
 
  
  الجمھورية التونسية                                                                        

        وزارة الداخلية                         وزارة الداخلية                         وزارة الداخلية                         وزارة الداخلية                                                             

                              ***  
   بلديــة الشبيكـــة          

  النيابة الخصوصية لبلدية الشبيكـة
  2015لسنة  الثانيةـة الـدورة العادي

  2015 يما 27المنعقـدة في 
  

***  
  

 ؤرخ فيــالم 1975 ةـلسن 33ات عددـي للبلديـون ا�ساسـعم� بمقتضيات القان       
ؤرخ ـالم 2006لسنة  48ي عددـون ا�ساسـمم بالقانـح والمتـــالمنقّ  1975ماي 14
ية لبلدية الشبيكـة لحضور قد تم إستدعاء أعضاء النيابة الخصوص. 2006جويلية  17في

على  2015ي ما 20 ا;ربعاءالتي تقرر عقدھا يوم  2015لسنة  الثانيةالدورة العاديـة 
إ@ أنه لم يحضر الجلسة العدد الكافي من , بمقر البلدية الرابعة والنصف مساءالساعة 

بة من القانون ا�ساسي للبلديات أعيد استدعاء النيا 34للفصل وتطبيقا , أعضائھا
بمقر  منتصف النھارعلى الساعة  2015 يما 27الخصوصية للحضور يوم ا;ربعاء 

  . البلدية
وبنEEEاء علEEEى ا@سEEEتدعاء الموجEEEه إلEEEى السEEEادة كافEEEة أعضEEEاء النيابEEEة الخصوصEEEية      

  :والمتضمن تاريخ ومكان وساعة عقـد الجلسـة وجدول ا�عمال ونصه كاGتــــي 
أتشEEEّرف بإعEEEادة اسEEEتدعائكم ون ا�ساسEEEي للبلEEEديات مEEEن القEEEان 34للفصEEEل تطبيقEEEا       

التي تقرر  2015لسنة  الثانيةلحضور اجتماع النيابة الخصوصية خ�ل الدورة العادية 
  .بمقر البلدية منتصف النھارعلى الساعة  2015 ماي 27عقدھا يوم ا;ربعاء 

السابع ربعاء اليوم ا; الثانيةعقد أعضاء النيابة الخصوصية دورتھم العاديـة       
بمقر  منتصف النھاروألفـين على الساعة سنة خمسة عشرة  مايمن شھر  والعشرين

البلدية برئاسة السيد الناصر بن محمد م�ط رئيس النيابة الخصوصية للبلدية 
  : وبحضور أعضاء النيابة الخصوصية السـادة

 ـاـــــخليل سقــ -
 اـــالھادي سقــ -
 الصحبي م�ط -

 . الدين خطاطفي   القابض البلديوحضرھا السيد عز
الذي تولى كتابة المحضر  الكـاتب العـام للبلديـة رضوان طيمومي كما حضرھا السيد

  .الجملي للجلسة 
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  : ادةــــوتغيب عنھا بدون عذر الس

 عبد المجيد منصور -

 مـ�ط  الناصر بن عمار -

 اح ـــأمال مصب -

 ـا ـــــوصال سق -

السيد الناصر بن محمد م�ط رئيس النيابة الخصوصية للبلديـة الجلسة بالترحيـب افتتح       

وأشار إلى أن ا�عضاء الحاضرين , الحاضرينبالسادة أعضاء النيابة الخصوصية 

  .انونية تتألف منھم ا�غلبية الق

وأذن �عضاء النيابة الخصوصية بتعيين أحد ا�عضاء ;مضاء محضر الجلسة       

فتّم ا@تفـاق با;جماع , ديد من القانون ا�ساسي للبلدياتج 41عم� بمقتضيات الفصل 

  .;مضـاء محضـر جلسـة الـدورة خليل سقــا: على تعيين السيد
خصوصية عرض جدول ا�عمال وت�ه على ثّم تولى السيد رئيس النيابة ال       

   :كاGتـيالحاضرين حسبما جاء بنص ا@ستدعاء وھـو 

 .2014الحساب المالي لسنة  )1

 .إستغ�ل قاعة البلدية ;برام عقد زواجمعلوم  مراجعة )2

 .متابعة البرنامج الوطني لنظافة المدن )3

 .استعراض سير المشاريع البلديـة )4

 .متابعة سير ا;ستخ�صات )5

  .مختلفةمسائل  )6

  .وتمـت المصادقــة على جدول ا�عمال با;جمــاع       

ثم أذن السيد رئيس النيابة الخصوصية للسادة أعضاء النيابة للتداول في المواضيع        

  :كاGتــيالمدرجة بجدول ا�عمال والتي تمت المصادقة عليھا فكانت 
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  .2014وغلق ميزانية تصرف  2014الحساب المالي لسنة :  الموضوع ا#ول
  

  

  :عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائ�         
ماي  14 المؤرخ في 1975لسنة  33تطبيقـا للقانون ا�ساسي للبلديات عدد        
جويلية  17المؤرخ في  2006لسنة  48المنقح والمتمم بالقانون ا�ساسي عدد  1975
من القانون  34و  33منه وتطبيقا لمقتضيات الفصلين  37وخاصة الفصل  2006

الذي ينصان على أن  2007ديسمبر  18المـؤرخ في  2007لسنة  65ا�ساسي عدد 
في شھر ماي في الحساب المالي الذي يقع ينظر المجلس البلدي في دورته المنعقدة 

من مجلة المحاسبة العمومية وتقع المصادقة عليه  282إعداده طبقا لمقتضيات الفصل 
  .من قبل سلطة ا;شراف التي لھا صفة الموافقة على الميزانية المتعلقة به

ارد المبلغ النھائي للمو 2014ويثبت القرار المتعلق بغلق ميزانية البلدية لسنة    
المستخلصة وللنفقات المأذون بدفعھا خ�ل السنة ويلغي ا;عتمادات الباقية دون 
استعمال ويرخص في نقل نتيجة السنة إلى الحسابين المفتوحين بالعمليات الخارجة عن 
الميزانية للبلدية تحت عنوان المال ا@حتياطي بالنسبة للعنوان ا�ول والجزئين الثالث 

  .الثاني والمال ا@نتقالي بالنسبة للجزء الخامس من العنوان الثانيوالرابع من العنوان 
حيث كانت النتائج التي  2014نعرض عليكم أبواب الحساب المالي لتصرف      

   :كما يلي  2014أسفرت عليھا الحسابات إلى موفى ديسمبر 
  852.881,375..................: ...................المبلغ الجملي لمقابيض الميزانية -1
 671.570,614: ...ة المأذون بدفعھاالمبلغ الجملي النھائي لمصاريف الميزاني -2
 التي يرخص في نقلھا إلى حسابات  2014مبلغ نتيجة سنة  -3
 181.310,761.....: ) ...........نية الفائض الجملي للميزا( خارج الميزانية                             

 وان ا�ول الباقية دون استعمال إلى مبلغ ا;عتمادات بالعن -4
 63.411,666......: ...............إلغائھاحد اختتام التصرف والتي يصرح ب      

 من العنوان الثاني الباقية 4و3اعتمادات الدفع بالجزئين مبلغ  -5
   90.251,803: ..دون استعمال إلى حد اختتام التصرف والتي يصرح بإلغائھا    

 من العنوان الثاني الباقية  5الدفع بالجزء  مبلغ اعتمادات -6
  حد اختتام التصرف والتي سيقع تحويلھا دون استعمال إلى     
  28,000: ...............................).5فائض الجزء( إلى التصرف الموالي    
 من العنوان الثاني الباقية دون 5اعتمادات الدفع بالجزء مبلغ  -7

  اختتام التصرف والتي يصرح بإلغائھا لعدم  حداستعمال إلى      
     ــــيء@شــ.:   ............................................إنجاز ما يقابلھا من موارد        

                                                                                                                   
                                                                                              .../...  
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من القانون ا�ساسي للبلديات يتم انتخاب رئيسا لجلسة لمناقشة  37تطبيقا للفصل و      

  .صوصية الجلسةوعند ا;قتراع يغادر رئيس النيابة الخ 2014الحساب المالي لسنة 

  

  
 

  قـــرار المجلــس
  

 
 الھادي سقا: من القانون ا�ساسي للبلديات تم انتخاب السيد  37وتطبيقا للفصل      

تصرف لثم ناقش أعضاء المجلس الحاضرين أبواب الحساب المالي . رئيسا للجلسة

2014 .  

ريت علمية ثم أج, وبعد المناقشة غادر السيد رئيس النيابة الخصوصية الجلسة    

 2014ا;قتراع فصادق أعضاء المجلس با;جماع على الحساب المالي تصرف 

: أي الفائض الجملي للميزانية والبالغ  2014والترخيص في نقل مبلغ نتيجة سنة 

إلى الحسابين المفتوحين بالعمليات الخارجة عن الميزانية للبلدية  181.310,761

  : تحت عنوان 

  144.462,249.: .......................... بة للعنوان ا�ولالمال ا;حتياطي بالنس -

 36.820,512......: ................  والجزئين الثالث والرابع من العنوان الثاني -

 28,000..: ..   والمال ا;نتقالي بالنسبة للجزء الخامس من العنوان الثاني -

  . 2014والتصريح بغلق الميزانية تصرف 

  .ا لرئيس النيابة الخصوصية ;تمام بقية ا;جراءاتوفوضو       
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  .إستغ�ل قاعة البلدية ;برام عقد زواجمعلوم  مراجعة : الموضوع الثاني

  

نيابة الخصوصية على السادة ا�عضاء الحاضرون النظر عرض السيد رئيس الي       
في موضوع تنقيح بعض المعاليم المستخلصة لفائدة بلدية الشبيكة مقابل إسداء خدمات 

 1997فيفري  03المؤرخ في  1997لسنة  11وذلك بعد ا;ط�ع على القانون عدد 
  .المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية 

يتعلق بتنقيح  2003جوان  16المؤرخ في  2003لسنة  1346وعلى ا�مر عدد      
المتعلق بضبط تعريفة  1998جويلية  13المؤرخ في   1998لسنة  1428ا�مر عدد 

  .المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخ�صھا
  :وذلك على النحو التالـي 

 مع��اليم ع��ن خ��دمات عمومي��ة مقاب��ل دف��ع أج��ر الم��رخص لبلدي��ة ةتعريف�� مراجع��ة
  :الشبيكة في إستخ#صھا كا�تــــي 

  .20,000:عوضا عن  25,000بـ  إستغ#ل قاعة البلدية (برام عقد زواج -
  
  
  

  قـــرار المجلـــس
  
  

بعد المناقشة والدرس صادق أعضاء النيابة الخصوصية الحاضرون با;جماع        

  :لنحو التالـي تنقيح بعض المعاليم البلدية مقابل إسداء خدمات وذلك على اعلى 

  .20,000:عوضا عن  25,000بـ  إستغ#ل قاعة البلدية (برام عقد زواج -      

  .وفوضوا لرئيس النيابة الخصوصية ;تمام بقية ا;جراءات       

  

                                                                                               .../... 
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  .متابعة البرنامج الوطني لنظافة المدن : الثالثالموضوع 

  

  :الموضوع على الحاضرين قائ� عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية       

في إطار متابعة البرنامج الوطني لنظافة المدن يتم برمجة المزيد من       

ى المجھود إضافة إل, الحم�ت ا;ستثنائية للنظافة خاصة في فصل الصيف 

إضافة إلى برمجة  إقتناء آلة , اليوم لرفع الفواضل المنزلية وفواضل البناء

رش أدوية محمولة بجرار وذلك قصد القضاء على الناموس والوشواشة 

  .ومداواة أماكن توالدھا وذلك قصد خلق فضاء سليم

  
  

  .استعراض سير المشاريع البلدية  : الرابعالموضوع 
  

  :الموضوع على الحاضرين قائ� سيد رئيس النيابة الخصوصية عرض ال            

وقع إنجاز جميع المشاريع المدرجة بالمخطط ا;ستثمـاري بنسبة       
  :إ@ّ مشروعين  100%

لم يتم ا;نجاز نظرا لغياب ) : تھذيب حي صابرين( التھذيب العمراني  •
 .التمويل

توفر تمويل وزارة المرأة لم يتم إنجاز المشروع لعدم : بناء نادي أطفال  •
 .وا�سرة

  
                                                                                                         .../...  
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  .2015ي ما 20إلى حد  .متابعة سير ا;ستخ�صات:  الموضوع الخامس

  
  

           
سبتمبر  27بتاريخ  77وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد عم� بمنشوري         

  .حول تنمية الـموارد البلديــة  2002مارس  28بتاريخ  19وعدد  1997

  :نعرض عليكم الوضع المالي للبلديـة كاGتـي          

  
   :  2015ميزانيــة سنــة ) 1
 

 570.880,000...= ..................................تقديــــــــرات الميزانيــــة -

 355.079,726.......= ....... 20/05/2015ا@ستخ�صات الحاصلة لحد  -

  % 62......= ................................................النسبـــــــــة -

 
  :   فص0 فص0 وفقرة فقرة 20/05/2015جدول ا2ستخ0صات الحاصلة لحد  )2
 

ـف ا;ستخ�صــات ـرض كشـة عـــة الخصوصيــــس النيابـرئيد ـتولى السي        

  . فص� فص� وفقرة فقرة 2015ي ما 20لحــد 

ن�حظ إ@ّ أننا , مرضي عموماأن نسق ا;ستخ�صات  تبين وومن خ�ل ھذا الكشف 

أنه يتعين التنسيق مع السيد القابض البلدي قصد الحث على مزيد التحسيس بضرورة 

  .ءات البلدية استخ�ص ا�دا

  

                                                                                          .../...  
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با;نتھاء من المداو@ت جدد السيد رئيس النيابة الخصوصية شكره للحاضرين و         

وعدم التخلف عن  �ودعاھم إلى ضرورة حضورھم جلسات النيابة الخصوصية مستقب

  .جلسات الدورات العادية للنيابة الخصوصية  مواعيد

وأن حضورھم من شأنه أن يسّرع في تقدم وتطّور العمل البلدي من جميع النواحي 

  . وخاصة تطّور ا;ستخ�صات وإنجاز المشاريع في آجالھا المحددة

لخصوصية أعمالھا وفي حدود الساعة الواحدة بعد الزوال أنھت النيابة ا         

  .ورفعت الجلسة

  2015ماي  27: الشبيكة في                                                                     

  
   نيابة الخصوصيةرئيس ال                                                                    

  
  الناصر بن محمد م0ط                                                            

  

  

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


