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اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2013
اليوم :الخميس  28نوفمبر 2013
الساعــة  :منتصف النھار
*****

جـدول األعمــال :

 (1متابعة سير اإلستخالصات.
 (2متابعـة المديونيـة.
 (3متابعة سير المشاريع البلدية .
 (4تنقيح ميزانية البلدية لسنة  2013وذلك قصد تسوية مبلغ الدعم
اإلستثنائي ) 90أ.د (
 (5متابعة سير نشاط مصلحة النظافة بالبلدية.

***

الجمھورية التونسية
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

***

بلديــة الشبيكـــة

النيابة الخصوصية لبلدية الشبيكـة
الـدورة العاديـة الرابعـة لسنـة 2013
المنعقـدة في  28نوفمبر 2013
***
عمال بمقتضيات القانون األساسي للبلديات عدد 33لسنة 1975المؤرخ في
 14ماي 1975المنقح والمتمم بالقانون األساسي عدد 48لسنة  2006المؤرخ في17
جويلية .2006
وبناء على االستدعاء الموجه إلى كافة السادة أعضاء النيابة الخصوصية الصادر
بتاريخ  2013/11/22تحت عدد  974والمتضمن تاريخ ومكان وساعة عقد الجلسة
وجدول األعمال ونصه كاآلتـي :
أتشرّف باستدعائكم لحضور اجتماع النيابة الخصوصية خالل الدورة العادية
الرابعة لسنة  2013التي تقرر عقدھا يوم الخميس  28نوفمبر  2013على الساعة
منتصف النھار بمقر البلدية.
عقد أعضاء النيابة الخصوصية دورتھم العاديـة الرابعة اليوم الخميس الثامن
والعشرين من شھر نوفمبر سنة ثالثة عشرة وألفـين على الساعة الخامسة مساء بمقر
البلدية برئاسة السيد الناصر بن محمد مالط رئيس النيابة الخصوصية للبلدية
وبحضور أعضاء النيابة الخصوصية السـادة:
 خليل سقـــا الھادي سقـــا الناصر بن عمار مالط الصحبي مـالطكما حضرھا السيد الكـاتب العـام للبلديـة.
وتغيب عنھا بدون عذر السادة:
 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 :الناصر بن عما ر مـالط إلمضـاء محضـر
جلسـة الـدورة.
ث ّم تولى السيد رئيس النيابة الخصوصية عرض جدول األعمال وتاله على
الحاضرين حسبما جاء بنص االستدعاء وھـو كاآلتـي :

 (1متابعة سير اإلستخالصات.
 (2متابعـة المديونيـة.
 (3متابعة سير المشاريع البلدية .
 (4تنقيح ميزانية البلدية لسنة  2013وذلك قصد تسوية مبلغ الدعم
اإلستثنائي ) 90أ.د (.
 (5متابعة سير نشاط مصلحة النظافة بالبلدية.
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 :
.../...

-3-

الموضوع األول  :استعـراض سيـر اإلستخالصــات إلى غـايــــة
يوم  26نوفمبر .2013

عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائال :
عمال بمنشوري وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد  77بتاريخ  27سبتمبر
 1997وعدد  19بتاريخ  28مارس  2002حول تنمية الـموارد البلديــة .
نعرض عليكم الوضع المالي للبلديـة كاآلتـي :

 (1ميزانيــة سنــة : 2013
 تقديــــــــرات الميزانيــــة445.460,000 =.......................................... االستخالصات الحاصلة لحد 475.543,134 =................... 2013/11/26 النسبـــــــــة% 106 =........................................................... ( 2جدول اإلستخالصات الحاصلة لحد  2013/11/26فصال فصال وفقرة فقرة :
تولى السيد رئيس النيابة الخصوصيـة عرض كشـف اإلستخالصــات لحــد
 26نوفمبر  2013فصال فصال وفقرة فقرة.
وبعد المناقشة والدرس واإلطالع على كشف اإلستخالصات فصال فصال
وفقرة ,ن ّوه الحاضرون بالمجھودات المبذولة من اإلدارة البلدية والقباضة المالية مما
حقق نسبة استخالصات ھامة.

.../...

-4الموضوع الثاني  :متابعـة المديونيــة.
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائــال :

عمggال ببرقيggة وزارة الداخليggة والتنميggة المحليggة عggدد  797بتggاريخ 2006/5/18
وبرقيggة سggلطة اإلشggراف عggدد  489بتggاريخ  20مggاي  2006حggول معالجggة المديونيggة
بالبلديـات .
نعرض عليكم الموضوع كاآلتـي :
بيان الدائن

مبلغ الدين

ما تم خالصه لحد
 26نوفمبر 2013

المؤسسات العمومية :
الشركة التونسية للكھرباء والغاز.
الديوان الوطني إلتصاالت تونس.
الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
المركز الوطني لإلعالمية.
صندوق القروض ومساعدة الجماعات

17.398,603
29.724,000
645,309
2.839,200
82.127,643

17.398,603
4.618,000
645,309
2.839,200
ـــ

الخـــــواص :

3.683,934

2.692,734

الجملـــــــــة..............
28.193,846 136.418,689

قــــــــرار المجلـــــس
وبعد المناقشة والدرس أشار الحاضرون إلى أن نسبة خالص الديون المتخلّدة بذمة
البلدية غير مرضية وأكدوا على ضرورة عدم تسجيل ديون أخرى مستقبال واإلقتصار
على النفقات في حدود اإلعتمادات المتوفرة والعمل على خالص الديون المتبقية.
.../...
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الموضوع الثالث  :متابعـة سير المشاريع البلديـة.

عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائــال :

عمggال بمنشggور وزارة الداخليggة والتنميggة المحليggة عggدد 3بتggاريخ  02فيفggري 1999
وعدد  40بتاريخ  19جوان  2000اللذان ينصان على أن يكون موضوع استعراض سgير
المشاريع البلدية من المواضيع القارة التي تعرض في كل دورة عاديـة للمجلس البلـدي .
نعرض علgيكم سgير المشgاريع البلديgة المدرجgة بgالمخطط حيgث أن جميgع المشgاريع
وقع إتمامھا ما عدا مشروعين :
 التنوير العمومي في طور اإلنجاز. مشروع تجميل المدينة بصدد اإلنطالق في اإلنجاز.وبعد المناقشة والدرس بارك الحاضرون أنجاز كل المشاريع وأشاروا إلى
أن المشروعين المتبقيين جاري إنجازھما وأكدوا على ضرورة متابعة األشغال ليتم
اإلنجاز في أسرع وقت ممكن.

.../...
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الموضوع الرابع  :تنقيح ميزانية البلدية لسنة  2013وذلك قصد تسوية مبلغ
الدعم اإلستثنائي ) 90أ.د (
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائــال :

بعد اإلطالع على القانون عدد  35لسنة  1975المؤرخ في  14ماي 1975
والمتعلق بالقانون األساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية كما تم تنقيحه
بالنصوص الالحقة وخاصة منھا القانون عدد  65لسنة  2007المؤرخ في  18ديسمبر
 2007والذي ينص على إمكانية إدخال تنقيح على الميزانية بالزيادة.
وحيث أن ميزانية البلدية لھذه السنة  2013قد حققت نسبة تجاوزت حجم تقديرات
الموارد المرسمة وذلك بفضل الدعم اإلستثنائي المحول لفائدة البلدية ,وفي إطار اإليفاء
قدر اإلمكان بالتعھّدات المالية المحمولة على البلدية تجاه المؤسسات العمومية والخاصة
مع إعطاء األولوية لسداد مستحقات صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
والشركة التونسية للكھرباء والغاز .
نعرض عليكم موضوع تنقيح ميزانية البلدية لسنة  2013بالترفيع فيھا من :
 575.247,797إلى  665.247,797 :أي بزيادة قدرھا/.90.000,000 :
دخال وصرفا كاآلتـي :
دخـــــــــال :
الفقرة
العنوان الفصل الفقرة الفرعية

6003
1

ــ

ــ

البيان

المبلغ القديم

الزيادة

التخفيض

المبلغ الجديد

منح ومساھمات مخصصة
للتسييــر.
جملة الصنف السادس90.000,000 160.000,000 ...

ــ

90.000,000

ــ

250.000,000

جملة الجزء الثاني 90.000,000 168.300,000 ...

ــ

258.300,000

جملة موارد العنوان األول 90.000,000 445.460,000 ...

ــ

535.460,000

جملة موارد العنوان الثاني56.623,396 129.787,797 ...

ــ

129.787,797

ــ

665.247.797
665.247.797

0

مجموع الموارد ميزانية البلدية575.247,797 .....

90.000,000

ــ

.../...

 -7• صرفــــــــا :
العنوان الفصل

الفقرة
الفقرة الفرعية

2201
2201

03

-

2201

06

01

2201

10

01

2201

10

02

2201

14

-

2201

80

05

6603

20

01 10950 2

استھالك للكھرباء.
شراء الوقود لوسائل
النقل
اإلعتناء بالبنايات.
تعھد وصيانة وسائل
النقل.
المطبوعات.
متخلدات تجاه الديوان
الوطني لإلتصاالت.

الزيادة

3.000,000

2.000,000

ــ

5.000,000

20.000,000

8.936,154

ــ

28.936,154

17.000,000

5.000,000

22.000,000

1.500,000

1.000,000

ــ

2.500,000

220,574

424,735

ــ

645,309

3.500,000

1.000,000

ــ

4.500,000

1.000,000

ــ

13.124,923

جملة الفصل 33.936,154 110.400,000 2201

ــ

144.336,154

جملة القسم الثاني 33.936,154 119.400,000 .

ــ

153.936,154

5.000,000

ــ

5.000,000

جملة الفصل 4.300,000 3302

5.000,000

ــ

9.300,000

جملة القسم الثالث 8.100,000 .

5.000,000

ــ

13.100,000

جملة الجزء األول38.936,154 376.737,000 .

ــ

415.673,154

38.936,154 416.330,367
ﺟﻣﻠﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻧوان اﻷول..
416

ــ

455.266,521

المستودع البلدي3.000,000 ...

10.000,000

ــ

13.000,000

جملة الفصل 3.000,000 6603

10.000,000

ــ

13.000,000

جملة القسم السادس72.450,437 ..

10.000,000

1

3302

البيان

 -استھالك الماء.

02

10

المبلغ القديم

التخفيض

المبلغ الجديد

 01المساھمة بعنوان التنفيل.

ــ

3.124,923

ــ

82.450,437

جملة الجزء الثالث76.615,037 ...

10.000,000

ــ

86.615,037

82.127,643

41.063,846

ــ

123.191,489

جملة الفصل 82.127,643 ...10950

41.063,846

ــ

123.191,489

جملة القسم العاشر 82.127,643 ...

41.063,846

ــ

123.191,489

جملة الجزء الرابع82.127,643 ...

41.063,846

ــ

123.191,489

ﺟﻣﻠﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻧوان اﻟﺜﺎﻧﻲ51.063,846 158.917,430 ...

ــ

209.981,276

ــ

تسديد أصل الدين.

مجموع نفقات ميزانية البلدية

......

90.000,000 575.247,797

ــ

665.247.797

.../...

-8خـالصــة 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 ........
الصنف الرابع :المداخيـل الجبائيـة االعتيادية األخـرى ............................................
األول
جملـة الجــزء ّ

76.300,000
0
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
صصــة للتنميــة
الجـــزء الثالـث :المــوارد الذاتيــة والمخ ّ
الصنـف السـابـع :منـــــــــح التجھـيــــــــــز 5.189,185 ........................................................
الصنـف الثـامــن :م ّدخرات وموارد مختلفـة 109.333,517 .........................................................
جملـة الجــزء الثالـث 114.522,702

الجـــزء الرابــع :مــــــــــوارد االقتراض
الصنـف التـاسـع :مــــوارد االقتراض الداخلــي 15.090,345 ....................................................
0
الصنـف العاشــر :مــــوارد االقتراض الخارجي ...................................................
ّ
0
الموظفـة ....................................
الصنـف الحادي عشر :مـوارد االقتراض الخارجي

جملـة الجــزء الرابـع 15.090,345
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 129.787,797

مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة 665.247,797

.../...

-9خـالصــة 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 82.450,437 ......................................................
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 86.615,037

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 209.981,276

مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة665.247,797 ...

قـــــــرار المجلــــس
بعد التداول والنقاش صادق أعضاء المجلس الحاضرون باإلجماع على تنقيح
ميزانية البلدية لسنة  2013على النحو الذي ذكر أعاله.
والتفويض لرئيس النيابة الخصوصية إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة.
.../...
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الموضوع الخامس :متابعة سير نشاط مصلحة النظافة بالبلدية.
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائــال :

في ھذا المجال تبذل بلدية الشبيكة بإطاراتھا وعملتھا كل مجھوداتھا قصد
القضاء على النقاط السوداء حيث تقوم برفع الفواضل المنزلية بشكل يومي
إضافة إلى برمجة حمالت نظافة بشكل أسبوعي قصد توفير فضاء سليم ونظيف
يحلو فيه العيش  ,ھذا إضافة إلى دعم قطاع النظافة وتدعيمه بآليات نظافة جديدة
منھا جراران وعدد  02مجرورة إضافة إلى برمجة اقتناء جرار ثالث ومجرورة
سعة  5طن خالل سنة .2014
وباإلنتھاء من التداول في المواضيع المدرجة بجدول األعمال جدد السيد رئيس
النيابة الخصوصية شكره للحاضرين ودعاھم لمزيد الحضور باإلدارة البلدية
والمساھمة في إنجاح حمالت النظافة ومواكبة كل ما يتعلق بالعمل البلدي.
وفي حدود الساعة الواحدة والنصف رفعت الجلسة وأنھت النيابة أعمالھا.
الشبيكة في  28 :نوفمبر 2013
رئيس النيابة الخصوصية
الناصر بن محمد مالط

