الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة

***

بلديــة الشبيكـــة

النيابة الخصوصية لبلدية الشبيكـة
الــــدورة العاديـــة الرابعة لسنـــــة 6102
المنعقـدة في  01ديسمبر 6102
***
عمـال بمقتضيـات القانــون األساســي للبلديــات عـدد 33لسنـة  5791المـؤرخ في
 51ماي 5791المنقح والمتمم بالقانون األساسي عدد 14لسنة  6002المؤرخ في 59جويلية
 .6002قد تم إستدعاء أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية الشبيكة لحضور الدورة العادية
الرابعة لسنة  6052التي تقرر عقدها يوم اإلربعاء  63نوفمبر  6052على الساعة العاشرة
صباحا بمقر البلدية طبقا للفصل  31من القانون األساسي للبلديات ,إال أنه لم يحضر الجلسة
العدد الكافي من أعضائها ,فأعيد إستدعاء النيابة الخصوصية في مناسبة ثانية للحضور يوم
اإلربعاء  51ديسمبر  6052على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية طبقا للفصل  31من
القانون األساسي للبلديات.
وبناء على االستدعاء الموجه إلى السادة كافةة أعضةاء النيابةة الخصوصةية والمتضةمن
تاريخ ومكان وساعة عقـد الجلسـة وجدول األعمال ونصه كاآلتـي :
تطبيقةةا للفصةةل  31مةةن القةةانون األساسةةي للبلةةديات أتشةةرب باعةةادة اسةةتدعائكم للمةةرة
الثانية لحضور اجتماع النيابة الخصوصية خالل الدورة العاديةة الرابعةة لسةنة  6052التةي
تقرر عقدها يوم اإلربعاء  51ديسمبر  6052على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية.
عقد أعضاء النيابة الخصوصية دورتهم العاديـة الرابعة اليوم اإلربعاء الرابع عشر
ديسمبر سنة ستة عشرة وألفـين على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية برئاسة السيد
الناصر بن محمد مالط رئيس النيابة الخصوصية للبلدية وبحضور أعضاء النيابة
الخصوصية السـادة:
 خليل سقـــــا الهادي سقـــاكما حضرها السيدان الكـاتب العـام للبلديـة وقابض المالية محتسب بلدية الشبيكة.
وتغيب عنها بدون عذر السادة:
 عبد المجيد منصور الصحبي مـالط الناصر بن عمار مالط أمال مصباح وصال سقـا.../...

-6افتتح السيد الناصر بن محمد مالط رئيس النيابة الخصوصية للبلديـة الجلسة بالترحيـب
بالسادة أعضاء النيابة الخصوصية الحاضرين ,وأشار إلى أن الدورة تنعقد طبقا للفصل 31
من القانون األساسي للبلديات حيث أعيدت دعوة المجلس للمرة الثانية وقد حضر أكثر من
ثلث األعضاء المباشرين.
وأذن ألعضاء النيابة الخصوصية بتعيين أحد األعضاء إلمضاء محضر الجلسة
عمال بمقتضيات الفصل  15جديد من القانون األساسي للبلديات  ,فتم االتفـاق باإلجمـــاع
على تعيين السيـد :الهـــادي سقـــا إلمضـاء محضـر جلسـة الـدورة.
ثم تولى السيد رئيس النيابة الخصوصية عرض جدول األعمال وتاله على
الحاضرين حسبما جاء بنص االستدعاء وهـو كاآلتــــــــــــــــــي :
 -5سير اإلستخالصات.
 -6متابعـة المديونيــة.
 -3استعراض سير المشاريع .
 -1ضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخالصها.
 -1المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات للبلدية لسنة .6059
 -2تقييم إنجاز مشاريع برنامج اإلستثمار البلدي لسنة .6052
 -9مسائـل مختلفــة.
وتمـت المصادقــة على جدول األعمال باإلجمــاع .
ثم أذن السيد رئيس النيابة الخصوصية للسادة أعضاء النيابة للتداول في المواضيع
المدرجة بجدول األعمال والتي تمت المصادقة عليها فكانت كاآلتــي :

.../...
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الموضوع األول  :متابعة سير اإلستخالصات إلى حد  30أكتوبر .6052

عمال بمنشوري وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد  99بتاريخ  69سبتمبر 5779
وعدد  57بتاريخ  64مارس  6006حول تنمية الـموارد البلديــة .
نعرض عليكم الوضع المالي للبلديـة كاآلتـي :

 )0ميزانيــة سنــة : 6102
 تقديــــــــرات الميزانيــــة900.260,000 =.................................... االستخالصات الحاصلة لحد شهر أكتوبر 916.155,041 =....... 6052 النسبـــــــــة% 501 =.................................................... )6جدول اإلستخالصات الحاصلة لحد  6102/01/01فصال فصال وفقرة فقرة :
تولى السيـد رئيـس النيابـــة الخصوصيــــة عـرض كشــف اإلستخالصــات
لحــد  30أكتوبر  6052فصال فصال وفقرة فقرة وبي أن نسبة اإلستخالصات بلغت
 % 501وهو ما يعني تحقيق األهداب المرسومة من خالل اإلستخالص وبهذه
المناسبة نوجه الشكر الجزيل للسيد قابض المالية محتسب البلدية واإلدارة البلدية على
مجهوداتهم الجبارة من أجل الحرص الدائم على استخالص موارد البلدية.
.../...

-1الموضوع الثاني  :متابعــة المديونيــــة.

عمال ببرقية وزارة الداخليةة والتنميةة المحليةة عةدد  979بتةاريخ 6002/1/54
وبرقية سةلطة اإلشةراب عةدد  147بتةاريخ  60مةاي  6002حةول معالجةة المديونيةة
بالبلديـات .
نعرض عليكم الموضوع كاآلتـي :

بيان الدائن

مبلغ الدين

ما تم خالصه لحد
 01اكتوبر 6102

المؤسسات العمومية :
الشركة الوطنية لتوزيع المياه.

5.230,000

5.230,000

الديوان الوطني إلتصاالت تونس.

34.696,000

50.441,464

الوكالة الوطنية للتصرب في النفايات.

105,159

105,159

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية.

700,000

700,000

الخـــــواص :

51.013,159

6.017,905

الجملـــــــــة62.612760, ..............

06.6,27112

بعد التداول بين الحاضرون أن الديون المتخلدة بذمة البلدية تعتبر متوسطة وأكدوا
على ضرورة عدم تسجيل ديون أخرى مستقبال و اإلقتصار على النفقات في حدود
اإلعتمادات المتوفرة والعمل على خالص هاته الديون في آجالها.
.../...
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الموضوع الثالث  :استعراض سير المشاريع البلدية .

عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائال:
وقع إنجاز جميع المشاريع المدرجة بالمخطط اإلستثمـاري بنسبة  %500إال
مشروعيــن :
 التهذيب العمراني ( تهذيب حي صابرين)  :لم يتم اإلنجاز نظرا لغياب
التمويــل.
 بناء نادي أطفال  :لم يتم إنجاز المشروع لعدم توفر تمويل وزارة المرأة
واألســـرة.
 مشروع تجميل المدينة  :المشروع متوقف عن العمل بسبب تعرض ورثة
صالح ومحمد بن علية باإلدعاء بأنهم يملكون القطعة المقام عليها المشروع رغم
الحكم قضائيا لفائدة البلديــة .
 التطهير  :في إطار إنجاز برنامج التطهير وقع إختيار المقاول وهو بصدد
إنتظار اإلذن له باإلنطالق في إنجاز األشغال.
 تهيئة الحديقة الترفيهية بنهج بن عرفة بالشبيكة  :وقع إختيار المقاول وهو
بصدد إنتظار اإلذن له باإلنطالق في إنجاز األشغال بعد الحصول على الموافقة
النهائية لتمويل المشروع.
.../...

-2الموضوع الرابع :ضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخالصها.
يعرض السيد رئيس النيابة الخصوصية على السادة األعضاء الحاضرون النظر
في موضوع ضبط تعريفة بعض المعاليم المستخلصة لفائدة بلدية الشبيكة مقابل إسداء
خدمـات وذلك حسب ما جاء به األمـر الحكومـي عـدد  401لسنة  6052المؤرخ في
 53جوان  6052الصادر عن وزارة الشؤون المحلية حيث تم تنقيح بعض المعاليم
بصفة آلية بموجب هذا األمر وأبقى بعض المعاليم األخرى لتضبط بقرار من الجماعة
المحلية المعنية نعرضها عليكم حسب الجدول التالي :
المعاليم
 -IIمعاليم الرخص اإلدارية:
 -6رخص اشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن داخل
المناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية.

 -3رخص الحفالت المنظمة بمناسبة :
 األفراح العائلية . األفراح العمومية. -IVمعاليم منح لزمة الملك البلدي أو الجهوي العمومي أو الخاص
أو إشغاله أو اإلنتفاع به :
 -3معلوم األشغال الوقتي للطريق العام من طرب أصحاب المقاهي
والمطاعم والنصبات وكل شخص يتعاطى نشاطا في إطار منشأة غير
قارة.
 -1معلوم وقوب عربات نقل األشخاص أو نقل البضائع في
الطريق العام :
 عربات نقل األشخاص. -1إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء.
 -9اإلشهار بواسطة الالفتات واللوحات اإلشهارية ذات الصبغة
التجارية والعالمات والستائر والعارضات والالفتات المثبتة أو البارزة
أو المعلقة بالطريق العام وعلى واجهات المحالت المعدة للتجارة
والصناعة والمهن المختلفة.
 -Vمعاليم عن خدمات عمومية مقابل دفع أجر.
 -6معاليم مقابل إيواء الحيوانات والعربات وكل البضائع بمستودع
الحجز :
 .وجبات العلف المخصصة للدواب والحيوانات المحجوزة:
 دواب ذات حجم كبير. دواب وحيوانات أخرى. .المراقبة الصحية على الدواب والحيوانات المحجوزة:

التعريفة

تضبط هذه التعريفة ما بين  2,000و 600,000د
سنويا بقرار من الجماعة المحلية المعنية.
تضبط هذه التعريف بقرار من الجماعة المحلية
المعنية باعتبار :
 60,000في اليوم أو الليلة.
 500,000في اليوم أو الليلة.

 0,600عن المتر المربع في اليوم.

 0,600عن العربة في اليوم أو الجزء من اليوم
 50,000عن المتر المربع في اليوم.
 600,000عن المتر المربع في السنة.

 1,000عن الرأس في اليوم.
 6,000عن الرأس في اليوم.
 61,000عن كل عملية مراقبة

.../...

- 9 -3معاليم مقابل رفع العربات وقود الدواب ونقل البضائع إلى
مستودع الحجز :
 .دواب ذات حجم كبير.
 .دواب وحيوانات أخرى.
 .عربات تجرها دواب.
 .عربات كبيرة تفوق حمولتها النافعة  3,1طن.
 .سيارة سياحية.
 .دراجة نارية.
 .دراجة عادية
 .بضائع.
 .القوارب وما شابهها.
 -1رفع الفضالت المتأتية من نشاط المحالت التجارية أو الصناعية
أو المهنية .

 1,000عن الرأس الواحد.
 6,100عن الرأس الواحد.
 0,100عن العربة الواحدة.
 60,000عن العربة الواحدة.
 50,000عن السيارة الواحدة.
 5,000عن الدراجة الواحدة.
 5,000عن الدراجة الواحدة.
 0,100حسب حجم البضائع.
 60,000عن القارب الواحد .
تضبط هذه التعريفة بقرار من الجماعة المحلية
المعنية يعرض على مصادقة سلطة اإلشراب
(  )10,000عن الحمولة الواحدة.
 50,000د
 50,000د
 50,000د
 50,000د

 -2كراء السيارات لنقل الجثث.
 -9معلوم رفع فواضل البناء والحدائق واألتربة.
 -4معلوم مداواة مأوى الحشرات بالمساكن والمحالت الخاصة.
 -7معلوم تفريغ الخنادق واآلبار.
 -50معلوم مقابل تسليم مستخرجات من أمثلة التهيئة العمرانية
 50,000د
واألمثلة المختلفة.

قــــــرار المجلــــــس
بعد التداول والنقاش صادق أعضاء النيابة الخصوصية الحاضرون على ضبط
تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخالصها حسب الجدول التالي :
.../...
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المعاليم
 -IIمعاليم الرخص اإلدارية:
 -6رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن داخل
المناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية.

 -3رخص الحفالت المنظمة بمناسبة :
 األفراح العائلية . -األفراح العمومية.

التعريفة

 2,000سنويا بقرار من الجماعة المحلية المعنية.

تضبط هذه التعريف بقرار من الجماعة المحلية
المعنية باعتبار :
 60,000في اليوم أو الليلة.
 500,000في اليوم أو الليلة.

 -IVمعاليم منح لزمة الملك البلدي أو الجهوي العمومي أو الخاص
أو إشغاله أو اإلنتفاع به :
 -3معلوم األشغال الوقتي للطريق العام من طرب أصحاب المقاهي
والمطاعم والنصبات وكل شخص يتعاطى نشاطا في إطار منشأة غير
 0,600عن المتر المربع في اليوم.
قارة.
 -1معلوم وقوب عربات نقل األشخاص أو نقل البضائع في
الطريق العام :
 0,600عن العربة في اليوم أو الجزء من اليوم
 عربات نقل األشخاص. 50,000عن المتر المربع في اليوم.
 -1إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء.
 -9اإلشهار بواسطة الالفتات واللوحات اإلشهارية ذات الصبغة
التجارية والعالمات والستائر والعارضات والالفتات المثبتة أو البارزة
 600,000عن المتر المربع في السنة.
أو المعلقة بالطريق العام وعلى واجهات المحالت المعدة للتجارة
والصناعة والمهن المختلفة.
 -Vمعاليم عن خدمات عمومية مقابل دفع أجر.
 -6معاليم مقابل إيواء الحيوانات والعربات وكل البضائع بمستودع
الحجـــز :
 .وجبات العلف المخصصة للدواب والحيوانات المحجوزة:
 دواب ذات حجم كبير. دواب وحيوانات أخرى. .المراقبة الصحية على الدواب والحيوانات المحجوزة:

 1,000عن الرأس في اليوم.
 6,000عن الرأس في اليوم.
 61,000عن كل عملية مراقبة

.../...

- 7 -3معاليم مقابل رفع العربات وقود الدواب ونقل البضائع إلى
مستودع الحجز :
 .دواب ذات حجم كبير.

 1,000عن الرأس الواحد.

 .دواب وحيوانات أخرى.

 6,100عن الرأس الواحد.

 .عربات تجرها دواب.

 0,100عن العربة الواحدة.

 .عربات كبيرة تفوق حمولتها النافعة  3,1طن.

 60,000عن العربة الواحدة.

 .سيارة سياحية.

 50,000عن السيارة الواحدة.

 .دراجة نارية.

 5,000عن الدراجة الواحدة.

 .دراجة عادية

 5,000عن الدراجة الواحدة.

 .بضائع.

 0,100حسب حجم البضائع.

 .القوارب وما شابهها.

 60,000عن القارب الواحد .

 -1رفع الفضالت المتأتية من نشاط المحالت التجارية أو الصناعية تضبط هذه التعريفة بقرار من الجماعة المحلية
أو المهنية .

المعنية يعرض على مصادقة سلطة اإلشراب
(  )30,000عن الحمولة الواحدة.

 -2كراء السيارات لنقل الجثث.

 50,000د

 -9معلوم رفع فواضل البناء والحدائق واألتربة.

 50,000د

 -4معلوم مداواة مأوى الحشرات بالمساكن والمحالت الخاصة.

 50,000د

 -7معلوم تفريغ الخنادق واآلبار.

 50,000د

 -50معلوم مقابل تسليم مستخرجات من أمثلة التهيئة العمرانية
واألمثلة المختلفة.

 50,000د

وفوضوا لرئيس النيابة الخصوصية باتخاذ اإلجراءات الالزمة في الغرض.
.../...

 - 50الموضوع الخامس:المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات للبلدية لسنة .6059

عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائال :
نعرض على السادة الحاضرين موضوع المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات
لسنة  6059حيث وردت علينا مراسلة من السيد والي القيروان تحت عدد 35/55062
بتاريخ  6052/7/64تطلب منا عرض الموضوع على أنظار المجلس البلدي للمصادقة عليه
قبل موفى شهر نوفمبر . 6052
قــــرار المجلـــــس

بعد المناقشة والدرس صادق الحاضرون على البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة
 6059كاآلتــي :
 المساندة في مجال المقاربة التشاركية. المساندة في مجال التنظيم واإلجراءات. المساندة في مجال الحماية البيئة واإلجتماعية.وفوضوا لرئيس النيابة الخصوصية باتمام بقية اإلجراءات الالزمة.
.../...
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في إطار التقييم الدوري إلنجاز مشاريع البرنامج السنوي لإلستثمار
(بالطريقة التشاركية) وقع طلب العروض واختيار المقاول بمبلغ  516ألف دينار
لفائدة المقاول فراس سقا إلنجاز مشروع الحديقة الترفيهية بنهج بن عرفة بالشبيكة
وسينطلق المشروع في القريب العاجل ,حيث تمت مراسلة صندوق القروض
للحصول على الموافقة النهائية لتمويل المشروع أعاله إلى حين إصدار اإلذن
اإلداري الالزم للشروع في اإلنجاز.

وباإلنتهاء من التداول في المواضيع المدرجة بجدول األعمال جدد السيد رئيس
النيابة الخصوصية شكره للحاضرين ودعاهم لمزيد الحضور باإلدارة البلدية
ومواكبة كل ما يتعلق بالعمل البلدي  ,مبديا تأسفه لعدم حضور بقية أعضاء النيابة
الخصوصية لمعاضدة العمل البلدي والمشاركة فيه.
وفي حدود الساعة الواحدة رفعت الجلسة وأنهت النيابة أعمالها.
الشبيكة في 51 :ديسمبر 6052
رئيس النيابة الخصوصية
الناصر بن محمد مالط

