
  

  الجمھورية التونسية                                                                       
        وزارة الداخلية                         وزارة الداخلية                         وزارة الداخلية                         وزارة الداخلية                                                         

                              ***  
   بلديــة الشبيكـــة          

  الشبيكـةة النيابة اخلصوصية لبلدي
  2012لسنـة  الرابعـةالـدورة العاديـة 
  2012 نوفمرب 20املنعقـدة يف 

  

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

  .2006جويلية  17املؤرخ يف 2006لسنة  48واملتمم بالقانون األساسي عدد
 06/11/2012الصادر بتاريخ  النيابة اخلصوصيةادة أعضاء سإىل كافة اللى االستدعاء املوجه وبناء ع     

  : من تاريخ ومكان وساعة عقد اجللسة وجدول األعمال ونصه كاآليتواملتض 1171حتت عدد 
 ليتا 2012لسنة  الرابعةالدورة العادية خالل  النيابة اخلصوصيةأتشرف باستدعائكم حلضور اجتماع       

  .مبقر البلدية منتصف النهارعلى الساعة  2012 نوفمرب 14 إلربعاءاعقدها يوم  تقرر
  .أنه مل حيضر جلسة الدورة كافة أعضاء النيابة اخلصوصيةإالّ 
جلسة  أعيد إستدعاء أعضاء النيابة اخلصوصية حلضورمن القانون األساسي للبلديات  35طبيقا للفصل و ت

، لساعة منتصف النهار مبقر البلديةعلى ا 2012 نوفمرب 20 الثالثاءبتاريخ  2012لسنة  الرابعةالدورة العادية 
  .2012نوفمرب  19بتاريخ  1208وذلك حسب اإلستدعاء املوجه إليهم حتت عدد 

سنة  العشرون من شهر نوفمرب الثالثاءاليوم  الرابعةة ـالعادي معقد أعضاء النيابة اخلصوصية دور      
الط ـر بن حممد مـمبقر البلدية برئاسة السيد الناص  منتصف النهارني على الساعة ـ عشرة وألفىتإثن

  : أعضاء النيابة اخلصوصية السـادةحبضور و رئيس النيابة اخلصوصية للبلدية
 عبد ايد منصور -
 الناصر بن عمار مالط -
 خليل سقـــا -
 ـاــاهلادي سق -
 الصحيب مـالط -

  .الكـاتب العـام للبلديـةكما حضرها السيد                  
  :اآلنستنيوتغيب عنها بدون عذر                  

 أمال مصباح  -

  وصال سقـا -

                                                                                                      .../...  
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السيد الناصر بن حممد مالط رئيس النيابة اخلصوصية للبلديـة اجللسة بالترحيـب بالسادة افتتح          

  .وأشار إىل أن األعضاء احلاضرين تتألف منهم األغلبية القانونية ، احلاضرينأعضاء النيابة اخلصوصية 

مبقتضيات  بتعيني أحد األعضاء إلمضاء حمضر اجللسة عمال النيابة اخلصوصيةوأذن ألعضاء         

 :دالسيني ـباإلمجاع على تعي  االتفـاقفتم ، جديد من القانون األساسي للبلديات  41الفصل 

  .دورةـة الـر جلسـاء حمضـإلمض سقـا اهلادي

عرض جدول األعمال وتاله على احلاضرين النيابة اخلصوصية مثّ توىل السيد رئيس             

  : ي ـو كاآلتـوه االستدعاء جاء بنص حسبما

  .متابعة سري اإلستخالصات -1

 .متابعة املديونية -2

 .متابعة سري املشاريع البلدية  -3

 .مراجعة التنظيم اهليكلي بالبلدية -4

 .تنقيح القانون اإلطاري ملوظفي وعملة البلدية -5

 .باملخطط اإلستثماري البلدي 2013مشروع التنوير العمومي املدرج لسنة املصادقة على  -6

 .مسائل خمتلفـة -7

  .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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  .استعراض سري اإلستخالصات:  املوضوع األول

  

  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع قائـال     

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

  .حول تنمية الـموارد البلديــة  2002مارس  28بتاريخ 

  

 :ة كاآلتـي ـنعرض عليكم الوضع املايل للبلدي          

   : 2012ميزانيــة سنــة ) 1

 419.200,000...........=  تقديــــــــرات امليزانيــــة -

 342.680,759...= ....... 30/10/2012حلد  احلاصلة االستخالصات -

  % 81........................... = النسبـــــــــة -

  : 30/10/2012جدول اإلستخالصات احلاصلـة حلـد  ) 2

  .تـم عرضـه فصال فصال وفقرة فقرة على أنظـار احلاضريـن
  
  
  

   قــرار الــس

  

لكن ، و الدرس الحظ احلاضرون أن نسبة اإلستخالصات إمجاال حمترمة  اقشةبعد املن      

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

  .استجابة املواطن للقيام بواجبه اجلبائي على الوجه املطلوب
  

  

  

  

  

                                                                                                      .../...  
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  .متابعـة املديونيــة:  الثايناملوضوع 
 

  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع قائـال

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

  . حول معاجلة املديونية بالبلديـات  2006ماي  20بتاريخ  489عدد 
  :نعرض عليكم املوضوع كاآلتـي 

  

  
  : متابعة المديونية) 3
 

  مالحظات  مبلغ الدين  بيان الدائن

    6.096,674  :  اخلــــواص )1

      :  املؤسسات العمومية )2

    27.338,595  .الشركة التونسية للكهرباء والغاز -

    29.567,969  .الديوان الوطين إلتصاالت تونس -

    614,195  .الوكالة الوطنية للتصرف يف النفايات -

  
  
  

  قــــــــرار المجلـــــس
  
  

     مرتفعة نسبيا تخلدة بذمة البلديةالديون امل إىل أناحلاضرون  أشاربعد املناقشة والدرس         

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 الثالث

  

  : عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع قائـال      

بتـاريخ   40وعدد  1999فيفري  02بتاريخ  3عمال مبنشور وزارة الداخلية والتنمية احمللية عدد         

استعراض سري املشاريع البلدية مـن املواضـيع   اللذان ينصان على أن يكون موضوع  2000جوان  19

  .القارة اليت تعرض يف كل دورة عاديـة للمجلس البلـدي 

  : كاآلتـي 2014 - 2010نعرض عليكم مشاريع املخطط اإلستثماري         
 

  :وما قبلھــا  2012مشاريع سنة  •
  

  اتـمالحظ  ةـالكلف  عـاملشاري

  طلب العروضبصدد   د.أ 380  .تعبيد الطرقات وبناء األرصفة

  مت إجنازه  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

  .واختيار مكتب الدراسات

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

  : 2013مشاريع سنة  •

  .2014مدرج لسنة   د.أ  350  .بناء نادي أطفال

  .العروض طلببصدد   د.أ  160  .إقتناء معدات نظافة
                   

  قـــرار الـــس

  

و أكدوا متوسط إمجاال تقدم سري املشاريع  إىل أناحلاضرون  أشاربعد املناقشة والدرس      

  .النهائية لكل مشروع مع األطراف املعنيةاملتابعة حىت  احلصول على املوافقة على ضرورة 

  
  

                                                                                                      .../...  
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  .لبلديةواخلطط الوظيفية بامراجعة التنظيم اهليكلي :  املوضوع الرابع
  

      : قائـالعلى احلاضرين عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع                               
عليكم موضوع مراجعة التنظيم اهليكلي واخلطط الوظيفية بالبلدية وذلك قصد إدخال  نعرض       

البلدية وإحلاقهم بالشرطة البلدية إضافة إىل حذف  التعديالت الالزمة خاصة بعد إلغاء سلك مراقيب التراتيب
باإلضافة إىل مراجعة اخلطط الوظيفية املفتوحة ببلدية الشبيكة   شؤون اإلنتخابات من مصلحة احلالة املدنية

  :وذلك بإضافة خطة رئيس مصلحة الشؤون اإلدارية واملالية  لتصبح مجلة اخلطط الوظيفية على النحو التايل 
 بلديةكاتب عام  •

 رئيس مصلحة الشؤون اإلدارية واملالية •

  رئيس قسم احلالة املدنية •
 :التنظيم اهليكلي قبل التعديل  

  

  

  

  

  

  

  

  
 .الطرقات -   التصرف في ا�عوان                                                              -
 وحفظ الصحةالنظافة  -   الحسابية والميزانية                                                                 -
 البناءات -       ا�داءات والمعاليم                                                              -
  معالم الزينة -   التراخيص ا(دارية                                                                 -

 ءالمناطق الخضرا -                                                                                                               

 :التنظيم اهليكلي بعد التعديــل  -
  

  

  

  

  

  

 

                                                                                                      .../...  
  

  

  

 امــــكاتب ع

 مكتب الضبط المركزي

 مراقبة التراتيب البلدية

 التنظيم وا(ع9مية

  

 القسم ا(داري والمالي
قسم الحالة المدنية 
 وشؤون ا(نتخابات

الشؤون قسم 
 ا(جتماعية والثقافية

  

 القسم الفنــي

  

 امــــكاتب ع
 مكتب الضبط المركزي

 التنظيم وا(ع9مية

مصلحة الشؤون 
 ا(دارية والمالية

  

 قسم الحالة المدنية
الشؤون قسم 

 ا(جتماعية والثقافية
  

 القسم الفنــي
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  قـــرار الـــس

  

على التعديالت املقترحة واملدخلة على احلاضرون  صادقبعد املناقشة والدرس        

التنظيم اهليكلي للبلدية إضافة إىل فتح خطة رئيس مصلحة الشؤون اإلدارية واملالية بالبلدية 

  :كاآلتـي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                            

  

  

  

  

  .والتفويض لرئيس النيابة اخلصوصية إلمتام اإلجراءات الالزمة يف الغرض                             

  

                                                                                                                                                   .../...  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 امــــب عــكات

  
  

 مكتب الضبط المركزي

  
  

 التنظيم وا(ع9مية

مصلحة الشؤون 
 ا(دارية والمالية

  

 قسم الحالة المدنية
الشؤون قسم 

 ا(جتماعية والثقافية
  

 القسم الفنــي
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  .تنقيح القانون اإلطاري ملوظفي وعملة البلدية:  اخلامساملوضوع 
  

  

      : السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع قائـالعرض                

يف نطاق حتيني القانون اإلطاري ملوظفي وعملة البلدية حىت يتماشى والوضعية احلالية لألعوان          

  .املباشرين وفتح خطط شاغرة حتسبا إلجراء امتحانات مهنية وترقيات خاصة يف سلك العملة

تنقيح القانون اإلطاري للبلديـة وذلك على النحـو   للمصادقة علىنعرض عليكم املوضوع          

  :التالــي 

  

خطط متصرف مشغولة عـوض عـن    02أصبح بالبلدية عدد : متصرف  لرتبةبالنسبة  •

 .واحدة شاغرة

 .خطة شاغرة نظرا لنقلته إىل بلدية القريوان: رتبة واضع برامج  •

على التقاعد تصبح لدينا خطة شاغرة نظرا إلحالة السيد علي منصور : رتبة كاتب تصرف  •

 .يف رتبة كاتب تصرف

 .إلغاء سلك مراقيب التراتيب البلدية نظرا إلحلاقهم بصفوف األمن الوطين والشرطة •

إلغاء خطة مشغولة واستبداهلا خبطـة شاغرة نظـرا إلحالـة السـيد  : بالنسبة للعملـة  •

  .على التقاعد 5عبد الرمحان مـالط عامل صنف 

  

  :الــس قــرار 

  

بعد املناقشة والدرس صادق أعضاء النيابة اخلصوصية  احلاضرين باإلمجاع على تنقيح القانون          

  :اإلطاري ملوظفي وعملة البلدية كاآلتـي 

                                                                                                 
                                                                                                       .../...  
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 : السلك ا$داري المشترك )1
   

عدد الخطط المصادق  الخطط 
الخطط الشاغرة الخطط المشغولة  عليھا 

 - 02 02 .متصرف
 01 - 01 .ملحق إدارة

 01 01 02 .كاتب تصرف
  -  01  01  .راقــــن

  
  
  
  
  

 :  السلك التقني المشترك ل2دارات العمومية )2
  

عدد الخطط المصادق  الخطط 
الخطط الشاغرة الخطط المشغولة  عليھا 

 - 01 01 .تقنـــــــــي
  
  
  
  

 :  السلك المشترك لمحللي وتقنيي ا$ع5مية )3
 

عدد الخطط المصادق  الخطط 
الخطط الشاغرة الخطط المشغولة  عليھا 

 01 - 01 .واضــــع برامـــج
اختصاص شبكات "تقني ا(ع9مية 

  "إع9مية
01  01  -  

  
  
  
  

 : سلك منشطي تطبيق رياض ا:طفال )4
 

عدد الخطط المصادق  الخطط 
الخطط الشاغرة الخطط المشغولة  عليھا

 - 01 01 .منشطة تطبيق رياض ا�طفال
  
  
  
 

 : سلك العملـــــة )5
 

 الشاغرة  المشغولة المصادق عليھا   الصنف الوحدة 

I 
 - 05 05 ا�ول 
  05  -  05  الثاني
  01  02  03  الثالث

II 

 04 03 07 الرابع 
 06 01 07 الخامس 
 01 03 04 السادس 
 02 01 03 السابع 

  .والتفويض لرئيس النيابة اخلصوصية إلمتام بقية اإلجراءات                        

                                                                                                      .../...  
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   2013مشروع التنوير العمومي املدرج لسنة املصادقة على :  السادساملوضوع 

  .باملخطط اإلستثماري البلدي                      

  

      : قائـالعلى احلاضرين عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع            

وخطته التمويلية على السادة أعضاء  2013نعرض موضوع مشروع التنوير العمومي لسنة         

بة اخلصوصية وهو مشروع مدرج باملخطط اإلستثماري البلدي احلادي عشر والذي ينص على النيا

  :طلب املصادقة على الربنامج السنوي للمشاريع البلدية كالتالـي
 

  اخلطة التمويلية  سنة اإلجناز  الكلفة  املشروع
  مساعدة  قرض  متويل ذايت

  د.أ 16.5  د.أ 18.5  د.أ 15  2013  د.أ 50  التنوير العمومي

  
  
  

  قـــرار الـــس
  

الربنامج احلاضرون باإلمجاع على أعضاء النيابة اخلصوصية بعد املناقشة والدرس صادق           

  :السنوي للمشاريع البلدية كاآلتـي
  

  اخلطة التمويلية  سنة اإلجناز  الكلفة  املشروع
  مساعدة  قرض  متويل ذايت

  د.أ 16.5  د.أ 18.5  د.أ 15  2013  د.أ 50  التنوير العمومي

  
  

  .والتفويض لرئيس النيابة اخلصوصية إلمتام بقية اإلجراءات               

  

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

وعدم التخلف عن مواعيد اجللسات وخاصة جلسات  بالهم جلسات النيابة اخلصوصية مستقرحضو

  .املكتب البلدي واجللسات التمهيدية وجلسات الدورات العادية للنيابة اخلصوصية 

ر ر العمل البلدي من مجيع النواحي وخاصة تطويف تقدم وتطو عيسر أننه أوحضورهم من ش

   .احملددةجاهلا آجناز املشاريع يف إت والصاستخإلا

  .ورفعت اجللسة اأعماهل النيابة اخلصوصية أت الواحدة بعد الزوالويف حدود الساعة      

  2012 نوفمرب 20 :الشبيكة يف                                                                         

  رئيس النيابة اخلصوصية                                                                
  

  طالالناصر بن حممد م                                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


