
  

  الجمھورية التونسية                                                                       
        وزارة الداخلية                         وزارة الداخلية                         وزارة الداخلية                         وزارة الداخلية                                                         

                              ***  
   بلديــة الشبيكـــة          

  الشبيكـةة النيابة اخلصوصية لبلدي
  2012لسنـة  الثالثةالـدورة العاديـة 

  2012 جويليـة 16املنعقـدة يف 
  

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

  .2006جويلية  17املؤرخ يف 2006لسنة  48واملتمم بالقانون األساسي عدد
 07/07/2012الصادر بتاريخ  النيابة اخلصوصيةادة أعضاء سإىل كافة اللى االستدعاء املوجه وبناء ع     

  : من تاريخ ومكان وساعة عقد اجللسة وجدول األعمال ونصه كاآليتواملتض 719حتت عدد 
 ليتا 2012لسنة  الثالثةالدورة العادية خالل  النيابة اخلصوصيةأتشرف باستدعائكم حلضور اجتماع       

  .مبقر البلدية اخلامسة مساءعلى الساعة  2012 جويلية 12 ميساخلعقدها يوم  تقرر
  .أنه مل حيضر جلسة الدورة العدد الكايف من أعضاء النيابة اخلصوصيةإالّ 
جلسة  أعيد إستدعاء أعضاء النيابة اخلصوصية حلضورمن القانون األساسي للبلديات  35طبيقا للفصل و ت

، لساعة السادسة مساء مبقر البلديةعلى ا 2012جويلية  16بتاريخ اإلثنني  2012الدورة العادية الثالثة لسنة 
  .2012جويلية  13بتاريخ  746وذلك حسب اإلستدعاء املوجه إليهم حتت عدد 

سنة  السادس عشر من شهر جويليةاليوم اإلثنني  الثالثةة ـالعادي معقد أعضاء النيابة اخلصوصية دور      
مبقر البلدية برئاسة السيد الناصر بن حممد مالط رئيس النيابة   السادسة مساء عشرة وألفني على الساعة ىتإثن

  : أعضاء النيابة اخلصوصية السـادةحبضور و اخلصوصية للبلدية
 عبد ايد منصور -
 الناصر بن عمار مالط -
 خليل سقـــا -

  .الكـاتب العـام للبلديـةكما حضرها السيد                  
  :وتغيب عنها بدون عذر السادة                 

 اهلادي سقـا -
 الصحيب مالط -
 أمال مصباح  -
  وصال سقـا -
السيد الناصر بن حممد مالط رئيس النيابة اخلصوصية للبلديـة اجللسة بالترحيـب بالسادة أعضاء النيابة افتتح      

  .وأشار إىل أن األعضاء احلاضرين تتألف منهم األغلبية القانونية ، احلاضريناخلصوصية 
                                                                                                      .../...  
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بتعيني أحد األعضاء إلمضاء حمضر اجللسة عمال  النيابة اخلصوصيةوأذن ألعضاء              

باإلمجاع على   االتفـاقفتم ، جديد من القانون األساسي للبلديات  41مبقتضيات الفصل 

  .دورةـة الـر جلسـاء حمضـإلمض خليل سقـا :دالسيني ـتعي

حلاضرين عرض جدول األعمال وتاله على ا النيابة اخلصوصية مثّ توىل السيد رئيس             

  : ي ـو كاآلتـوه االستدعاء جاء بنص حسبما
  

  . 2013املصادقة على مشروع ميزانية البلدية لسنة  -1

تبتيت معاليم السوق األسبوعية سوق الدواب واإلنتصاب العام ومعلوم الوقوف مبحطة  -2

 .2013سيارات األجرة والنقل الريفي ومعلوم الذبح باملسلخ البلدي لسنة 

 .اإلستخالصاتسري استعراض  - 3

 .ةــة املديونيـمتابع -4

 2012- 2011 -2010 البلدي املخطط اإلستثماري سري مشاريع استعراض - 5

 .2013و

 .مسائـل خمتلفــة -6

  
  .ومتـت املصادقــة على جدول اإلعمال باإلمجــاع              

  

مث أذن السيد رئيس النيابة اخلصوصية للسادة أعضاء النيابة اخلصوصية للتداول يف املواضيع         

  :املدرجة جبدول األعمال واليت متت املصادقة عليها فكانت كاآلتــي 

  

                                                                                          .../...  
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  . 2013املصادقة على مشروع ميزانية البلدية لسنة :  املوضوع األول

  

  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع قائـال     

لسنة  35ال مبقتضيـات القانـون األساسي مليزانيـة اجلماعات احمللية عدد ـعم        

وعلى مجيع النصوص اليت نقحته أو متمته وخاصة القانون  1975 ماي 14املؤرخ يف  1975

واملتعلق مبيزانية اجلماعات احمللية وخاصة  2007ديسمرب  18املؤرخ يف  2007لسنة  65عدد 

  .منه 15و14، 13الباب الثاين الفصول

  .قصد املصادقة 2013نعرض على أنظاركم مشروع ميزانية البلدية لسنة        

إعتمادا على ما مت حتقيقه خالل السداسية األوىل لسنة  2013حيث مت إعداد مشروع ميزانية 

تقريبا  2012حيث متت احملافظة على نفس تقديرات ميزانية ، 2012وتقديرات سنة  2012

نظرا للوضع اإلستثنائي الذي تعيشه البالد خاصة فيما يتعلق بعدم إستجابة املواطن للقيام بواجبه 

  .ئي على الوجه املطلوباجلبا

  

  قـــرار الــس

  

بعد املناقشة و الدرس صادق أعضاء النيابة اخلصوصية احلاضرون باإلمجاع على مشروع        

  : يـتكاآل 2013لسنة ميزانية البلدية 

  

  

                                                                                              .../...  
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I- ــوارد ـــالمـ: 

 

  المبلغ  بيان الموارد

 موارد العنوان ا�ول )1
 المداخيل الجبائية ا عتيادية  : الجزء ا�ول
  ............................................ا�نشطة و المعلوم على العقارات: الصنف ا�ول
  .همداخيل إشغال الملك العمومي البلدي و استلزام المرافق العمومية في :الصنف الثاني

  ..بل إسداء خدماتمداخيل الموجبات و الرخص ا.دارية و معلوم مقا :الثالث الصنف
  ........................................ا5عتيادية ا�خرى المداخيل الجبائية :الصنف الرابع

  

  
  

100.200,000  
104.250,000  
71.620,000  
........./.........  

  276.070,000  جملة الجزء ا�ول  

  المداخيل غير الجبائية ا عتيادية  :  الجزء الثاني
  .............................................الملك البلدي ا5عتيادية مداخيل :الصنف الخامس
  .....................................................مداخيل المالية ا5عتيادية :الصنف السادس

  
4.500,000  

119.430,000  
  123.930,000  جملة الجزء الثاني  

  400.000,000  جملة موارد العنوان ا�ول

 :موارد العنوان الثاني )2
  للتنمية صصةخالمالموارد الذاتية و : الجزء الثالث

  ....................................................................منح التجھيز :الصنف السابع
  ....................................................مدخرات و موارد مختلفة :الصنف الثامن

  
  

00  
.........../.........  

  ـــ  جملة الجزء الثالث  
  موارد ا قتراض: الجزء الرابع
  ......................................................موارد ا5قتراض الداخلي :الصنف التاسع
  ...................................................موارد ا5قتراض الخارجي :الصنف العاشر

  .................................الموظفة موارد ا5قتراض الخارجي :الصنف الحادي عشر

  
00  
  ـــ
  ـــ

  00  جملة الجزء الرابع  
  الموارد المتأتية من ا عتمادات المحالة: الجزء الخامس

  .............................الموارد المتأتية من ا5عتمادات المحالة :الصنف الثاني عشر
  

00  
  00  جملة الجزء الخامس  

  00  جملة موارد العنوان الثاني

  400.000,000  مجموع موارد ميزانية البلدية  
  

                                                                                       .../...  
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II- النفقـــــات : 
  

  المبلــغ   النفقــــاتبيـــــان 

    ::نفقــات العنــوان ا�ّولنفقــات العنــوان ا�ّول  --11  

  نفـقــــات التصــــّرف: الجـــزء ا�ّول      

  217.119,000  ..............................................................التـأجيــر العمـومي : القســـم ا�ّول

  67.200,000  ..............................................................وسـائــل المصـالـح : القســم الثاني

  10.880,615  ..............................................................التدّخـــل العمـومـي : القســم الثالث

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

  295.199,615  جملـة الجــزء ا�ّول  

    فــوائــد الـديــن : الجــزء الثاني      

  39.593,367  ..............................................................فـوائـــد الديـــــن : القســم الخامس

  ........../.........  الثانـيجملـة الجــزء   

  334.792,982  جملـة نفقــات العنــوان ا�ّول  

    ::نفقــات العنـوان الثانـينفقــات العنـوان الثانـي  --22

    نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة: الجــزء الثالـث      

  00  .....................................................ا5ستثمارات المبـاشــرة : القســم السادس

  00  .....................................................التمـويـــــــل العمـومـــي : القســم السـابـع

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

  ........../.........  .....................نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موظّفـة : القســم التـاسـع

  334.792,982  جملـة الجــزء الثالـث  

    تسديـد أصــل الديـــن: الجــزء الرابع      

  65.207,018  ............................................................ تسديـد أصـل الديـن : القســم العـاشـر

  65.207,018  جملـة الجــزء الرابـع  

    النفقــات المســّددة من ا عتمادات المحالـة: الجــزء الخامـس      

  00  ........................المحالـة  النفقـات المســّددة من ا5عتمادات: القســم الحادي عشـر

  00  جملـة الجــزء الخامـس  

  65.207,018  جملـة نفقــات العنــوان الثـاني  

  400.000,000 مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة

  .الالزمة و التفويض لرئيس النيابة اخلصوصية إلمتام اإلجراءات       
                                                                                                            .../...  
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وقوف سيارات  معلومية لالنتصاب العام وسوق الدواب وتبتيت معاليم السوق األسبوع:  املوضوع الثاين

  . 2013املسلخ البلدي لسنة و معلوم الذبح باألجرة والنقل الريفي 
 

  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائال                       
 1975 ماي 14يف   املؤرخ 1975لسنة  33عمال مبقتضيات القانون األساسي للبلديات عدد        

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

  : ةنعرض عليكم موضوع تبتيت خمتلف املعاليم البلدية للمصادقـ       
  

   قــرار الــس

  

يم السوق األسبوعية تبتيت معالو الدرس صادق أعضاء النيابة اخلصوصية على   اقشةبعد املن       

املسلخ و سيارات األجرة والنقل الريفي و حمطة وقوف  و السوق األسبوعية للدواب إلنتصاب العامل

  :كاآلتـي  2013البلدي لسنة 
  

  السعر اإلفتتاحي ـمــاليـمعـال
 )2012السعر النهائي لبتة سنة (

  موعد البتـة
الوزاري قبل موىف شهر أكتوبر حسب املنشور (

 )29/8/1996املؤرخ يف 67عدد
السوق األسبوعية لإلنتصاب 

 . 2013العام لسنة 

من  بداية2012أكتوبر  17اإلربعاءيوم  25,100.000

 .الساعة العاشرة صباحا

السوق األسبوعية للدواب لسنة 

2013 . 

بداية من 2012أكتوبر  17يوم اإلربعاء 75,000.000

 .الساعة العاشرة صباحا

حمطة وقوف سيارات األجرة 

 . 2013والنقل الريفي لسنة 

بداية من 2012أكتوبر  17يوم اإلربعاء 440,000

 .الساعة العاشرة صباحا

يتم إستغالله حاليا (املسلخ البلدي 

 .)بالطريقة املباشرة منذ سنوات

مداخيل املسلخ ( 589,275

 ).2011البلدي خالل سنة 

مواصلة نيابة اخلصوصية قرر أعضاء ال

 .إستغالله بالطريقة املباشرة

  
  .و التفويض لرئيس النيابة اخلصوصية إلمتام بقية اإلجراءات      

                                                                                            .../...  
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  .2012 جوان 30إىل غاية يوم  استعراض سري اإلستخالصات : املوضوع الثالث

  
  

  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائـال        

 19وعدد  1997سبتمرب  27بتاريخ  77عمال مبنشوري وزارة الداخلية والتنمية احمللية عدد         

  .حول تنمية الـموارد البلديــة  2002مارس  28بتاريخ 

  

 :ة كاآلتـي ـنعرض عليكم الوضع املايل للبلدي          

   : 2012ميزانيــة سنــة ) 1

 419.200,000...= ........ مليزانيــــةتقديــــــــرات ا -

 182.482,587...= ....... 30/06/2012حلد  االستخالصات احلاصلة -

  % 43,5............. = ..............ــةالنسبـــــــ -

  : 30/06/2012د ـة حلـجدول اإلستخالصات احلاصل ) 2

  .نتـم عرضـه فصال فصال وفقرة فقرة على أنظـار احلاضريـ
  
  
  

   قــرار الــس

  

و الدرس الحظ احلاضرون النقص امللحوظ يف املوارد و الذي يقتصر  اقشةبعد املن      

الوجوبية و هذا راجع على صرف مرتبات األعوان و العملة فقط و بعض املصاريف 

املوارد اجلبائية حيث لوحظ عدم  اباألساس إىل تراجع املوارد بصفة ملحوظة خاصة منه

  .استجابة املواطن للقيام بواجبه اجلبائي على الوجه املطلوب

  

                                                                                  .../...  

  

  

  



  
- 8 -  

  .متابعـة املديونيــة:  الرابعاملوضوع 
 

  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائال                         

وبرقية سلطة اإلشراف  18/5/2006بتاريخ  797عمال بربقية وزارة الداخلية والتنمية احمللية عدد      

  . حول معاجلة املديونية بالبلديـات  2006 ماي 20بتاريخ  489عدد 

  :نعرض عليكم املوضوع كاآلتـي       

 

ما مت خالصه حلد    مبلغ الدين  بيان الدائن
  مالحظات  2012جوان30

    18.544,768  18.544,768  :  اخلــــواص )1

        :  املؤسسات العمومية )2

    7.254,586  7.254,586  .الشركة التونسية للكهرباء والغاز -

    4.212,200  4.212,200  .الشركة الوطنية لتوزيع املياه -

  8.000,000  22.307,169  .الديوان الوطين إلتصاالت تونس -
بقية الدين سيتم برجمته خالل 

  .السنوات القادمة

    327,040  327,040  .الوكالة التونسية لألنترنات -

    235,944  235,944  .الوكالة الوطنية للتصرف يف النفايات -

    90,900  90,900  .املطبعة الرمسية -

    1.092,000  1.092,000  .املركز الوطين لإلعالمية -

  .بصدد إمتام إجراءات اخلالص  -  564,630  .جريدة الصريح -

  
  

  قــــــــرار المجلـــــس
  

    بذمة البلدية  تخلدةبلغته نسبة خالص الديون امل بعد املناقشة والدرس بارك احلاضرون ما        

ضرورة عدم تسجيل ديون أخرى مستقبال و اإلقتصار على النفقات يف حدود  أكدوا علىو

  .اإلعتمادات املتوفرة فعال

                                                                                        .../...  
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  . البلديــة عـري املشاريـس:  املوضوع اخلامس
 

 :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائال       

ـ  40وعدد  1999فيفري  02بتاريخ  3ة عددـعمال مبنشور وزارة الداخلية والتنمية احمللي        خ ـبتاري

املواضيع القـارة  اللذان ينصان على أن يكون موضوع استعراض سري املشاريع البلدية من  2000جوان  19

  .اليت تعرض يف كل دورة عاديـة للمجلس البلـدي 

  : كاآلتـي 2014 - 2010نعرض عليكم مشاريع املخطط اإلستثماري         
 

  :وما قبلھــا  2012مشاريع سنة  •
  

  اتـمالحظ  ةـالكلف  عـاملشاري

  .بصدد الدراسة  د.أ 380  .تعبيد الطرقات وبناء األرصفة

  19/5/2012بصدد اإلجناز منذ   د.أ   16  .بناء أرصفة

  د.أ   64  .التنوير العمومي
  . 2010د سنة .أ 14مت إجناز قسط يف حدود 

  .د مت طلب املوافقة على دراسة املشروع.أ 50:القسط الثاين يف حدود

  .2010مت اإلجناز سنة   د.أ   10  .إقتناء معدات إعالمية

  : 2013مشاريع سنة  •

  .بصدد إمتام إجراءات تعيني مكتب دراسات  د.أ  350  .بناء نادي أطفال

  .طلب املوافقة املبدئية على دراسة املشروع  د.أ  160  .إقتناء معدات نظافة
                   

  
  قـــرار الـــس

  

املتابعة بعد املناقشة والدرس بارك احلاضرون مدى تقدم سري املشاريع و أكدوا على ضرورة    

  .النهائية لكل مشروع مع األطراف املعنيةحىت  احلصول على املوافقة 

  
                                                                          .../...  
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ىل إدعاهم و و باإلنتهاء من املداوالت جدد السيد رئيس النيابة اخلصوصية شكره للحاضرين

هم روبضرورة حض فأكثرثة غيابات العضاء الغائبني وخاصة منهم من سجل ثحتسيس بقية األ

لسات وخاصة جلسات م التخلف عن مواعيد اجلوعد بالجلسات النيابة اخلصوصية مستق

  .لدورات العادية للنيابة اخلصوصية واجللسات التمهيدية وجلسات ا املكتب البلدي

ر ر العمل البلدي من مجيع النواحي وخاصة تطوقدم وتطويف ت عيسر أننه أوحضورهم من ش

   .احملددةجاهلا آجناز املشاريع يف إت والصاستخإلا

  .ورفعت اجللسة أعمالهالس  أىويف حدود الساعة السابعة والربع      

  2012جويلية  16 :الشبيكة يف                                                            

  رئيس النيابة اخلصوصية                                                                
  

  طالالناصر بن حممد م                                                                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


