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   بلديــة الشبيكـــة          

  النيابة اخلصوصية لبلدية الشبيكـة
  2014لسنـة  الثانيـةالـدورة العاديـة 
  2014 مـاي 28املنعقـدة يف 

  

***  
  

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

  .2006جويلية  17املؤرخ يف 2006لسنة  48واملتمم بالقانون األساسي عدد

 26/5/2014الصادر بتاريخ  النيابة اخلصوصيةادة أعضاء سإىل كافة اللى االستدعاء املوجه وبناء ع     

  :ي ـمن تاريخ ومكان وساعة عقد اجللسة وجدول األعمال ونصه كاآلتواملتض 454حتت عدد 

 ليتا 2014لسنة  الثانيةالدورة العادية خالل  النيابة اخلصوصيةأتشرف باستدعائكم حلضور اجتماع       

  .مبقر البلدية منتصف النهارعلى الساعة  2014 ماي 28 اإلربعاءعقدها يوم  تقرر

 الثامن والعشرين من شهر ماي اإلربعاءاليوم  الثانيةة ـالعادي معقد أعضاء النيابة اخلصوصية دور      

 مبقر البلدية برئاسة السيد الناصر بن حممد مالط منتصف النهارني على الساعة ـعشرة وألف أربعةسنة 

  : أعضاء النيابة اخلصوصية السـادةحبضور و رئيس النيابة اخلصوصية للبلدية

 خليل سقـــا -

 اهلادي سقـــا -

 الصحيب مـالط -

  .الكـاتب العـام للبلديـةكما حضرها السيد                  

  :السادةوتغيب عنها بدون عذر                  

 عبد ايد منصور -

 الناصر بن عمار مالط -

 أمال مصباح  -

  وصال سقـا -
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بالسادة أعضاء النيابة  السيد الناصر بن حممد مالط رئيس النيابة اخلصوصية للبلديـة اجللسة بالترحيـبافتتح       
  .وأشار إىل أن األعضاء احلاضرين تتألف منهم األغلبية القانونية , احلاضريناخلصوصية 

بتعيني أحد األعضاء إلمضاء حمضر اجللسة عمال مبقتضيات الفصل  النيابة اخلصوصيةوأذن ألعضاء       
 اهلادي سقــا :السيدباإلمجاع على تعيني  االتفـاقفتم , جديد من القانون األساسي للبلديات  41

  .دورةـة الـر جلسـاء حمضـإلمض
جاء  عرض جدول األعمال وتاله على احلاضرين حسبماالنيابة اخلصوصية مثّ توىل السيد رئيس          
  : ي ـو كاآلتـوه االستدعاء بنص

 .2013احلساب املايل لسنة  -1

 .البلديةتنقيح القانون اإلطار ملوظفي وعملة  -2

 .إقرار مبدإ إجناز مقاسم بلدية لفائدة أعوان وعملة بلدية الشبيكة -3

 .متابعة املشاريع البلدية باملخطط اإلستماري  -4

معاليم بعض اخلدمات البلدية منها تفريغ  آبار تصريف املياه املستعملة مبنهج  تنقيح: مسائل خمتلفـة -5
 .املنطقة البلديةدينار خارج  20دنانري داخل املنطقة البلدية و 10

مث طلب أعضاء النيابة اخلصوصية للبلدية إدراج مراجعة معلوم رفع فواضل البنـاء ومعلـوم إسـداء         
لذا نطلب من السادة أعضاء النيابـة اخلصوصـية   , )تزويد بعض املواطنني بصهريج ماء ( خدمات أخرى 

فوافق , ختلفة جبدول أعمال هاته الدورةاملصادقة على إدراج املواضيع املذكورة ضمن موضوع  املسائل امل
  :أعضاء النيابة اخلصوصية باإلمجاع على تعديل جدول األعمال كاآلتـي 

 .2013احلساب املايل لسنة  -1

 .تنقيح القانون اإلطار ملوظفي وعملة البلدية -2

 .إقرار مبدأ إجناز مقاسم بلدية لفائدة أعوان وعملة بلدية الشبيكة -3

 .متابعة املشاريع البلدية باملخطط اإلستماري  -4

تفريغ  آبار تصريف املياه املستعملة  - : معاليم بعض اخلدمات البلدية منها تنقيح: مسائل خمتلفـة -5
واحلدائق  فواضل البناءرفع معلوم  - دينار خارج املنطقة البلدية  20دنانري داخل املنطقة البلدية و 10مبنهج 

من ) تزويد بعض املواطنني بصهريج ماء ( : خدمات أخرى ومعلوم إسداء -, دينار 15ىل دينار إ 10من 
 .دينار 15دينار إىل  10

  .ومتـت املصادقــة على جدول اإلعمال باإلمجــاع      
للتداول يف املواضيع املدرجة جبدول األعمال  اخلصوصية للسادة أعضاء النيابةمث أذن السيد رئيس النيابة     
  :اليت متت املصادقة عليها فكانت كاآلتــي و

                                                                                  .../...  
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  .2013وغلق ميزانية تصرف  2013احلساب املايل لسنة :  املوضوع األول
  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائال         
املنقح  1975ماي  14املؤرخ يف  1975لسنة  33تطبيقـا للقانون األساسي للبلديات عدد        

 37وخاصة الفصل  2006جويلية  17املؤرخ يف  2006لسنة  48واملتمم بالقانون األساسي عدد 
املـؤرخ يف  2007لسنة  65من القانون األساسي عدد  34و  33ت الفصلني منه وتطبيقا ملقتضيا

الذي ينصان على أن ينظر الس البلدي يف دورته املنعقدة يف شهر ماي يف  2007ديسمرب  18
من جملة احملاسبة العمومية وتقع املصادقة  282احلساب املايل الذي يقع إعداده طبقا ملقتضيات الفصل 

  .لطة اإلشراف اليت هلا صفة املوافقة على امليزانية املتعلقة بهعليه من قبل س
املبلغ النهائي للموارد املستخلصة وللنفقات  2013ويثبت القرار املتعلق بغلق ميزانية البلدية لسنة    

املأذون بدفعها خالل السنة ويلغي اإلعتمادات الباقية دون استعمال ويرخص يف نقل نتيجة السنة إىل 
للعنوان  بالنسبة املال االحتياطيني املفتوحني بالعمليات اخلارجة عن امليزانية للبلدية حتت عنوان احلساب

  .األول واجلزئني الثالث والرابع من العنوان الثاين واملال االنتقايل بالنسبة للجزء اخلامس من العنوان الثاين
لنتائج اليت أسفرت عليها حيث كانت ا 2013نعرض عليكم أبواب احلساب املايل لتصرف      

  : كما يلي  2013احلسابات إىل موىف ديسمرب 
  1.234.995,868..........................................: زانيةملياض يقابملي ملغ اجلبلامل -1
 998.096,836.................: املبلغ اجلملي النهائي ملصاريف امليزانية املأذون بدفعها -2
 اليت يرخص يف نقلها إىل حسابات خارج 2013مبلغ نتيجة سنة  -3

 236.899,032) ................................: الفائض اجلملي للميزانية ( امليزانية                              
 مبلغ اإلعتمادات بالعنوان األول الباقية دون استعمال إىل حد اختتام -4

   79.167,705......................................: ح بإلغائهاالتصرف واليت يصر       
 من العنوان الثاين الباقيـة دون 4و  3مبلغ اعتمادات الدفع باجلزئني  -5

   62.909,256.................: استعمال إىل حد اختتام التصرف واليت يصرح بإلغائها    
 إىل  من العنوان الثاين الباقية دون استعمال 5الدفع باجلزء  مبلغ اعتمادات -6

  28,000: .)5فائض اجلزء( حد اختتام التصرف واليت سيقع حتويلها إىل التصرف املوايل    
 إىل  من العنوان الثاين الباقية دون استعمال 5مبلغ اعتمادات الدفع باجلزء  -7

   الشــــيء....:   عدم إجناز ما يقابلها من موارديصرح بإلغائها ل حد اختتام التصرف واليت    
من القانون األساسي للبلديات يتم انتخاب رئيسا جللسة مناقشة احلساب املايل  37تطبيقا للفصل       
  .وعند اإلقتراع يغادر رئيس النيابة اخلصوصية اجللسة  2013لسنة 

 

  قـــرار الــس
 
رئيسا  اهلادي سقا: من القانون األساسي للبلديات مت انتخاب السيد  37تطبيقا للفصل و     

  . 2013مث ناقش أعضاء الس احلاضرين أبواب احلساب املايل تصرف . للجلسة
مث أجريت علمية اإلقتراع فصادق أعضاء , وبعد املناقشة غادر السيد رئيس النيابة اخلصوصية اجللسة    

أي  2013والترخيص يف نقل مبلغ نتيجة سنة  2013اع على احلساب املايل تصرف الس باإلمج
إىل احلسابني املفتوحني بالعمليات اخلارجة عن  236.899,032: الفائض اجلملي للميزانية والبالغ 

  : امليزانية للبلدية حتت عنوان 
  190.972,408................................: بالنسبة للعنوان األول  املال اإلحتياطي -
 45.898,624.............................: واجلزئني الثالث والرابع من العنوان الثاين  -
 28,000................: واملال اإلنتقايل بالنسبة للجزء اخلامس من العنوان الثاين  -

  . 2013ية تصرف والتصريح بغلق امليزان
  .وفوضوا لرئيس النيابة اخلصوصية إلمتام بقية اإلجراءات       

                                                                                                  .../...  
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  .تنقيح القانون اإلطار ملوظفي وعملة البلدية :  الثايناملوضوع 

  

يعرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية بالشبيكة على السادة احلضور إمكانية النظر يف موضـوع      

تنقيح قانون اإلطار البلدي بالشكل الذي يتالءم مع متطلبات الترقيات للعملة واملوظفني وذلك بإجراء 

  :  بعض التعديالت والتنقيحات يف بعض الرتب واألصناف وذلك على النحو املعروض أسفله

  

 .إضافة رتبة متصرف مستشار نظرا إلمكانية ترقية أحد املتصرفني •

 .إلغاء رتبة كاتب كاتب تصرف نظرا إلحالة أحدهم على التقاعد •

 .إحداث شغور يف رتبة تقين  بالنسبة للسلك التقين املشترك لإلدارات العمومية •

 .إلغاء رتبة تقين أول •

 .إحداث رتبة مستكتب إدارة •

 :  بالنسبة للعملـة •

 .8إحداث شغورين يف الوحدة الثالثة لترقية عملة لرتبة عامل صنف  -          

  .تعديل خمتلف األصناف لتتالئم مع العدد املوجود -     

  

  :قــرار الــس 

                                                                                    
وبعد املناقشة والدرس صادق احلاضرون باإلمجاع على تنقيح القانون اإلطاري ملوظفي وعملـة        

  :البلدية على النحو التايل 
            

 : السلك ا�داري المشترك )1
   

عدد الخطط  الخطط 
 الخطط الشاغرة  الخطط المشغولة  المصادق عليھا 

 01  - 01 متصرف مستشار
 - 02 02 .متصرف

 01 - 01 .ملحق إدارة
 02 01 03 .مستكتب إدارة

  -  01  01  .راقــــن
  
  
  

                                                                                                     .../...  
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 :  السلك التقني المشترك ل'دارات العمومية )2
  

عدد الخطط  الخطط 
 الخطط الشاغرة  الخطط المشغولة  المصادق عليھا 

 - 01 01 .تقنـــــــــي
  
  
  
  

 :  السلك المشترك لمحللي وتقنيي ا�ع+مية )3
 

عدد الخطط  الخطط 
 الخطط الشاغرة  الخطط المشغولة  المصادق عليھا 

 01 - 01 .واضــــع برامـــج

اختصاص "تقني ا+ع(مية 
  "شبكات إع(مية

01  01  -  
  
  
  
  

 : سلك منشطي تطبيق رياض ا2طفال )4
 

عدد الخطط  الخطط 
 الخطط الشاغرة  الخطط المشغولة  المصادق عليھا

 - 01 01 .منشطة تطبيق رياض ا4طفال
  
  
  
 

 : سلك العملـــــة )5
 

 الشاغرة  المشغولة  المصادق عليھا   الصنف الوحدة 

I 

 - 05 06 ا4ول 

  06  -  06  الثاني

  01  02  03  الثالث

II 

 02 01 03 الرابع 

 01 02 03 الخامس 

 03 01 04 السادس 

 01 02 03 السابع 

III 02  -  02  الثامن  
                        

  .وفوضوا لرئيس النيابة اخلصوصية إلمتام بقية اإلجراءات                      

  

                                                                                                 .../...  
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  .إقرار مبدإ إجناز مقاسم بلدية لفائدة أعوان وعملة بلدية الشبيكة:  الثالثاملوضوع 

 

على السادة أعضاء النيابة احلاضرون  يعرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية لبلدية الشبيكة        

وعملة إدارة البلدية  نظرا لظروفهم  النظر يف موضوع إجناز مقاسم إجتماعية لفائدة أعوان

اإلجتماعية الصعبة وغالء املعيشة يف السنوات األخرية اليت تلت الثورة ايدة ونظرا إىل أن قطعة 

  .دية إلجناز املقاسم اإلجتماعيةاألرض موضوع تفويت من أمالك الدولة لفائدة البل

  .وبعد التداول والنقاش       

  

 ســـرار الــق

  

بعد املناقشة والدرس أقر أعضاء النيابة اخلصوصية احلاضرون باإلمجاع مبدإ إجناز مقاسم      

  .إجتماعية لفائدة أعوان وعملة بلدية الشبيكة 

  

  

  .متابعة املشاريع البلدية باملخطط اإلستماري :  الرابعاملوضوع 

 

عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية على احلاضرين موضوع متابعة املشاريع البلدية املدرجة        

باملخطط اإلستثماري البلدي حيث أعلمهم أنه وقع إجناز مجيع املشاريع املدرجة باملخطط ما عدى 

  .سامهة وزارة املرأةمشروع نادي األطفال لعدم توفر م

وبعد املناقشة والدرس أكّد احلاضرون على ضرورة مراسلة وزارة املرأة والطفولة للحصول       

  . على املساعدة املخصصة لبناء مشروع نادي األطفال بالشبيكة

  

                                                                                                                    .../...  
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  .  مسائل خمتلفـة :اخلامس املوضوع 

  :تنقيح إستخالص بعض املعاليم البلدية مقابل إسداء خدمات

عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية على السادة األعضاء احلاضرون النظر يف موضوع تنقيح      

الشبيكة مقابل إسداء خدمات وذلك بعد اإلطالع على بعض املعاليم املستخلصة لفائدة بلدية 

  .املتعلق بإصدار جملة اجلباية احمللية  1997فيفري  03املؤرخ يف  1997لسنة  11القانون عدد 

يتعلق بتنقيح األمر عدد  2003جوان  16املؤرخ يف  2003لسنة  1346وعلى األمر عدد      

املتعلق بضبط تعريفة املعاليم املرخص  1998جويلية  13املؤرخ يف   1998لسنة  1428

  .للجماعات احمللية يف استخالصها

املتعلـق بإحـداث  1985أفريل  23املؤرخ يف  1985لسنة  628وعلى األمر عدد     

  .بلديـة الشبيكــة

  :وذلك على النحو التالـي 

املنطقة  دنانري للصهريج الواحد داخل 10استخالص معلوم تفريغ آبار الصرف الصحي مببلغ  - 

 .دينار للصهريج الواحد خارج املنطقة البلدية 20و , دنانري للصهريج الواحد 8البلدية عوضا عن 

 .دينار 15دينار إىل  10واحلدائق من  فواضل البناءرفع استخالص معلوم  -

دينار  10من ) تزويد بعض املواطنني بصهريج ماء ( : خدمات أخرى ومعلوم إسداءاستخالص  -

 .دينار 15إىل 

 
  قـــرار الـــس

  

بعض  تنقيحبعد املناقشة والدرس صادق أعضاء النيابة اخلصوصية احلاضرون باإلمجاع على        

  :عاليم البلدية مقابل إسداء خدمات وذلك على النحو التالـي امل

دنانري للصهريج الواحد داخل املنطقة  10معلوم تفريغ آبار الصرف الصحي مببلغ  استخالص - 

 .دينار للصهريج الواحد خارج املنطقة البلدية 20و , دنانري للصهريج الواحد 8البلدية عوضا عن 

 .دينار 15دينار إىل  10واحلدائق من  فواضل البناءرفع استخالص معلوم  -

دينار  10من ) تزويد بعض املواطنني بصهريج ماء ( : أخرىخدمات  ومعلوم إسداءاستخالص  -

 .دينار 15إىل 

                                                                                           .../...  
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من التداول يف املواضيع املدرجة جبدول األعمال جدد السيد رئيس النيابة اخلصوصية  وباإلنتهاء

  .واكبة كل ما يتعلق بالعمل البلدي شكره للحاضرين ودعاهم ملزيد احلضور باإلدارة البلدية وم

  .رفعت اجللسة وأت النيابة أعماهلا ويف حدود الساعة الواحدة 

  2014 ماي 28: الشبيكة يف                                                                     
  

   نيابة الخصوصيةرئيس ال                                                                    
  

  الناصر بن محمد م+ط                                                            

  

  

 


