنائية نظرا للوضع الذي عاشته البالد حيث أن املداخيل خالل  2011إعتبار سنة  -

 .األول غري منتظمة ودون املأمول

  

  قــرار الــس 

  

وهي  2012بعد املناقشـة والدرس صادق أعضاء الس على مشروع ميزانية البلدية لسنة       

  :كاآلتــي 

  

                                                                                               ../....  
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  المبلــغ   بيـــــان المـــــوارد

    مــوارد العنــوان ا�ّولمــوارد العنــوان ا�ّول    
  المـــداخيـــل الجبــائيـــة ا%عتيادية: الجـــزء ا�ّول      

  75.200,000  ............................................المعـاليـــم على العقـــارات وا�نشطــة  :الصنـف ا�ّول

  115.250,000  .. .....واستلزام المرافق العمومية فيهالبلدي  العمومي كـالمل إشغالل ـمداخي: الصنف الثاني

  62.450,000  ........مداخيل الموجبات والرخص ا/دارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات : الصنف الثالث

  ........../.........  ............................................ا5عتيادية ا�خـرى  المداخيـل الجبائيـة: الصنف الرابع

  252.900,000  جملـة الجــزء ا�ّول  

    المـداخيــل غيـر الجبـائيــة ا%عتيادية: الجــزء الثاني      
  7.100,000  ................................................الملـك البلـدي ا5عتيادية  مداخيـل: الصنـف الخامس

  85.000,000  ..................................................المداخيـــل المــاليـــة ا5عتيادية : الصنف السـادس

  92.100,000  جملـة الجــزء الثانـي  

  345.000,000  العـنــوان ا�ّولجملـة مــوارد   

    مــوارد العنـوان الثانـيمــوارد العنـوان الثانـي    
    المــوارد الذاتيــة والمخّصصــة للتنميــة: الجـــزء الثالـث      

  2.239,400  ........................................................منـــــــــح التجھـيــــــــــز : الصنـف السـابـع
  ........../.........  .........................................................مّدخرات وموارد مختلفـة : الصنـف الثـامــن

  2.239,400  جملـة الجــزء الثالـث  

    مــــــــــوارد ا%قتراض: الجـــزء الرابــع      
  26.258,143  ...................................................مــــوارد ا5قتراض الداخلــي : الصنـف التـاسـع
  ........../.........  ...................................................مــــوارد ا5قتراض الخارجي : الصنـف العاشــر

  ........../.........  ...................................مـوارد ا5قتراض الخارجي الموّظفـة : الصنـف الحادي عشر

  26.258,143  جملـة الجــزء الرابـع  

    المـوارد المتأتّيـة من ا%عتمادات المحالة : الجـــزء الخـامـس      
  916,012  ....................................المحالة الموارد المتأتّيـة من ا5عتمادات: الصنـف الثاني عشر

  916,012  جملـة الجــزء الخـامـس  

  29.413,555  جملـة مــوارد العنـوان الثـاني  

  374.413,555  مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة

                                                                                        .../...  
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  المبلــغ   بيـــــان النفقــــات

    نفقــات العنــوان ا�ّولنفقــات العنــوان ا�ّول    
  نفـقــــات التصــــّرف: الجـــزء ا�ّول      

  261.728,000  ..............................................................العمـومي التـأجيــر : القســـم ا�ّول

  83.272,000  ..............................................................وسـائــل المصـالـح : القســم الثاني

  ........../.........  ..............................................................التدّخـــل العمـومـي : القســم الثالث

  ........../.........  ....................................نفقـات التصـّرف الطارئـة وغير الموّزعة: القســم الرابع

  345.000,000  جملـة الجــزء ا�ّول  

    فــوائــد الـديــن : الثاني الجــزء      

  ........../.........  ..............................................................فـوائـــد الديـــــن : القســم الخامس

  ........../.........  جملـة الجــزء الثانـي  

  345.000,000  جملـة نفقــات العنــوان ا�ّول  

    العنـوان الثانـيالعنـوان الثانـينفقــات نفقــات 

    نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة: الجــزء الثالـث      

  28.497,543  ......................................................ا5ستثمارات المبـاشــرة : القســم السادس

  .........../........  .....................................................التمـويـــــــل العمـومـــي : القســم السـابـع

  ........./..........  ...................................نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموّزعة: القســم الثـامــن

  ........../.........  .....................فـة نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موّظ : القســم التـاسـع

  28.497,543  جملـة الجــزء الثالـث  

    تسديـد أصــل الديـــن: الجــزء الرابع      

  ........../.........  ............................................................ تسديـد أصـل الديـن : القســم العـاشـر

  ........../.........  جملـة الجــزء الرابـع  

    النفقــات المســّددة من ا%عتمادات المحالـة: الجــزء الخامـس      

  916,012  ........................النفقـات المســّددة من ا5عتمادات المحالـة : القســم الحادي عشـر

  916,012  جملـة الجــزء الخامـس  

  29.413,555  نفقــات العنــوان الثـانيجملـة   

  374.413,555 مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة

  .                                 والتفويض لرئيس البلدية إلمتام اإلجراءات الالزمة                              

                                                                                                                      .../...  
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تبتيت معاليم السوق األسبوعية لالنتصاب العام وسوق الدواب وسوق وقوف سيارات :  املوضوع الثاين
 . 2012بلدي لسنة األجرة والنقل الريفي واملسلخ ال

  
 1975ماي  14يف   املؤرخ 1975لسنة  33عمال مبقتضيات القانون األساسي للبلديات عدد        

املؤرخ يف  2006لسنـة  48والقوانـني اليت نقحتـه أو متمتـه وخاصـة القانـون األساسـي عدد
  . 2006جويلية  17

  .نعرض عليكم موضوع تبتيت خمتلف املعاليم البلدية للمصادقـة       
  

  قــرار الــس

  

بعد املناقشة والدرس صادق أعضاء الس البلدي باإلمجاع على تبتيت معاليم السوق األسبوعية       
  :للدواب والسوق األسبوعية لإلنتصاب العام ووقوف سيارات األجرة والنقل الريفي كاآليت 

  

 املعاليـم
  السعر اإلفتتاحي

السعر النهائي لبتة سنة (
2011( 

  موعد البتـة
قبل موىف شهر أكتوبر حسب املنشور الوزاري (

 )29/08/1996املؤرخ يف  67عدد
السوق األسبوعية لإلنتصاب العام 

 . 2012لسنة 

بداية من  2011أكتوبر  26يوم اإلربعاء  29,000.000

 .الساعة العاشرة صباحا

السوق األسبوعية للدواب لسنة 

2012 . 

بداية  2011 أكتوبر  26ء يوم اإلربعا 83,700.000

 .من الساعة العاشرة صباحا

حمطة وقوف سيارات األجرة 

 . 2012والنقل الريفي لسنة 

بداية  2011 أكتوبر  26يوم اإلربعاء  425,000

 .من الساعة العاشرة صباحا

حاليا  يتم إستغالله(املسلخ البلدي 

 )بالطريقة املباشرة منذ سنوات

مداخيل ( د773,900
املسلخ البلدي خالل سنة 

2010(. 

قرر أعضاء الس البلدي مواصلة 

 .إستغالله بالطريقة املباشرة

 .والتفويض لرئيس البلدية إلمتام بقية اإلجراءات الالزمة      

ويف حدود الساعة احلادي عشرة , للحاضرين ويف خامتة اجللسة جدد السيد رئيس البلدية شكره       

  .صباحا أى الس أعماله ورفعت اجللسة

   2011جويلية  27الشبيكة يف                                                                             

  رئيس البلدية                                                                                        
  

  حممد بن عمار سقة                                                                                    

  

 


