
  
  

  الجمھورية التونسية                                                                       
        وزارة الداخلية                         وزارة الداخلية                         وزارة الداخلية                         وزارة الداخلية                                                         

                              ***  
   بلديــة الشبيكـــة          

  النيابة اخلصوصية لبلدية الشبيكـة
  2013الـدورة العاديـة الثالثـة لسنـة 

  2013أوت  30املنعقـدة يف 
  

***  
  

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

  .2006جويلية  17املؤرخ يف 2006لسنة  48واملتمم بالقانون األساسي عدد

 22/7/2013الصادر بتاريخ  النيابة اخلصوصيةادة أعضاء سإىل كافة الوبناء على االستدعاء املوجه      

  :ي ـواملتضمن تاريخ ومكان وساعة عقد اجللسة وجدول األعمال ونصه كاآلت 622حتت عدد 

 ليتا 2013الدورة العادية الثالثة لسنة خالل  النيابة اخلصوصيةأتشرف باستدعائكم حلضور اجتماع       

وقد أعيد إستدعاء .مبقر البلدية منتصف النهارعلى الساعة  2013 جويلية 26 معةاجلعقدها يوم  تقرر

من القانون األساسي للبلدات نظرا لعدم حضور العدد الكايف  35أعضاء النيابة اخلصوصية طبق الفصل 

  .منهم يف املوعد 

سنة ثالثة  أوتمن شهر  الثالثني اجلمعةة الثالثة اليوم ـالعادي معقد أعضاء النيابة اخلصوصية دور      

مبقر البلدية برئاسة السيد الناصر بن حممد مالط رئيس النيابة  اخلامسة مساءعشرة وألفـني على الساعة 

  : أعضاء النيابة اخلصوصية السـادةحبضور و اخلصوصية للبلدية

 خليل سقـــا -

 اهلادي سقـــا -

  .للبلديـة الكـاتب العـامكما حضرها السيد                  

  :وتغيب عنها بدون عذر السادة                 

 عبد ايد منصور -

 الناصر بن عمار مالط -

 الصحيب مـالط -

 أمال مصباح  -

  وصال سقـا -

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

دعيت بصفة قانونية  النيابة اخلصوصية لبلدية الشبيكة وأشار إىل أن، احلاضرينأعضاء النيابة اخلصوصية 

يوم  2013من القانون األساسي للبلديات لعقد جلسة الدورة العادية الثالثة لسنة  34طبق الفصل 

من القانون  35وتطبيقا للفصل ، ومل حيضر اجللسة العدد الكايف من أعضائها 2013جويلية  26

وقد حضر هذا اليوم ، ات مناسب  األساسي للبلديات فقد أعيد استدعاء النيابة اخلصوصية يف عدة

  .أكثر من ثلث أعضائها فتم عقد اجللسةعلى الساعة اخلامسة مساء  2013أوت  30

بتعيني أحد األعضاء إلمضاء حمضر اجللسة عمال مبقتضيات  النيابة اخلصوصيةوأذن ألعضاء         

 :السيدني ـتعيباإلمجاع على   االتفـاقفتم ، جديد من القانون األساسي للبلديات  41الفصل 

  .دورةـة الـر جلسـاء حمضـإلمضخليـل سقــا 

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

  : ي ـو كاآلتـوه االستدعاء جاء بنص
  

  .متابعة سري اإلستخالصات )1

 .متابعة املديونية )2

  .متابعة سري املشاريع البلدية  )3
  . 2014املصادقة على مشروع ميزانية البلدية لسنة  )4

 تبتيت معاليم السوق األسبوعية سوق الدواب واإلنتصاب العام ومعلوم الوقوف مبحطة  )5

 .2014سيارات األجرة والنقل الريفي ومعلوم الذبح باملسلخ البلدي لسنة     

 .حتويل اعتمادات من فصل إىل فصل داخل العنوان الثاين )6

 .خمتلفــةمسائـل  )7

  .ومتـت املصادقــة على جدول األعمال باإلمجــاع 

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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  .2013جويلية   24استعراض سري اإلستخالصات إىل غاية يوم :  املوضوع األول
  

  

  

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

  .البلديــة حول تنمية الـموارد  2002مارس  28بتاريخ 

  :ة كاآلتـي ـنعرض عليكم الوضع املايل للبلدي          

 
  :  2013ميزانيــة سنــة ) 1

 425.460,000...........................= تقديــــــــرات امليزانيــــة -

 263.771,411.........................=  24/07/2013حلد  االستخالصات احلاصلة -

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

 
  :  فصال فصال وفقرة فقرة 24/07/2013جدول اإلستخالصات احلاصلة حلد  ) 2

 2013 جويلية 24توىل السيد رئيس النيابة اخلصوصية عرض كشف اإلستخالصات حلد         

 .فصال وفقرة فقرةفصال 

بعد املناقشة والدرس أشار احلاضرون إىل أن نسبة اإلستخالصات خالل املدة املنقضية تعترب        

طيبة ونوهوا مبجهود اإلدارة يف ذلك هذا فضال على التوصية بضرورة املزيد من التحسيس قصد بلوغ 

  .نسبة استخالص عاليـة

  

                                                                                    .../...  
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  .متابعـة املديونيــة:  املوضوع الثاين
 

          

  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائـال             

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

  . حول معاجلة املديونية بالبلديـات  2006ماي  20بتاريخ  489اإلشراف عدد 

  :نعرض عليكم املوضوع كاآلتـي        
  

  ما تم خ�صه لحد  مبلغ الدين  الدائنبيان 
  2013 جويلية 24 

  : المؤسسات العمومية 
  .الشركة التونسية للكھرباء والغاز
  .الديوان الوطني �تصا�ت تونس

  .الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
  .المركز الوطني ل+ع(مية

  صندوق القروض ومساعدة الجماعات

  
17.398,603  
29.724,000  

645,309  
2.839,200  

82.127,643  

  
17.398,603  

  ـــ      
645,309  

2.839,200  
82.127,643  

  2.692,734  3.683,934  : الخـــــواص

  105.703,489  136.418,689..............الجملـــــــــة

  
  
  
  

  قــــــــرار المجلـــــس
  

  

  
بعد املناقشة والدرس أشار احلاضرون إىل أن نسبة خالص الديون املتخلدة بذمة و        

وأكدوا على ضـرورة عـدم تسجيل ديون أخرى مستقبال  الزالت دون املأمولالبلدية 

  .ة والعمل على خالص الدين املتبقيو اإلقتصار على النفقات يف حدود اإلعتمادات املتوفر
                                                                                   .../...  
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  .البلديـةمتابعـة سري املشاريع  :املوضوع الثالث 
 

  
  

  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائـال            

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

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

  .% 100مت اإلجناز بنسبة   د.أ 380  .تعبيد الطرقات وبناء األرصفة

  .مت احلصول على املوافقة النهائية   د.أ   50  .التنوير العمومي

 
 : 2013مشاريع سنة  •

  

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

  .% 100مت اإلجناز بنسبة   د.أ  160  .إقتناء معدات نظافة

                   
  

  

  

                                                                                            .../...  
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  . 2014املصادقة على مشروع ميزانية البلدية لسنة  : املوضوع الرابع

  

  

  :قائـال عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين                  

لسنة  35ال مبقتضيـات القانـون األساسي مليزانيـة اجلماعات احمللية عدد ـعم        

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

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

  .منه 15و14، 13الثاين الفصولالباب 

  .قصد املصادقة 2014نعرض على أنظاركم مشروع ميزانية البلدية لسنة        

إعتمادا على ما مت حتقيقه خالل السداسية األوىل لسنة  2014حيث مت إعداد مشروع ميزانية 

  .2013وتقديرات سنة  2013

  قـــرار الــس

  

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

  :كاآلتـي  2014ميزانية البلدية لسنة 

  

  

  

                                                                                  .../...  
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  :المــــــوارد 

 
 

  المبلغ  بيان الموارد

 موارد العنوان ا0ول )1
 المداخيل الجبائية ا5عتيادية  : الجزء ا0ول
  ............................................ا7نشطة و المعلوم على العقارات: الصنف ا0ول
  .مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي و استلزام المرافق العمومية فيه :الصنف الثاني

  ..مداخيل الموجبات و الرخص ا�دارية و معلوم مقابل إسداء خدمات :الثالث الصنف
  ........................................المداخيل الجبائية ا�عتيادية ا7خرى :الصنف الرابع

  

  
  

105.600,000  
103.550,000  
78.200,000  
........./.........  

  287.360,000  جملة الجزء ا0ول  

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

  
7.300,000  

130.000,000  
  137.300,000  الثانيجملة الجزء   

  424.660,000  جملة موارد العنوان ا0ول

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

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

  
  

5.189,185  
36.406,950  

  41.596,135  جملة الجزء الثالث  
  موارد ا5قتراض: الجزء الرابع
  ......................................................موارد ا�قتراض الداخلي :الصنف التاسع

  ...................................................موارد ا�قتراض الخارجي :العاشرالصنف 
  .................................الموظفة موارد ا�قتراض الخارجي :الصنف الحادي عشر

  
15.090,345  

  ـــ
  ـــ

  15.090,345  جملة الجزء الرابع  
  ا5عتمادات المحالةالموارد المتأتية من : الجزء الخامس

  .............................الموارد المتأتية من ا�عتمادات المحالة :الصنف الثاني عشر
  

174,750  
  174,750  جملة الجزء الخامس  

  56.861,230  جملة موارد العنوان الثاني

  481.521,230  مجموع موارد ميزانية البلدية  
  

                                                                                       .../...  
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I-  النفقـــــات: 
  

  المبلــغ   بيـــــان النفقــــات

    ::نفقــات العنــوان ا0ّولنفقــات العنــوان ا0ّول  --11  

  نفـقــــات التصــــّرف: الجـــزء ا0ّول      

  260.000,000  ..............................................................التـأجيــر العمـومي : القســـم ا0ّول

  94.300,000  ..............................................................وسـائــل المصـالـح : القســم الثاني

  13.100,000  ..............................................................التدّخـــل العمـومـي : القســم الثالث

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

  367.400,000  جملـة الجــزء ا0ّول  

    فــوائــد الـديــن : الجــزء الثاني      

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

  39.593,367  جملـة الجــزء الثانـي  

  406.993,367  جملـة نفقــات العنــوان ا0ّول  

    ::الثانـيالثانـينفقــات العنـوان نفقــات العنـوان   --22

    نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة: الجــزء الثالـث      

  9.146,095  .....................................................ا�ستثمارات المبـاشــرة : القســم السادس

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

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

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

  9.146,095  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 ا5عتمادات المحالـة: الجــزء الخامـس      

  174,750  ........................النفقـات المســّددة من ا�عتمادات المحالـة : القســم الحادي عشـر

  174,750  جملـة الجــزء الخامـس  

  74.527,863  جملـة نفقــات العنــوان الثـاني  

نفقــات ميـزانيـة البلديـةمجمـوع   481.521,230  

  .و التفويض لرئيس النيابة اخلصوصية إلمتام اإلجراءات الالزمة        
                                                                                                               .../...  
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وقوف  معلوممعاليم السوق األسبوعية لالنتصاب العام وسوق الدواب و تبتيت:  اخلامساملوضوع 

  . 2014املسلخ البلدي لسنة و معلوم الذبح بسيارات األجرة والنقل الريفي 
 

  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائـال                        

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

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

  . 2006جويلية  17
  : نعرض عليكم موضوع تبتيت خمتلف املعاليم البلدية للمصادقـة              

  
   قــرار الــس

  

تبتيت معاليم السوق األسبوعية بعد املناقشة و الدرس صادق أعضاء النيابة اخلصوصية على         

لإلنتصاب العام و السوق األسبوعية للدواب و حمطة وقوف سيارات األجرة والنقل الريفي و املسلخ 

  :كاآلتـي  2014البلدي لسنة 
  

  السعر اإلفتتاحي ـمــاليـمعـال
 )2013سنة  السعر النهائي لبتة(

  موعد البتـة
قبل موىف شهر أكتوبر حسب املنشور (

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

 . 2014العام لسنة 

بداية  2013أكتوبر  09 يوم اإلربعاء 19,000.000

 .من الساعة العاشرة صباحا

السوق األسبوعية للدواب لسنة 

2014 . 

بداية  2013أكتوبر  09 اإلربعاءيوم  71,000.000

 .من الساعة العاشرة صباحا

حمطة وقوف سيارات األجرة 

 . 2014والنقل الريفي لسنة 

بداية  2013أكتوبر  09 يوم اإلربعاء 460,000

 .من الساعة العاشرة صباحا

يتم إستغالله حاليا (املسلخ البلدي 

 .)بالطريقة املباشرة منذ سنوات

املسلخ مداخيل ( 260,000

 ).2012البلدي خالل سنة 

بداية  2013أكتوبر  09 يوم اإلربعاء

 .من الساعة العاشرة صباحا

  .و التفويض لرئيس النيابة اخلصوصية إلمتام بقية اإلجراءات              

                                                                                                 .../...  
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  .حتويل اعتمادات من فصل إىل فصل داخل العنوان الثاين:  السادساملوضوع 
            

 :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائـال          

املؤرخ يف  1975لسنة  33عمال مبقتضيات القانون األساسي مليزانية اجلماعات احمللية عدد        
 2007لسنة  65وعلى مجيع النصوص اليت نقحته أو متمته وخاصة القانون عدد  1975ماي  14

جديد الذي ينص على أن تتم عمليات حتويل  27يف فصله  2007سمرب دي 18املؤرخ يف 
اعتمادات بني فصول ميزانية اجلماعات احمللية بناء على مداولة جملس اجلماعة احمللية وموافقة سلطة 

  .اإلشراف املختصة باملصادقة على امليزانيـة
آليت وذلك إلقتناء معدات نعرض عليكم طلب حتويل إعتماد داخل العنوان الثاين كا، لذا       

  :وجتهيزات أخرى 
  

  بالزيـــادة  بالنقصــان

  الفقرة  الفصل القسماجلز ء  العنوان
  ف

  ف

بيان 

  النفقات
الفقرة  الفصل   القسم  اجلزء  العنوان  اإلعتمادات

  ف

  ف
  اإلعتمادات  بيان النفقات

II III 08  08.901  001  -  

نفقــات 

التنمية غري 

  املوزعة

9.510,000  
II III 06  06.600  01  -  

دراسة مثال 

  التهيئة العمرانية
510,000  

II III 06  06.606  02  -  
إقتناء معدات 

  وجتهيزات أخرى
9.000,000  

  9.510,000............امـــــوع  9.510,000............امـــــوع

  

  قـــرار الــس
  

بعد املناقشة والدرس صادق أعضاء النيابة اخلصوصية باإلمجاع على حتويل إعتمادات تقدر     

 :بنفقات التنمية غري املوزعة كاآلتـي 2013داخل العنوان الثاين متوفرة مبيزانية 9.510,000:بـ
  بالزيـــادة  بالنقصــان

  الفقرة  الفصل القسماجلز ء  العنوان
  ف

  ف

بيان 

  النفقات
الفقرة  الفصل   القسم  اجلزء  العنوان  اإلعتمادات

  ف

  ف
  اإلعتمادات  بيان النفقات

II III 08  08.901  001  -  

نفقــات 

التنمية غري 

  املوزعة

9.510,000  
II III 06  06.600  01  -  

دراسة مثال 

  التهيئة العمرانية
510,000  

II III 06  06.606  02  -  
إقتناء معدات 

  وجتهيزات أخرى
9.000,000  

  9.510,000............امـــــوع  9.510,000............امـــــوع

  

 .وفوضوا لرئيس النيابة اخلصوصية إلمتام بقية اإلجراءات

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

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

كما أكّد ، لدورات العادية للنيابة اخلصوصيةلتمهيدية وجلسات اواجللسات ا املكتب البلدي

  . على أمهية عمل اللجان ملا له من أمهية يف سري خمتلف املشاريع والعمل البلدي ككل

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

   .احملددةجاهلا آجناز املشاريع يف إت والصاستخإلا

  .ورفعت اجللسة أعمالهالس  دسة مساء أىويف حدود الساعة السا     

  2013 أوت 30 :الشبيكة يف                                                            

  رئيس النيابة اخلصوصية                                                                
  

  طالالناصر بن حممد م                                                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

 


