
  

  الجمھورية التونسية                                                                        
        وزارة الداخلية                         وزارة الداخلية                         وزارة الداخلية                         وزارة الداخلية                                                             

                              ***  
   بلديــة الشبيكـــة          

  النيابة اخلصوصية لبلدية الشبيكـة
  2015ة الثــــــالثــــــــة لسنـــــة ــالعاديـدورة ـــالـ

  2015 أوت 19املنعقـدة يف 
  

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

النيابة قد مت إستدعاء أعضاء . 2006جويلية  17املؤرخ يف 2006لسنة  48واملتمم بالقانون األساسي عدد
ـة ـــــدورة العاديـــــــة حلضور الـــــــاخلصوصية لبلدية الشبيكـ

رر ــــــــــــاليت تق 2015ة ـــــــة لسنـــــــالثالث
قا طب على الساعة منتصف النهار مبقر البلدية 2015 أوت 10 اإلثننيوم ـــــا يـــــعقده

فأعيد , إال أنه مل حيضر اجللسة العدد الكايف من أعضائها, من القانون األساسي للبلديات 34للفصل 
على الساعة  2015أوت  12للحضور يوم اإلربعاء يف مناسبة ثانية اء النيابة اخلصوصية ـــــستدعإ

إالّ أنه مل حيضر العدد الكايف , من القانون األساسي للبلديات 35طبقا للفصل  منتصف النهار مبقر البلدية
على الساعة منتصف  2015أوت  19أعيد اإلستدعاء يف مناسبة ثالثة للحضور يوم اإلربعاء من أعضائها ف

  .النهار مبقر البلدية
واملتضمن تاريخ ومكان وساعة النيابة اخلصوصية وبناء على االستدعاء املوجه إىل السادة كافة أعضاء      

  :عقـد اجللسـة وجدول األعمال ونصه كاآلتـي 
حلضـور  للمرة الثالثة استدعائكم إعادة أتشرف بمن القانون األساسي للبلديات  35للفصل تطبيقا       

أوت  19 اإلربعاءعقدها يوم   تقررليتا 2015الدورة العادية الثالثة لسنة خالل  النيابة اخلصوصيةاجتماع 
  .مبقر البلدية منتصف النهارعلى الساعة  2015

سنة  التاسع عشر من شهر أوت اإلربعاءاليوم  الثالثةة ـالعادي معقد أعضاء النيابة اخلصوصية دور      
مبقر البلدية برئاسة السيد الناصر بن حممد مالط رئيس  منتصف النهارني على الساعة ـعشرة وألف مخسة

  : أعضاء النيابة اخلصوصية السـادةحبضور و النيابة اخلصوصية للبلدية
 سقـــا خليل -
 اهلادي سقـــا -

  .الكـاتب العـام للبلديـةكما حضرها السيد                  
  :السادةوتغيب عنها بدون عذر                  

 عبد ايد منصور -
  الصحيب مـالط -
 الناصر بن عمار مالط -
 أمال مصباح  -
  وصال سقـا -
بالسادة أعضاء النيابة  اخلصوصية للبلديـة اجللسة بالترحيـبالسيد الناصر بن حممد مالط رئيس النيابة افتتح      

من  35طبقا للفصل وأشار إىل أن األعضاء احلاضرين تتألف منهم األغلبية القانونية , احلاضريناخلصوصية 
  .القانون األساسي للبلديات

                                                                                                      .../...  
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بتعيني أحد األعضاء إلمضاء حمضر اجللسة عمال مبقتضيات الفصل  النيابة اخلصوصيةوأذن ألعضاء        

 :السيدباإلمجاع على تعيني  االتفـاقفتم , جديد من القانون األساسي للبلديات  41

 خليــــــــــــل

اء ـإلمض اـــــــــــــــــــــــــــــــــــسقــ

  .دورةـة الـر جلسـحمض
  

 جاء بنص عرض جدول األعمال وتاله على احلاضرين حسبماالنيابة اخلصوصية مثّ توىل السيد رئيس        

  : ي ــــــــــــــــــو كاآلتـوه االستدعاء

  

  . 2016املصادقة على مشروع ميزانية البلدية لسنة  -1

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

 .2016سيارات األجرة والنقل الريفي ومعلوم الذبح باملسلخ البلدي لسنة 

 .حتويل اعتماد من فصل غلى فصل داخل العنوان األول -3

 .سري اإلستخالصاتاستعراض  - 4

 .ةــة املديونيـمتابع -5

 . شاريعاملسري  استعراض - 6

 .مسائـل خمتلفــة -7
        

  .عمال باإلمجــاع ومتـت املصادقــة على جدول األ

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

  :األعمال واليت متت املصادقة عليها فكانت كاآلتــي 

  

                                                                                                        .../... 
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  . 2016املصادقة على مشروع ميزانية البلدية لسنة   :ا�ولالموضوع 
  

  

  

                   

 1975لسنة  35مليزانيـة اجلماعات احمللية عدد ال مبقتضيـات القانـون األساسي ـعم        

لسنة  65وعلى مجيع النصوص اليت نقحته أو متمته وخاصة القانون عدد  1975ماي  14املؤرخ يف 

واملتعلق مبيزانية اجلماعات احمللية وخاصة الباب الثاين  2007ديسمرب  18املؤرخ يف  2007

  .منه 15و14, 13الفصول

 2016النيابة اخلصوصية على السادة األعضاء مشروع ميزانية البلدية لسنة  يعرض السيد رئيس       

  .قصد املصادقة

 2015اعتمادا على ما مت حتقيقه خالل السداسية األوىل لسنة  2016حيث مت إعداد مشروع ميزانية 

  .2015وتقديرات سنة 

                                                                                                .../...  
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  :المــــــوارد 

 

  المبلغ  بيان الموارد

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

  ..مداخيل الموجبات و الرخص ا0دارية و معلوم مقابل إسداء خدمات :الثالث الصنف
  ........................................المداخيل الجبائية ا4عتيادية ا�خرى :الصنف الرابع

  

  
  

145.000,000  
160.400,000  

70.000,000  
........./.........  

  375.400,000  جملة الجزء ا�ول  

  المداخيل غير الجبائية ا"عتيادية  :  الجزء الثاني
  .............................................مداخيل الملك البلدي ا4عتيادية :الصنف الخامس
  .....................................................مداخيل المالية ا4عتيادية :الصنف السادس

  
6.800,000  

190.000,000  
  196.800,000  جملة الجزء الثاني  

  572.200,000  جملة موارد العنوان ا�ول

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

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

  
  

15.000,000  
52.651,432  

  67.651,432  جملة الجزء الثالث  
  ا"قتراضموارد : الجزء الرابع
  ......................................................موارد ا4قتراض الداخلي :الصنف التاسع
  ...................................................موارد ا4قتراض الخارجي :الصنف العاشر

  .................................الموظفة موارد ا4قتراض الخارجي :الصنف الحادي عشر

  
5.877,100  

  ـــ
  ـــ

  5.877,100  جملة الجزء الرابع  
  الموارد المتأتية من ا"عتمادات المحالة: الجزء الخامس

  .............................الموارد المتأتية من ا4عتمادات المحالة :الصنف الثاني عشر
  
  ـــ

  ـــ  جملة الجزء الخامس  

  73.528,532  العنوان الثانيجملة موارد 

  645.728,532  مجموع موارد ميزانية البلدية  
  

                                                                                       .../...  
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  :النفقـــــات 

  المبلــغ   بيـــــان النفقــــات

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

  نفـقــــات التصــــّرف: الجـــزء ا�ّول      

  330.756,000  ..............................................................التـأجيــر العمـومي : القســـم ا�ّول
  165.000,000  ..............................................................وسـائــل المصـالـح : القســم الثاني
  20.300,000  ..............................................................التدّخـــل العمـومـي : القســم الثالث
  ........../.........  ....................................نفقـات التصـّرف الطارئـة وغير الموّزعة: القســم الرابع

  516.056,000  جملـة الجــزء ا�ّول  
    فــوائــد الـديــن : الجــزء الثاني      

  38.134,481  ..............................................................فـوائـــد الديـــــن : القســم الخامس
  38.134,481  الثانـيجملـة الجــزء   

  554.190,481  جملـة نفقــات العنــوان ا�ّول  

    ::نفقــات العنـوان الثانـينفقــات العنـوان الثانـي  --22

    نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة: الجــزء الثالـث      

  28.388,201  .....................................................ا4ستثمارات المبـاشــرة : القســم السادس
  00  .....................................................التمـويـــــــل العمـومـــي : القســم السـابـع
  00  ...................................نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموّزعة: القســم الثـامــن
  ........../.........  .....................المرتبطـة بموارد خارجية موظّفـة نفقـــات التنميــة : القســم التـاسـع

  28.388,201  جملـة الجــزء الثالـث  
    تسديـد أصــل الديـــن: الجــزء الرابع      

  63.149,850  ............................................................ تسديـد أصـل الديـن : القســم العـاشـر

  63.149,850  جملـة الجــزء الرابـع  
    النفقــات المســّددة من ا"عتمادات المحالـة: الجــزء الخامـس      

  ـــ  ........................النفقـات المســّددة من ا4عتمادات المحالـة : القســم الحادي عشـر

  ـــ  جملـة الجــزء الخامـس  
  91.538,051  العنــوان الثـانيجملـة نفقــات   

  645.728,532 مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة

  :وبعد التداول والنقاش                
  ر المجلـــــسقــــــــر

  

صادق أعضاء النيابة اخلصوصية احلاضرون باإلمجاع على مشروع ميزانية البلدية لسنة        

  .وفوضوا لرئيس النيابة اخلصوصية إلمتام بقية اإلجراءات الالزمة 2015

                                                                                                                  .../...  
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  الوقوف تبتيت معاليم السوق األسبوعية سوق الدواب واإلنتصاب العام ومعلوم  :الثانيالموضوع 

الذبح باملسلخ البلدي لسنة  رات األجرة والنقل الريفي ومعلوممبحطة سيا                       

2016. 
                          

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

ـه أو ــــــيت نقحتـــــــــني الــــــوالقوانـ

ـون ـــــــــــة القانـــــــــه وخاصــــــــمتمـت

ؤرخ ــــــمـال 2006ة ــــــــلسنـ 48ي عددــــــــــاألساسـ

  . 2006جويلية  17يف 

  :كاآليت للمصادقة 2016لسنة نعرض عليكم موضوع تبتيت خمتلف املعاليم البلدية       
  

  السعر اIفتتاحي الـمعـاليـــم
 )2015السعر النھائي لبتة (

  موعد البتـة
قبل موفى شھر أكتوبر حسب المنشور (

 )29/8/1996المؤرخ في 67الوزاري عدد

السوق ا�سبوعية لQنتصاب 
 . 2016العام لسنة 

29.500,000 
بداية  2015 سبتمبر 23يوم ا0ربعاء 

 .من الساعة العاشرة صباحا

السوق ا�سبوعية للدواب 
 .2016لسنة 

140.500,000 
بداية  2015 سبتمبر 23يوم ا0ربعاء 

 .من الساعة العاشرة صباحا

محطة وقوف سيارات ا�جرة 
 .2016والنقل الريفي لسنة 

520,000 
بداية  2015 سبتمبر 23يوم ا0ربعاء 

 .من الساعة العاشرة صباحا

  200,000 .2016لسنة المسلخ البلدي 
بداية  2015 سبتمبر 23يوم ا0ربعاء 

 .من الساعة العاشرة صباحا
  

  :وبعد التداول والنقاش                      
  

  ر المجلـــــسقــــــــر
  

األسبوعية  تبتيت معاليم السوقصادق أعضاء النيابة اخلصوصية احلاضرون باإلمجاع على        

اإلبقاء على استغالل و وقوف سيارات األجرة والنقل الريفي  معلوملالنتصاب العام وسوق الدواب و

  .بالطريقة املباشرة 2016املسلخ البلدي لسنة 
  

                                                                                                .../...  
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  .طلب حتويل إعتماد من فصل إىل فصل داخل العنوان األول  :الثالثالموضوع 
                            

  

ة عدد ــــــمحليـة اجلماعات الــــــعمال مبقتضيات القانون األساسي مليزاني      
وعلى مجيع النصوص اليت نقحته ومتمته وخاصة القانون  1975ماي  14املؤرخ يف  1975لسنة  33

جديد الذي ينص على أن تتم  27يف فصله  2007ديسمرب  18املؤرخ يف  2007لسنة  65عدد 
تمادات بني فصول كل قسم من نفس اجلزء بناء على مداولة جملس اجلماعة احمللية عمليات حتويل إع

  .وموافقة سلطة اإلشراف املختصة باملصادقة على امليزانية
نعرض عليكم طلب حتويل إعتماد من فصل إىل فصل داخل العنوان األول وذلك لتغطية نفقات , لذا     

  :اآلتـي وهي ك, متأكّدة خاصة بالزيادة يف األجور 
  

  بالزيـــادة  بالنقصــان

  الفقرة  الفصل  القسم  العنوان
  .ف
  الفقرة  الفصل  القسمالعنوان  اIعتمادات  بيان النفقات  ف

  .ف
  اIعتمادات  بيان النفقات  ف

I 1  01101  013  001  1.200,000  المنحة العائلية  I 01  0101  001  -  
ا�جر ا�ساسي 

  .والتدرج
3.000,000  

I 1  01101  013  002  
منحة ا�جر 

  الوحيد
400,000  I 01  0101  002  -  

المنحة الخصوصية 
  .القارة

6.000,000  

I 1  01102  02  001  
التأجير المباشر 

  لVعوان
5.235,336  I 03  0101  003  -  

المنح المرتبطة 
  .بالوظيفة

1.500,000  

I 1  01102  06  001  166,000  المنحة العائلية  I 03  0101  014  -  
المحمولة المساھمة 

  .على المشغل
2.000,000  

I 1  01102  06  002  
منحة ا�جر 

  الوحيد
75,000  

             

I 1  01102  07  001  
المساھمة في 

  صندوق التقاعد
856,090  

I 1  01102  07  002  
المساھمة في 
أنظمة الحيطة 

  ا0جتماعية
220,000  

I 1  01102  07  004  
المساھمة في 

صندوق 
  بالسكنالنھوض 

165,990  

I 1  02201  03    ـ  
استھ]ك 

  الكھرباء والغاز
4.181,584  

  ............المجمـــــوع
12.500,00

0  
  12.500,000  ............المجمـــــوع

  
  ــسقــــــرار المجلــــ

  
بعد التداول والنقاش صادق أعضاء النيابة اخلصوصية احلاضرون باإلمجاع على حتويل اإلعتماد املذكور     

  .داخل العنوان األول حسب اجلدول أعاله

                                                                                                   .../...  
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  .2015جويلية  31إىل حد  استعراض سري اإلستخالصات  :الرابعالموضوع 

  
  

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

  .حول تنمية الـموارد البلديــة  2002مارس  28بتاريخ 

  :نعرض عليكم الوضع املايل للبلديـة كاآلتـي          

  
   :  2015ميزانيــة سنــة ) 1
 

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

 420.572,138.......= ....... 31/07/2015ا4ستخ]صات الحاصلة لحد  -

  % 74......= ................................................النسبـــــــــة -

 
  :   فصJ فصJ وفقرة فقرة 31/07/2015جدول اIستخJصات الحاصلة لحد  )2
 

توىل السيـد رئيـس النيابـــة اخلصوصيــــة عـرض كشــف         

  . فصال فصال وفقرة فقرة 2015جويلية  31اإلستخالصــات حلــد 

إالّ أننا نالحظ أنه يتعني , تبني و أن نسق اإلستخالصات مرضي عموماومن خالل هذا الكشف 

التنسيق مع السيد القابض البلدي قصد احلث على مزيد التحسيس بضرورة استخالص األداءات البلدية 

.  

  

        
  

                                                                                                      .../...  
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ة ــــــــــــــــمتابع:  الخامسالموضوع 

  .ةــــــــــــــــــــــــــــونيـــمديـال

  
  

         

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

  . حول معاجلة املديونية بالبلديـات  2006ماي  20بتاريخ  489عدد 

  : نعرض عليكم املوضوع كاآلتـي       

  ما تم خJصه لحد  مبلغ الدين  الدائنبيان 
  2015 جويلية 31 

  : المؤسسات العمومية 

  .الشركة الوطنية لتوزيع المياه

  .الديوان الوطني 0تصا4ت تونس

  .الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

  .المركز الوطني لQع]مية

  .الوكالة التونسية لQنترنات

  

2.732,767  

36.775,701  

309,918  

404,006  

297,920  

  

2.732,767  

9.967,865  

309,918  

404,006  

297,920  

  1.566,760  1.689,920  : الخـــــواص

  15.178,584  42.210,232  ..............الجملـــــــــة

  
وأكدوا على ضرورة عدم  تعترب متوسطةاحلاضرون أن الديون املتخلدة بذمة البلدية  بين النقاشبعد و       

تسجيل ديون أخرى مستقبال و اإلقتصار على النفقات يف حدود اإلعتمادات املتوفرة والعمل على خالص هاته 

  .الديون يف آجاهلا

  

                                                                                         .../...  
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  .البلدية  استعراض سري املشاريع:  السادسالموضوع 

  

إالّ  %100وقع إجناز مجيع املشاريع املدرجة باملخطط اإلستثمـاري بنسبة       

  :مشروعني 

 .مل يتم اإلجناز نظرا لغياب التمويل) : ذيب حي صابرين( التهذيب العمراين  •

 .متويل وزارة املرأة واألسرةمل يتم إجناز املشروع لعدم توفر : بناء نادي أطفال  •

  
  

  .مسائل خمتلفة :  السابعالموضوع 

  

 : 2015قرار جتريد من لزمة السوق األسبوعية لسنة  -

 

خبالص مستحقات البلدية من لزمة السوق  2015نظرا لعدم قيام مستلزم السوق األسبوعية لسنة    

  .فإنه يتعني إصدار قرار جتريد املستلزم من اللزمة املذكورة واختاذ اإلجراء الالزم , املذكورة 

  

  ــسقــــــرار المجلــــ
  
  

إصدار قرار جتريد بعد التداول والنقاش صادق أعضاء النيابة اخلصوصية احلاضرون باإلمجاع على     

ضده والتفويض لرئيس النيابة اخلصوصية إلمتام املستلزم من اللزمة املذكورة واختاذ اإلجراء الالزم 

  .اإلجراءات الالزمة يف الغرض

  

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

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

لعدم حضور بقية أعضاء النيابة اخلصوصية ملعاضدة العمل البلدي واملشاركة مبديا تأسفه , البلدي

  .فيه

  .رفعت اجللسة وأت النيابة أعماهلاويف حدود الساعة الواحدة       
  

  2015 أوت 19: الشبيكة يف                                                                  
  

   نيابة الخصوصيةرئيس ال                                                                           
  

  الناصر بن محمد مJط                                                                     
  
  
  
  

 


