الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة

***

بلديــة الشبيكـــة

المجلــس البلــدي بالشبيكـــة
الدورة العاديـة األولى لسنة 0202
المنعقـدة في  02فيفري 0202

***
عمـــال بمقتضيـات القانـون األساسي عدد  92المؤرخ في  92ماي 9902
المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة على الفصل  902منه ,قد تم إستدعاء أعضاء
المجلس البلدي لحضور الدورة العادية األولى لسنة  9999التي تقرر عقدها يوم األحد
 92فيفري  9902على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية ,إالّ أنه لم يحضر العدد
الكافي من أعضاء المجلس البلدي إلكتمال النصاب القانوني لعقد الدورة ,وطبقا للفصل
 999من القانـون األساسي عدد  92المؤرخ في  92ماي  9902المتعلق بمجلة
الجماعات المحلية تمت إعادة دعوة المجلس البلدي للمرة الثانية للحضور وذلك يوم
اإلربعاء  92فيفري  9999على الساعة الرابعة مساء بمقر البلدية.
وبناء على االستدعاء الموجه إلى كافة الساادة أعضااء المجلاس البلادي فاي بتااري
 9902/99/92تحت عدد  929والمتضمن تاري ومكان وسااعة عقاـد الجلساـة وجادول
األعمال ونصه كاآلتـي :
وبعد ،أتش ّرف بإستدعائكم لحضور أشغال الدورة العادية األولى لسنة 9999
للمجلس البلدي بالشبيكة التي تقرر إعادة الدعوة لعقدها يوم اإلربعاء  92فيفري 9999
على الساعة الرابعة مساء بمقر البلدية.
نعقد جلسة الدورة العادية األولاى لسانة  9999الياوم اإلربعااء السااد والعشارين
من شهـر فيفري سنة عشرون وألفين على الساعة الرابعة مساء بمقـر البلدية.
ونفتتح الجلسة بالترحيب بكافة الحاضرين ,ونشير إلى أن األعضـاء الحاضريـن
تتألـف منهـم األغلبيـة القانونيـة بحيث يكـون النصـاب مكتمـال طبق الفصل  999من
القانون األساسي عدد  92لسنة  9902المؤرخ في  2ماي  9902الذي ينص على أنه
في صورة عدم اكتمال النّصاب يدعى المجلس لالنعقاد بعد ثالثة أيام على األقل مهما
كان عدد الحضور.
عقد المجلس البلدي بالشبيكة دورته العاديـة األولى اليوم اإلربعاء الساد والعشرين
من شهر فيفري سنة عشرون وألفـين على الساعة الرابعة مساء بمقر البلدية برئاسة
السيدة ربح مالط رئيسة البلدية وبحضور أعضاء المجلس البلدي السادة :
مساعد رئيسة البلدية
 محمد بن الصادق الزايري"
"
"
 خميس سقةعضو
 أمينة سقة"
 ياسين سقا"
 محمد النابتي"
 الهادي مالط"
 محمد بن التيجاني الزايري"
 األزهر السبري"
 طارق طعمكما حضرها السيد رضوان طيمومي الكاتب العام للبلديـة الذي تولى كتابة محضر
الجلسة والذي غادر الجلسة بإتمام الموضوع األول وهو تنقيح ميزانية البلدية لسنة
 9999حيث وقع تكليف السيد محمد بن الصادق الزايري لكتابة الجلسة بمساعدة السيد
عبد الفتاح الزايري إلنجاز باقي المواضيع.
.../...

-2ث ّم تولت السيد رئيس البلدية عرض جدول األعمال وتلته على الحاضرين حسبما
جاء بنص االستدعاء وهـو كاآلتــي :
 -0تنقيح ميزانية البلدية لسنة .9999
 -9تسوية العمليات المالية لسنة .2019
 -2سير اإلستخالصات.
 -2سير المشاريع البلدية.
 -5متابعـة المديونيــة.
 -6مسائـل مختلفــة تهم الشأن البلدي عامة.
وتمـت المصادقــة على جدول اإلعمال باإلجمــاع .
ثم أشارت السيدة رئيسة البلدية إلى أن الجلسة التمهيدية لهذه الدورة العادية قد تم
عقدها يوم اإلربعاء  95فيفري  9999على الساعة الرابعة مساء بمقر البلدية حيث
كانت مبرمجة ليوم  92جانفي  ,9999أال أنه لم يحضر هذه الجلسة أغلبية أعضاء
المجلس البلدي  ,فتم تأجيلها إلى هذا التاري  95فيفري  9999وقد تم دعوة المتساكنين
بالمنطقة البلدية بمختلف وسائل اإلعالم حيث تم تعليق إعالن بمقر البلدية بتاري 02
جانفي  9999في مناسبة أولى وفي  95جانفي  9999في مناسبة ثانية ,كما تم إدراج
اإلعالن بموقع الواب الخاص بالبلدية وبالصفحة الرسمية للبلدية على الموقع اإلجتماعي
"الفايسبوك"  ,كما تم أيضا اإلعالن عنه عبر إذاعة صبرة  FMواإلذاعة الوطنية
واإلذاعات الجهوية .
وقد ترأ هذه الجلسة السيد خميس سقة مساعد رئيس البلدية طبقا للفصل 902
(الفقرة األولى) من مجلة الجماعات المحلية وافتتحها بالترحيب بالحاضرين مشيرا إلى
أن القانون األساسي للبلديات نصّ على أنه يسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس البلدي
وجوبا جلسة تمهيدية شهرا على األقل قبل انعقاد الدورة .
ويدعى لهذه الجلسات التمهيدية متساكنو المنطقة البلدية بوسائل اإلعالم المتاحة
لسماع مداخالتهم في المسائل ذات الصبغة المحلية وتعريفهم بالبرامج البلدية .
ويتم در المقترحات المعروضة خالل الجلسة التمهيدية من قبل اللجان البلدية كل
حسب مشموالتها وتعرض على الدورة العادية الموالية للمجلس البلدي .
.../...

-2ثم ذكر السيد خميس سقة رئيس الجلسة الحاضرين بأنه طبقا للفصل  999من مجلة
الجماعات المحلية الذي ينص على أنه تعقد جلسات المجلس البلدي بحضور أغلبية
أعضائه وفي صورة عدم اكتمال النّصاب يدعى المجلس لالنعقاد بعد ثالثة أيــام على
األقل مهما كان عدد الحضور .وعلى هذا األسا فإننا نعقد هذه الجلسة التمهيدية للدورة
العادية األولى لسنة  , 9902وفتح باب النقاش فكان كاآلتي :
 خميس سقة  :طالب بإنجاز الطرقات و األرصفة  +إنجاز محطة النقل اللواج. الهادي مالط  :طالب بإنجاز أشغال التنوير العمومي. ياسين سقة  :طالب بإنجاز الطرقات كما طلب منحة البلدية إلقتناء حافلة لفائدةالجمعية الرياضية.
 محمد بن الصادق الزايري  :بناء األرصفة بالمناطق الريفية. الهادي مالط  :طالب بإنجاز مالعب األحياء وتهيئة حديقة  02جانفي. تسييج قطعة ارض بجانب مركز الحر الوطني بالشبيكة. إقتناء شاحنة صغيرة أو سيارة لإلدارة. إقتناء أزاياء للعملة إقتناء معدات إعالمية .وقد اختتمت الجلسة التمهيدية بتولى السيد خميس سقة الرد على المداخالت وبيّن أنه
سيتم در المقترحات المعروضة خالل هذه الجلسة من قبل اللجان البلدية كل حسب
مشموالتها وسيتم عرضها على أنظار المجلس البلدي خالل دورته العادية األولى لشهر
فيفري  .9999كما تولى تعريفهم بسير المشاريع البلدية ثم عرض عليهم موضوع
النظافة والعناية بالبيئة وتحسيس المتساكنين وأصحاب المحالت المفتوحة للعموم للعناية
بمحالتهم ( النظافة والتبييض والدهن  ،وتجنب مخالفة تراتيب حفظ الصحة).
 حث المتساكنين للعناية بمحيط محالّتهم من كنس ورفع أتربة وقلع أعشاب. عدم إلقاء الفضالت المنزلية بالطريق العام وانتظار مرور وسيلة نقل الفضالت. المحافظة على الممتلكات العمومية مسؤولية الجميع (عدم تهشيم فوانيس التنويرالعمومي – عدم قلع األشجار واالستيالء على واقياتها).
المحافظة على التجهيزات الحضارية (كراسي اإلستراحة – عناصر التجميل .)....،
ثم أذنت السيدة رئيسة البلدية للسادة أعضاء المجلس للتداول في المواضيع المدرجة
بجدول األعمال والتي تمت المصادقة عليها فكانت كاآلتــي :
.../...

-2الموضوع األول :تنقيح ميزانية البلدية لسنة .9999

نعرض عليكم مشروع تنقيـح ميزانيـة البلديـة لسنة  9999وفقا لما أسفرت عنه
الحسابات في  20ديسمبر  9902كاآلتـي :

 اإلنجازات من  20جانفي إلى  10ديسمبر : 0202
 )0جملة الموارد المنجزة بالعنوان األول لسنة .................................................... 9902
 )0جملة دفوعات العنوان األول(الجزءان  0و............................................................)9
 )1تولت البلدية خالل السنة صرف جزء من نفقات الجزأين 2و 2من العنوان
الثاني بواسطة موارد من العنوان األول بما قدره......................................................
 )4جملة الموارد المنجزة بالجزئين  2و 2من العنوان الثاني (قرض ومنح )............
 )5جملة دفوعات الجزئين  2و  2من العنوان الثاني ................................................ .
 )2جملة الموارد الحاصلة بالجزء  ( 5موارد محالة )...................................................
 )7جملة دفوعات الجزء  ( 5نفقات على موارد محالة )..............................................
 مدخرات بعنوان : 0202
 )2تتوفر للبلدية بالعمليات الخارجة عن ميزانيتها مدخرات ( %99من فوائض
العنوان األول لسنة  ) 9902بما قدره .........................................................................
 احتساب المال اإلحتياطي والمال اإلنتقالي :
  %099فوائض العنوان األول لسنة ..............................................................9902 %99 )0فوائض العنوان األول لسنة  9902التي يتولى المحاسب وجوبا إيداعها
خارج الميزانية لمجابهة عجز طارئ........................................................................
 %29 )0فوائض العنوان األول لسنة ................................................................9902
 %99 )1المودعة خارج الميزانية من فوائض سنة ........................................9902
 %099 )4فوائض الجزئين  2و 2من العنوان الثاني لسنة ...........................9902
 )5المال اإلحتياطي المزمع إدراجه بميزانية ........................) 2 + 2 + 9( 9999
 )2المال اإلنتقالي المزمع إدراجه بميزانية ........................................................9999
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052.222,999
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-5تنقيح ميزانية البلدية لسنة  9999من ( )2.925.992,00.إلى ()2.220.522,222
أي بزيادة  522.522,9.2 :كاآلتي :
 دخـــــــــال :
الفقرة
العنوان الفصل الفقرة الفرعية

0

2999

-

992 .990

990 2990
9
999 2990

البيان

المبلغ القديم

موارد منقولة من
العنوان 59.999,999
 فوائضاألول.
جملة الصنف السادس274.051.222 ...
جملة الجزء الثاني222.551.222 .........

الزيادة

التخفيض

المبلغ الجديد

0...92,290

-

2...92,290

07.702.220

-

220.220.220

07.702.220

-

724.020.220

-

0.100.020.220

-

002.22.,009

-

722.227.002

-

.29.292,959

جملة موارد العنوان األول 07.702.220 0.124.551.222
ومساهمات
منح
25..09,009
 990داخلية أخرى  -نقل .0.955,999
فواضل.
جملة الصنف السابع45.700.002 751.055.222 ..
المبالغ المتأتية من
الفوائض غير المستعملة
29.922,05. .99.292,925
من العنوان األول – نقل
فواضل-
المبالغ المقامة من
الفوائض غير المستعملة
2.0.202,200 059.999,999
من العنوان األول للسنة
األخيرة.
جملة الصنف الثامن510.207.522 0.227.002.007 .

-

290.202,200

-

0.512.015.225

-

0.112.020.725

-

1.080.000

-

1.080.000

جملة موارد العنوان الثاني572.222.272 0.722.471.007 .

-

0.112.020.725

جملة موارد الميزانية522.512.072 1.225.202.007 ...

-

1.220.524.122

990 2990

جملة الجزء الثالث 577.702.272 0.722.471.007 ...
قروض من صندوق
القروض ومساعدة
0.929,999
0
 999الجماعات المحلية –
نقل فواضل.
جملة الجزء الرابع....

0

0.222.222

.../...

-2-

 صرفــــــا :
الفقرة
العنوان الفصل الفقرة الفرعية

29 9990
29 9990

البيان

متخلدات تجاه الديوان
995
الوطني إلتصاالت تونس
متخلدات تجاه الشركة
 909التونسية للتأمين وإعادة
التأمين"ستار"

متخلدات تجاه الوكالة
 902الوطنية للتصرف في
النفايات
متخلدات تجاه مؤسسات
999
عمومية أخرى
 90متخلدات تجاه الخواص

9

0.5.2,222

-

0.5.2,222

9

5.920,2.0

-

5.920,2.0

9

0.092,222

-

0.092,222

9

2.202,229

-

2.202,229

9

5.222,222

-

5.222,222

جملة الفصل 157.122.222 ..0020

07.702.220

-

175.202.220

جملة القسم الثاني 444.122.222 .....

07.702.220

-

420.202.220

جملة الجزء األول07.702.220 0.002.402.222 ........

-

0.017.042.220

جملة نفقات العنوان األول07.702.220 0.017.107.504 ..

-

0.055.252.005

29.999,999

-

029.999,999

22.999,999

-

22.999,999

5.292,2.2

-

022.209,222

 999 999 92202تعبيد الطرقات

9

209..25,052

-

209..25,052

990 92205

9

09.999,999

-

09.999,999

2.2.2,029

-

2.2.2,029

02..92,.99

-

02..92,.99

029.999,999

-

029.999,999

572.222.272

-

0.422.122.225

جملة الجزء الثالث 572.222.272 0.220.520.027 ................

-

0.422.122.225

-

42.007.102

جملة نفقات العنوان الثاني572.222.272 0.207.222.221 ........

-

0.522.522.020

جملة نفقات الميزانية522.512.072 1.225.202.007 .................

-

1.220.524.122

29 9990
29 9990
29 9990 0

 999 999 92299دراسات أخرى
 999 999 92292إقتناء وسائل النقل
 999 990 92209اإلنارة العمومية

9

المبلغ القديم

الزيادة

التخفيض

المبلغ الجديد

992 92202
992 9220.
99. 9220.

099.999,999
9
022.520,92.

 999تهيئة الحدائق العمومية
 999بناء المنشآت الرياضية
9
وتهيئتها.
9
 999بناء المسال وتهيئتها
 999بناء مآوي السيارات
9
وتهيئتها
جملة القسم السادس 0.220.520.027 ...........
جملة الجزء الرابع 42.007.102 ................

-

 إقتناء وسائل النقل منها  09آالف دينار إلقتناء حافلة للجمعية الرياضية بالشبيكة
.../...

 -.خـالصــة مـــوارد ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

بيـــــان المـــــوارد
مــوارد العنــوان األ ّول :

الجـــزء األ ّول :المـــداخيـــل الجبــائيـــة االعتيادية
األول :المعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة 990.599,999 ............................................
الصنـف ّ
الصنف الثاني :مداخيـل إشغال الملـك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه999..99,999 ..... ..
الصنف الثالث :مداخيل الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات ........
الصنف الرابع :المداخيـل الجبائيـة االعتيادية األخـرى ............................................
األول
جملـة الجــزء ّ

025.299,999
9
202.222.222

الجــزء الثاني :المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية
الصنـف الخامس :مداخيـل الملـك البلـدي االعتيادية 09.299,999 ................................................
الصنف السـادس :المداخيـــل المــاليـــة االعتيادية .................................................

220.220,290

جملـة الجــزء الثانـي 724.020.220

جملة موارد العـنوان األ ّول 0.100.020.220
صصــة للتنميــة
الجـــزء الثالـث :المــوارد الذاتيــة والمخ ّ

مــوارد العنــوان الثاني:

الصنـف السـابـع :منـــــــــح التجهـيــــــــــز .22.22.,009 ........................................................
الصنـف الثـامــن :م ّدخرات وموارد مختلفـة 0.522.925,225 .........................................................
جملـة الجــزء الثالـث 0.112.020.725

الجـــزء الرابــع :مــــــــــوارد االقتراض
الصنـف التـاسـع :مــــوارد االقتراض الداخلــي 0.929,999 ....................................................
9
الصنـف العاشــر :مــــوارد االقتراض الخارجي ...................................................
9
الصنـف الحادي عشر :مـوارد االقتراض الخارجي الموظّفـة ....................................
جملـة الجــزء الرابـع 0.222.222

الجـــزء الخـامـس :المـوارد المتأتّيـة من االعتمادات المحالة
الصنـف الثاني عشر :الموارد المتأتّيـة من االعتمادات المحالة....................................

9

جملـة الجــزء الخـامـس

2

جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 0.112.020.725

مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة 1.220.524.122

.../...

–2خـالصــة نفقــات ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

بيـــــان النفقــــات
نفقــات العنــوان األ ّول
الجـــزء األ ّول :نفـقــــات التصــــ ّرف

األول :التـأجيــر العمـومي 5.5.222,999 ..............................................................
القســـم ّ
القســم الثاني :وسـائــل المصـالـح 229.992,290 ..............................................................
ّ
التدخـــل العمـومـي 22...2,999 ..............................................................
القســم الثالث:
ّ
9
الموزعة....................................
القســم الرابع :نفقـات التصـرّ ف الطارئـة وغير
األول 0.017.042.220
جملـة الجــزء ّ

الجــزء الثاني :فــوائــد الـديــن
القســم الخامس :فـوائـــد الديـــــن 0..29.,502 ..............................................................
جملـة الجــزء الثانـي 07.227.504

جملـة نفقــات العنــوان األ ّول 0.055.252.005

نفقــات العنـوان الثانـي
الجــزء الثالـث :نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة
القســم السادس :االستثمارات المبـاشــرة ......................................................
القســم السـابـع :التمـويـــــــل العمـومـــي .....................................................
ّ
الموزعة...................................
القســم الثـامــن :نفقــات التنميــة الطارئـة وغير
القســم التـاسـع :نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موظّفـة .....................
جملـة الجــزء الثالـث

9.229.229,225
9
9
9
0.422.122.225

الجــزء الرابع :تسديـد أصــل الديـــن
القســم العـاشـر :تسديـد أصـل الديـن 22.00.,202 ............................................................
جملـة الجــزء الرابـع 42.007.102

الجــزء الخامـس :النفقــات المســدّدة من اإلعتمادات المحالـة
القســم الحادي عشـر :النفقـات المســ ّددة من اإلعتمادات المحالـة .........................

9

جملـة الجــزء الخامـس

2

جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 0.522.522.020

مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة 1.220.524.122

بعد التداول والنقاش صادق المجلس بإجماع الحاضرين على تنقيح ميزانية سنة 9999
على النحو الوارد بالعرض أعاله .
والتفويض لرئيسة البلدية بإتمام اإلجراءات الالزمة في الغرض.
.../...

-2الموضوع الثاني  :تسوية العمليات المالية لسنة .9902
عمال بالقانون األساسي عدد  25لسنة  02.5المؤرخ في  02ماي  02.5المتعلق بالقانون
األساسي لميزانية الجماعات المحلية كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 25
لسنة  999.المؤرخ في  02ديسمبر . 999.
وعمال بالقرار المشترك لوزيري الداخلية والمالية المؤرخ في  20مار  9992والمتعلق
بضبط صبغة وتبويب ميزانية الجماعات المحليـة.
نعرض عليكم موضوع تسوية العمليات المالية لسنة  9902بالترفيع فيها من ()9.2.5.592,.02
إلى ( )2.9.2.592,.02أي بزيادة قدرها (  ) 222.999,999متأتيـــــة كاآلتـــي:
 منح مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية موارد السنة222.999,999 :.. منح ومساهمات داخلية أخرى موارد السنة 59.999,999 :........................................تنقيح ميزانية البلدية لسنة  9902بالترفيع فيها من ( )9.2.5.592,.02إلى ()2.9.2.592,.02
دخال وصرفا كاآلتـي :

 دخــــــــــــال :
الفقرة
العنوان الفصل الفقرة الفرعية

البيان

المبلغ القديم

الزيادة

التخفيض

9

222.999,999

ــ

222.999,999

9

59.999,999

ــ

59.999,999

122.222.222

ــ

240.041.202

جملة الجزء الثالث 122.222.222 0.412.220.057 ..

ــ

0.212.220.057

جملة موارد العنوان الثاني122.222.222 0.440.522.704 ..

ــ

0.240.522.704

ــ

1.274.522.704

 999منح مسندة من صندوق
القروض – موارد السنة.
منح ومساهمات داخلية
 999أخرى– موارد السنة.

90 .990
92 .990

جملة الصنف السابع441.041.202 ..

0

مجموع الموارد122.222.222 0.275.522.704 ........

المبلغ الجديد

 صــرفــــــــا :
الفقرة
العنوان الفصل الفقرة الفرعية

البيان

 999 9990 2209اإلنارة العمومية.

ــ

999.999,999

وتهيئة
بناء
 999األسواق واألحياء
والمحالت التجارية
جملة القسم السادس122.222.222 0.522.274.500 ..

ــ

222.999,999

ــ

0.252.274.500

جملة الجزء الثالث122.222.222 0.522.274.500 ..

ــ

0.252.274.500

جملة نفقات العنوان الثاني122.222.222 0.205.455.717 ..

ــ

0.204.455.717

مجموع النفقات122.222.222 0.275.522.704 ....

ــ

1.274.522.704

990 220.
0

المبلغ القديم
059.999,999

الزيادة

9

59.999,999

التخفيض

المبلغ الجديد

222.999,999

.../...

 - 09خـالصــة مـــوارد ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

بيـــــان المـــــوارد
مــوارد العنــوان األ ّول :

الجـــزء األ ّول :المـــداخيـــل الجبــائيـــة االعتيادية
األول :المعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة 992.599,999 ............................................
الصنـف ّ
الصنف الثاني :مداخيـل إشغال الملـك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه902.299,999 ..... ..
الصنف الثالث :مداخيل الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات ........
الصنف الرابع :المداخيـل الجبائيـة االعتيادية األخـرى ............................................
األول
جملـة الجــزء ّ

909.029,999
9
252.222.222

الجــزء الثاني :المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية
الصنـف الخامس :مداخيـل الملـك البلـدي االعتيادية 02.999,999 ................................................
الصنف السـادس :المداخيـــل المــاليـــة االعتيادية .................................................

5.9.999,999

جملـة الجــزء الثانـي 521.222.222

جملة موارد العـنوان األ ّول 0.011.222.222
صصــة للتنميــة
الجـــزء الثالـث :المــوارد الذاتيــة والمخ ّ

مــوارد العنــوان الثاني:

الصنـف السـابـع :منـــــــــح التجهـيــــــــــز 229.022,299 ........................................................
الصنـف الثـامــن :م ّدخرات وموارد مختلفـة 225.222,22. .........................................................
جملـة الجــزء الثالـث 0.212.220.057

الجـــزء الرابــع :مــــــــــوارد االقتراض
الصنـف التـاسـع :مــــوارد االقتراض الداخلــي 2.292,25. ....................................................
9
الصنـف العاشــر :مــــوارد االقتراض الخارجي ...................................................
9
الصنـف الحادي عشر :مـوارد االقتراض الخارجي الموظّفـة ....................................
جملـة الجــزء الرابـع 1.402.457

الجـــزء الخـامـس :المـوارد المتأتّيـة من االعتمادات المحالة
الصنـف الثاني عشر :الموارد المتأتّيـة من االعتمادات المحالة....................................

9

جملـة الجــزء الخـامـس

2

جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 0.240.522.704

مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة 1.274.522.704

.../...

 - 00خـالصــة نفقــات ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

بيـــــان النفقــــات
نفقــات العنــوان األ ّول
الجـــزء األ ّول :نفـقــــات التصــــ ّرف

األول :التـأجيــر العمـومي 222.999,999 ..............................................................
القســـم ّ
القســم الثاني :وسـائــل المصـالـح 59..259,2.. ..............................................................
ّ
التدخـــل العمـومـي 29.099,999 ..............................................................
القســم الثالث:
ّ
9
الموزعة....................................
القســم الرابع :نفقـات التصـرّ ف الطارئـة وغير
األول 0.212.250.277
جملـة الجــزء ّ

الجــزء الثاني :فــوائــد الـديــن
القســم الخامس :فـوائـــد الديـــــن 92.999,999 ..............................................................
جملـة الجــزء الثانـي 04.222.222

جملـة نفقــات العنــوان األ ّول 0.222.250.277

نفقــات العنـوان الثانـي
الجــزء الثالـث :نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة
القســم السادس :االستثمارات المبـاشــرة ......................................................
القســم السـابـع :التمـويـــــــل العمـومـــي .....................................................
ّ
الموزعة...................................
القســم الثـامــن :نفقــات التنميــة الطارئـة وغير
ّ
القســم التـاسـع :نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موظفـة .....................
جملـة الجــزء الثالـث

0.252.9.2,500
9
9
9
0.252.274.500

الجــزء الرابع :تسديـد أصــل الديـــن
القســم العـاشـر :تسديـد أصـل الديـن 55.220,992 ............................................................
جملـة الجــزء الرابـع 55.120.002

الجــزء الخامـس :النفقــات المســدّدة من االعتمادات المحالـة
القســم الحادي عشـر :النفقـات المســ ّددة من االعتمادات المحالـة .........................

جملـة

9

2
جملـة الجــزء الخامـس
نفقــات العنــوان الثـاني 0.204.455.717

مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة 1.274.522.704

وبعد التداول والنقاش .
قــرار المـجلـس
صادق المجلس بإجماع الحاضرين على تسوية العمليات المالية على النحو المدرج
بالعرض أعاله.
وفوضوا لرئيسة البلدية إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة.
.

-09-

الموضوع الثالث  :إستعراض سير اإلستخالصات.
عمال بمنشوري وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد  ..بتاري  9.سبتمبر 022.
وعدد  02بتاري  92مار  9999حول تنمية الـموارد البلديــة .
نعرض عليكم الوضع المالي للبلديـة كاآلتــــــي :
ميزانيــة سنــة : 0202
 تقديــــــــرات الميزانيــــة0.292.552,999 =.................................... االستخالصات الحاصلة لحد 22.092,.22 =..............9999/90/20 النسبـــــــــة% . =.....................................................وبعد التداول والنقاش تداول أعضاء المجلس الحاضرين في العرض الوارد أعاله
حيث نصّص الجميع على ضرورة مزيد التحسيس بضرورة تحسين نسبة اإلستخالصات
الحاصلة بما أنها تشهد بطيء شديد.

الموضوع الرابع  :إستعراض سير المشاريع البلدية.
نعرض على السادة الحاضرين موضوع سير المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج
السنوي لإلستثمار لسنتي  9902و  9999وميزانية بلدية الشبيكة بتمويالت ذاتية كالتالي :
نسبة تقدم األشغال
بيان المشروع
بصدد إعالن طلب العروض.
بناء قصر للبلدية
بصدد إعالن طلب العروض.
المسل البلدي
تهيئة السوق اليومية وبناء أكشاك في المرحلة الثانية من الدراسة التمهيدية المفصلة.
بلغت نسبة تقدم اإلنجاز .%29
صيانة شبكة التنوير العمومي
طالب أعضاء المجلس الحاضرين بضرورة تسريع عملية إنجاز المشاريع وفض
اإلشكاليات على مستوى الدراسات وضرورة إتمام اإلجراءات الالزمة قصد إنطالق
المشاريع في اآلجال المضبوطة في تقرير متابعة اإلنجاز والمحال لصندوق القروض
ومساعدة الجماعات المحلية.
.../...

-13-

الموضوع الخامس  :متابعة المديونية.
عرضت السيدة رئيسة البلدية الموضوع على الحاضرين قائلة :
عمال ببرقية وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد  .2.بتاري  9992/5/02وبرقية
سلطة اإلشراف عدد  222بتاري  99ماي  9992حول معالجة المديونية بالبلديـات .
نعرض عليكم الموضوع كاآلتـي :
 مخطط تطهير الديون :
بيان الدائن

مبلغ الدين

0207

0202

سنوات الخالص
0202
0202

0200

0200

-

-

-

-

-

-

97,676.7 97,676.74
6,579.86
67,789.8
45
5
, 6,79,.88
98 67,777.7 96,676.64
, 8,564.96
6,679.98
77
6
المؤسسات العمومية :
الشركة التونسية للكهرباء والغاز
8 69,598.6
5 9,8,9.79 ,,7,6.988
الديوان الوطني إلتصاالت تونس.
84 9,455.,6
7 66,,79.95
9,669.88
9 6,895.77
الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات8 .
الصندوق الوطني للتقاعد .
7
9,779.86
7 5,869.648
المركز الوطني لإلعالمية.
8
6,676.77
5,796.597
الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه
5,796.59
7
9,77,.466
ديوان قيس األراضي.
5,996.97
7
الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين 67,798.97
6
مركز التدريب والتكوين المهني
9,77,.46
6
6,,77.77
6
6,,77.777
7
5,9,9.77
7
5,,48.44 7,876.77 7,7.777
68,479.4
الخـــــواص :
4
7
47
,161,31 ,,699,15 88639918 .,69.,1, ,896.531
المجموع.....
.1,
11
1,
2,
15,

 البرنامج السنوي لتطهير الديون :
بيان الدائن
المؤسسات العمومية :
الديوان الوطني إلتصاالت تونس
الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين
الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
المركز الوطني لإلعالمية.
مركز التدريب والتكوين المهني
الخـــــواص :

مبلغ الدين
0.5.2,222
5.920,2.0
0.092,222
9.002,229
0.299,999
5.222,222

المبرمج خالصه سنة
0202
0.5.2,222
5.920,2.0
0.092,222
9.002,229
0.299,999
5.222,222

الجملـــــــــة07.702.220 ..............

07.702.220

قـــــرار المجلــــــس
وبعد المناقشة والدر صادق الحاضرون باإلجماع على مخطط تطهير الديون
والبرنامج السنوي له حسب بيانات الجدول أعاله وضرورة إيفاء البلدية بتعهّداتها.
والتفويض لرئيسة البلدية إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة.
.../...

-02-

الموضوع السادس  :مسائـل مختلفــة تهم الشأن البلدي عامة.
 إحداث سوق أسبوعية بمنطقة القرين أوالد الزاير من عمادة الشبيكة:عرضت السيدة رئيس البلدية الموضوع على الحاضرين قائلة :
عمال بمقتضيات القانون األساسي عدد  92لسنة  9902المؤرخ في  92ماي 9902
المتعلق بمجلة الجماعات المحلية في الجانب المتعلق بإستلزام المعاليم الواجبة باألسواق
والمسال البلدية وخاصة الفصلين  83و  84منها.
وعمال بالقانــون األساســي للبلديــات عــدد  33لسنـة  02.5المؤرخ في  02ماي
 02.5والقوانـين التي نقحتـه أو تممتـه وخاصـة القانـون األساسـي عدد 22لسنـة 9992
المؤرخ في  0.جويلية .9992
وعمال بالقانون عدد  22لسنة  0222المؤرخ في  92جويلية  0222المتعلق بمسالك
توزيع منتوجات الفالحة والصيد البحري .
نعرض عليكم موضوع أحداث سوق أسبوعية بمنطقة القرين أوالد الزاير من عمادة
الشبيكة وبينت أن السوق المذكورة قد انتصبت منذ شهرين تقريبا وقد طالب بها أهالي
المنطقة عبر ممثليهم من أعضاء المجلس البلدي .
كما نعرض عليكم موضوع تبتيت المعاليم البلدية الموظفة على السوق المذكورة للفترة
المتبقية من سنة  9999بسعر إفتتاحي "مفتوح" بإعتبار أن السوق المذكورة سيتم
استلزامها ألول مرة وكذلك تحديد موعد تبتيتها.
وتطبيقا لمقتضيات المنشور عدد  92بتاري  99فيفري  9902الصادر عن السيد
وزير الشؤون المحلية والبيئة حول اإلطار المرجعي إلستلزام المعاليم الواجبة باألسواق
والمسال البلدية.
قـــــــرر المجلـــس ما يلي :
وبعد المناقشة والدر صادق أعضاء المجلس الحاضرون باإلجماع على إحداث
سوق أسبوعية بمنطقة القرين أوالد الزاير من عمادة الشبيكة على أن يكون موعد إنتصاب

السوق المذكورة يوم األحد من كل أسبوع  ,وتبتيت معاليمها للفترة المتبقية من سنة 9999
وذلك يوم اإلثنين  29مار  9999بداية من الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية عن
طريق التبتيت المباشر باإلشهار والمزاد العلني .
والتفويض لرئيسة المجلس إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة في الغرض.

.../...

-05 إحداث سوق أسبوعية بعمادة الجواودة:عرضت السيدة رئيس البلدية الموضوع على الحاضرين قائلة :
عمال بمقتضيات القانون األساسي عدد  92لسنة  9902المؤرخ في  92ماي 9902
المتعلق بمجلة الجماعات المحلية في الجانب المتعلق بإستلزام المعاليم الواجبة باألسواق
والمسال البلدية وخاصة الفصلين  83و  84منها.
وعمال بالقانــون األساســي للبلديــات عــدد  33لسنـة  02.5المؤرخ في  02ماي
 02.5والقوانـين التي نقحتـه أو تممتـه وخاصـة القانـون األساسـي عدد 22لسنـة 9992
المؤرخ في  0.جويلية .9992
وعمال بالقانون عدد  22لسنة  0222المؤرخ في  92جويلية  0222المتعلق بمسالك
توزيع منتوجات الفالحة والصيد البحري .
نعرض عليكم موضوع أحداث سوق أسبوعية بعمادة الجواودة وبينت أن السوق
المذكورة قد انتصبت منذ شهرين تقريبا وقد طالب بها أهالي المنطقة عبر ممثليهم من
أعضاء المجلس البلدي .
كما نعرض عليكم موضوع تبتيت المعاليم البلدية الموظفة على السوق المذكورة للفترة
المتبقية من سنة  9999بسعر إفتتاحي "مفتوح" بإعتبار أن السوق المذكورة سيتم
استلزامها ألول مرة وكذلك تحديد موعد تبتيتها.
وتطبيقا لمقتضيات المنشور عدد  92بتاري  99فيفري  9902الصادر عن السيد
وزير الشؤون المحلية والبيئة حول اإلطار المرجعي إلستلزام المعاليم الواجبة باألسواق
والمسال البلدية.
قــــرر المجلـس ما يلــــي:
بعد المناقشة والدر صادق أعضاء المجلس الحاضرون باإلجماع على إحداث
سوق أسبوعية بعمادة الجواودة على أن يكون موعد إنتصاب السوق المذكورة يوم
الجمعــة من كل أسبـــوع ,وتبتيت معاليمها للفترة المتبقية من سنة  9999وذلك يوم

اإلثنين  29مار  9999على الساعة الحادي عشرة صباحا بمقر البلدية عن طريق
التبتيت المباشر باإلشهار والمزاد العلني .
والتفويض لرئيسة المجلس إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة في الغرض.

.../...

-02 مراجعة معلوم إستلزام السوق األسبوعية بالشبيكة لسنة : 0202عرضت السيدة رئيس البلدية الموضوع على الحاضرين قائلة أن مستلزم
السوق األسبوعية بالشبيكة لسنة  9999قد وجه إلينا مراسلة مطالبا فيها بمراجعة
معلوم إستلزام السوق األسبوعية لسنة  9999حيث أفاد بأنه لما إستلزم السوق
المذكورة لم يكن هناك أسواق أخرى بالمرجع الترابي لبلدية الشبيكة  ,إال أنه في
موفى سنة  9902قد إنتصبت عدة أسواق بمعتمدية الشبيكة منها سوقين بالمنطقة
البلدية الموسعة لبلدية الشبيكة وهما سوق أسبوعية بمنطقة القرين أوالد الزاير
وسوق أسبوعية بعمادة الجواودة مما أثر سلبا على مداخيله وطالب بتدخل البلدية
وإيجاد الحلول الالزمة لحلحلة هذه اإلشكاليات كمراجعة معلوم إستلزام السوق
األسبوعية بالشبيكة أو إيجاد حلول أخرى ,وبعد النقاش والتفاوض تم اإلتفاق على
ما يلـــــي :
قـــــرار المجلــــس
بعد المناقشة والدر تم اإلتفاق على ما يلي :
 إدراج قرار بإحداث سوق أسبوعية لإلنتصاب بأوالد الزاير واستلزامه. إدراج قرار بإحداث سوق أسبوعية لإلنتصاب بالجواودة واستلزامه. مراجعة معلوم إستلزام السوق األسبوعية بالشبيكة لسنة  9999بالتفاوض معالمستلزم وذلك مقارنة بما سيتم تحصيله من إستلزام السوقين المذكورين أعاله
دون التأثير على المبلغ المدرج بميزانية البلدية لسنة .9999
وفوضوا لرئيسة البلدية بالتفاوض مع المستلزم وإتمام بقية اإلجراءات الالزمة.

وباإلنتهاء من التداول بالمواضيع المدرجة بجدول األعمال جددت السيدة رئيسة
البلدية شكرها للحاضرين ورفعت الجلسة في حدود الساعة السادسة مساء وأنهى
المجلس أعماله.
الشبيكة في 9999/99/92 :
رئيسة البلدية
ربــــح مــــــالط

