ﺑﻠﺪﻳـﺔ ﺍﻟﺸﺒﻴﻜـﺔ
***

اﻟﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ 2016
اليوم :الثالثاء  08مارس 2016
الساعــة  :منتصف النھار
****

جـدول األعمــال :

 -1ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ.
 -2ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ .2015
 -3ﺳﲑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ :
• ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﶈﻴﻂ.
• ﺳﲑ ﺍﻹﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺕ.
• ﺳﲑ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
• ﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ ﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴــﺔ.
 -4ﺗﺒﲏ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﻄﻬﲑ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻄﻬﲑ .
 -5ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﳌﻮﻇﻔﻲ ﻭﻋﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
 -6ﻣﺴﺎﺋـﻞ ﳐﺘﻠﻔــﺔ.

***

الجمھورية التونسية
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

***

بلديــة الشبيكـــة

النيابة الخصوصية لبلدية الشبيكـة
الــدورة العاديـة األولى لسنـة 2016
المنعقـدة في  08مارس 2016
***
عمال بمقتضيات القانون األساسي للبلديات عدد 33لسنة 1975المؤرخ في14
ماي 1975المنقح والمتمم بالقانون األساسي عدد 48لسنة  2006المؤرخ في 17جويلية
 .2006قد تم إستدعاء أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية الشبيكة لحضور الـدورة العاديـة
األولى لسنة  2016التي تقرر عقدھا يوم الخميس  25فيفري  2016على الساعة منتصف
النھار بمقر البلدية طبقا للفصل  34من القانون األساسي للبلديات ,إال أنه لم يحضر الجلسة
العدد الكافي من أعضائھا ,فأعيد إستدعـــــاء النيابة الخصوصية في مناسبة ثانية للحضور
يوم الثالثاء  08مارس  2016على الساعة منتصف النھار بمقر البلدية طبقا للفصل 35
من القانون األساسي للبلديات.
وبناء على االستدعاء الموجه إلى السادة كافة أعضاء النيابGة الخصوصGية والمتضGمن
تاريخ ومكان وساعة عقد الجلسـة وجدول األعمال ونصه كاآلتـي :
تطبيقGGا للفصGGل  35مGGن القGGانون األساسGGي للبلGGديات أتش Gرّف بإعGGادة اسGGتدعائكم للمGGرة
الثانية لحضور اجتماع النيابة الخصوصية خGالل الGدورة العاديGة األولGى لسGنة  2016التGي
تقرر عقدھا يوم الثالثاء  08مارس  2016على الساعة منتصف النھار بمقر البلدية.
عقد أعضاء النيابة الخصوصية دورتھم العاديـة األولى اليوم الثالثاء الثامن من شھر
مارس سنة ستة عشرة وألفـين على الساعة منتصف النھار بمقر البلدية برئاسة السيد
الناصر بن محمد مالط رئيس النيابة الخصوصية للبلدية وبحضور أعضاء النيابة
الخصوصية الســــــــادة:
 خليل سقــــــــــا الھادي سقـــــــا الصحبي مـالطكما حضرھا السيدان الكـاتب العـام للبلديـة وقابض المالية محتسب بلدية الشبيكة.
وتغيب عنھا بدون عذر السادة:
 عبد المجيد منصور الناصر بن عمار مالط أمال مصبــــاح وصال سقــــــاافتتح السيد الناصر بن محمد مالط رئيس النيابة الخصوصية للبلديـة الجلسة بالترحيـب
بالسادة أعضاء النيابة الخصوصية الحاضرين ,وأشار إلى أن األعضاء الحاضرين تتألف
منھم األغلبية القانونية طبقا للفصل  35من القانون األساسي للبلديات.
.../...
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وأذن ألعضاء النيابة الخصوصية بتعيين أحد األعضاء إلمضاء محضر
الجلسة عمال بمقتضيات الفصل  41جديد من القانون األساسي للبلديات  ,فت ّم
االتفـاق باإلجماع على تعيين السيد :الھادي سقــــا إلمضاء محضر جلسة الدورة.
ث ّم تولى السيد رئيس النيابة الخصوصية عرض جدول األعمال وتاله على
الحاضرين حسبما جاء بنص االستدعاء وھـو كاآلتـــــــــــي :

-1
-2
-3

-4
-5
-6

توزيع المال اإلحتياطي.
تسوية العمليات المالية لسنة .2015
سير العمل البلدي :
• مصلحة النظافة والعناية بالبيئة والمحيط.
• سير اإلستخالصات.
• سير المشاريع البلدية.
• متابعـة المديونيــة.
تبني مشروع التطھير من طرف الديوان الوطني للتطھير .
مراجعة قانون اإلطار لموظفي وعملة البلدية.
مسائــل مختلفـــــــة.
• تعيين لجنة اإلحصاء العام للعقارات.
• تعيين لجنة مراقبة اإلحصاء العام للعقارات .
• تعيين لجنة مراجعة إحصاء العقارات.

وتمـت المصادقــة على جدول األعمال باإلجمــاع .
ثم أذن السيد رئيس النيابة الخصوصية للسادة أعضاء النيابة للتداول في
المواضيع المدرجة بجدول األعمال والتي تمت المصادقة عليھا فكانت كاآلتــي :

.../...

-3الموضوع األول  :تسوية العمليات المالية لسنة .2015
عمال بالقانون األساسي عدد  35لسنة  1975المؤرخ في  14ماي  1975المتعلق بالقانون
األساسي لميزانية الجماعات المحلية كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد  65لسنة
 2007المؤرخ في  18ديسمبر . 2007
وعمال بالقرار المشترك لوزيري الداخلية والمالية المؤرخ في  31مارس  2008والمتعلق
بضبط صبغة وتبويب ميزانية الجماعات المحليـة.
نعرض عليكم موضوع تسوية العمليات المالية لسنة  2015بالترفيع فيھا من )(692.330,691
إلى ) ( 803.539,891أي بزيادة قدرھا )  ( 111.209,200متأتية كاآلتـــي:
 منح مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية موارد السنة 14.071,200 : منح ومساھمات داخلية أخرى موارد السنة 68.000,000 :.................................... قرض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية موارد السنة29.138,000 : .....تنقيح ميزانية البلدية لسنة  2015بالترفيع فيھا من ) ( 692.330,691إلى ) ( 803.539,891دخال
وصرفا كاآلتـي :

• دخـــــــــال :
الفقرة
العنوان الفصل الفقرة الفرعية

البيان

المبلغ القديم

 002 01 7001منح مسندة من صندوق
القروض – موارد السنة.
 002 04 7001منح ومساھمات داخلية
0
أخرى – موارد السنة.
جملة الصنف السابع9.936,285 .

14.071,200

ــ

14.071,200

68.000,000

ــ

68.000,000

82.071,200

ــ

92.007,485

جملة الجزء الثالث 82.071,200 109.412,246 .
قرض من صندوق
29.138,000
0
القروض – موارد السنة.
جملة الصنف التاسع29.138,000 12.010,445 .

ــ

191.483,446

ــ

29.138,000

ــ

41.148,445

29.138,000

ــ

41.148,445

0

2

- 02 9001

الزيادة

التخفيض

المبلغ الجديد

جملة الجزء الرابع 12.010,445 .

جملة موارد العنوان الثاني111.209,200 121.450,691 ..

مجموع الموارد111.209,200 692.330,691 ........

232.659,891

ــ

803.539,891

.../...

-4• صــرفــــــــا :
الفقرة
العنوان الفصل الفقرة الفرعية

البيان

المبلغ القديم

الزيادة

التخفيض

المبلغ الجديد

001 6606

ــ

معدات
اقتناء
النظافة والطرقات.

0

13.000,000

ــ

13.000,000

002 6606

ــ

معدات
اقتناء
وتجھيزات أخرى.

0

2.188,000

ــ

2.188,000

جملة الفصل 6606

0

15.188,000

ــ

15.188,000

001 6608

ــ

29.950,000 10.520,000

ــ

40.470,000

جملة الفصل 29.950,000 10.520,000 6608

ــ

40.470,000

001 6609

ــ

15.000,000

ــ

23.236,929

2

إقتناء وسائل النقل.

نفقات مختلفة.

8.236,929

15.000,000

ــ

23.236,929

جملة الفصل 8.236,929 6609
001 6615

ــ

تھيئة الحدائق العمومية.

0

37.000,000

ــ

37.000,000

005 6615

ــ

التھيئة
عمليات
والتجميل األخرى

0

14.071,200

ــ

14.071,200

جملة الفصل 6615

0

51.071,200

ــ

51.071,200

جملة القسم السادس111.209,200 58.272,841 ..

ــ

169.482,041

جملة الجزء الثالث111.209,200 103.157,829 ..

ــ

214.367,029

جملة نفقات العنوان الثاني111.209,200 166.335,679 ..

ــ

277.544,879

جملة النفقات111.209,200 692.330,691 ....

ــ

803.539,891
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-5خـالصــة مـــوارد ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

بيـــــان المـــــوارد
مــوارد العنــوان األ ّول :

الجـــزء األ ّول :المـــداخيـــل الجبــائيـــة االعتيادية
األول :المعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة 143.000,000 ............................................
الصنـف ّ
الصنف الثاني :مداخيـل إشغال الملـك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه172.380,000 ..... ..
الصنف الثالث :مداخيل الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات ........

64.300,000

الصنف الرابع :المداخيـل الجبائيـة االعتيادية األخـرى ............................................
األول
جملـة الجــزء ّ

0
379.680,000

الجــزء الثاني :المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية
الصنـف الخامس :مداخيـل الملـك البلـدي االعتيادية 6.200,000 ................................................
الصنف السـادس :المداخيـــل المــاليـــة االعتيادية .................................................

185.000,000

جملـة الجــزء الثانـي 191.200,000

جملة موارد العـنوان األ ّول 570.880,000
صصــة للتنميــة
الجـــزء الثالـث :المــوارد الذاتيــة والمخ ّ
الصنـف السـابـع :منـــــــــح التجھـيــــــــــز 92.007,485 ........................................................
الصنـف الثـامــن :م ّدخرات وموارد مختلفـة 99.475,961 .........................................................
جملـة الجــزء الثالـث 191.483,446

الجـــزء الرابــع :مــــــــــوارد االقتراض
الصنـف التـاسـع :مــــوارد االقتراض الداخلــي 41.148,445 ....................................................
0
الصنـف العاشــر :مــــوارد االقتراض الخارجي ...................................................
ّ
0
الموظفـة ....................................
الصنـف الحادي عشر :مـوارد االقتراض الخارجي
جملـة الجــزء الرابـع 41.148,445

الجـــزء الخـامـس :المـوارد المتأتّيـة من االعتمادات المحالة
الصنـف الثاني عشر :الموارد المتأ ّتيـة من االعتمادات المحالة28,000 ....................................
جملـة الجــزء الخـامـس 28,000

جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 232.659,891

مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة 803.539,891
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-6خـالصــة نفقــات ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

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

األول :التـأجيــر العمـومي 284.207,584 ...............................................................
القســـم ّ
القســم الثاني :وسـائــل المصـالـح 183.352,947 ...............................................................
ّ
التدخـــل العمـومـي 20.300,000 ..............................................................
القســم الثالث:
القســم الرابع :نفقـات التصـرّ ف الطارئـة وغير ال ّ
0
موزعة....................................
األول 487.860,531
جملـة الجــزء ّ

الجــزء الثاني :فــوائــد الـديــن
القســم الخامس :فـوائـــد الديـــــن 38.134,481 ...............................................................
جملـة الجــزء الثانـي 38.134,481

جملـة نفقــات العنــوان األ ّول 525.995,012

نفقــات العنـوان الثانـي
الجــزء الثالـث :نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة
القســم السادس :االستثمارات المبـاشــرة 169.482,041 ......................................................
0
القســم السـابـع :التمـويـــــــل العمـومـــي .....................................................
ّ
الموزعة44.884,988 ...................................
القســم الثـامــن :نفقــات التنميــة الطارئـة وغير
ّ
0
موظفـة .....................
القســم التـاسـع :نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية
جملـة الجــزء الثالـث 214.367,029

الجــزء الرابع :تسديـد أصــل الديـــن
القســم العـاشـر :تسديـد أصـل الديـن ............................................................

63.149,850

جملـة الجــزء الرابـع 63.149,850

الجــزء الخامـس :النفقــات المســدّدة من االعتمادات المحالـة
القســم الحادي عشـر :النفقـات المســ ّددة من االعتمادات المحالـة 28,000 ..........................
جملـة الجــزء الخامـس 28,000

جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 277.544,879

مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة 803.539,891

وبعد التداول والنقاش .
قــرر المـجلـس
صادق المجلس بإجماع الحاضرين على موضوع تسوية العمليات المالية على النحو
الذي عرض بالعرض أعاله.
.../...

-7-

الموضوع الثاني  :تنقيح ميزانية البلدية لسنة .2016
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائال:
عمال بالقانون األساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد  35لسنة  1975المؤرخ في
 14ماي  1975المتـمم والمنقـح بالقانـون األساسـي عدد  65لسنــة  2007المـــؤرخ في
 18ديسمبر  2007وخاصة الفصل  25جديد منه ,وعلى شھادة القابض البلدي المتعلقة
باحتساب وضبط المبالغ المقامة من المال اإلحتياطي في نھاية سنة .2015
نعرض عليكم مشروع تنقيـح ميزانيـة البلديـة لسنة  2016وفقا لما أسفرت عنه
الحسابات في  31ديسمبر  2015كاآلتـي :

• اإلنجازات من  01جانفي إلى  31ديسمبر : 2015
 (1جملة الموارد المنجزة بالعنوان األول لسنة .................................................... 2015
 (2جملة دفوعات العنوان األول)الجزءان  1و............................................................(2
 (3تولت البلدية خالل السنة صرف جزء من نفقات الجزأين 3و 4من العنوان
الثاني بواسطة موارد من العنوان األول بما قدره......................................................
 (4جملة الموارد المنجزة بالجزئين  3و 4من العنوان الثاني )قرض ومنح (............
 (5جملة دفوعات الجزئين  3و  4من العنوان الثاني ................................................ .
 (6جملة الموارد الحاصلة بالجزء  ) 5موارد محالة (...................................................
 (7جملة دفوعات الجزء  ) 5نفقات على موارد محالة (..............................................
• مدخرات بعنوان : 2014
 (8تتوفر للبلدية بالعمليات الخارجة عن ميزانيتھا مدخرات ) %20من فوائض
العنوان األول لسنة  ( 2014بما قدره .........................................................................
• احتساب المال اإلحتياطي والمال اإلنتقالي :
  %100فوائض العنوان األول لسنة ..............................................................2015 %20 (1فوائض العنوان األول لسنة  2015التي يتولى المحاسب وجوبا إيداعھا
خارج الميزانية لمجابھة عجز طارئ........................................................................
 %80 (2فوائض العنوان األول لسنة ................................................................2015
 %20 (3المودعة خارج الميزانية من فوائض سنة ........................................2014
 %100 (4فوائض الجزئين  3و 4من العنوان الثاني لسنة ...........................2015
 (5المال اإلحتياطي المزمع إدراجه بميزانية ........................( 4 + 3 + 2) 2016
 (6المال اإلنتقالي المزمع إدراجه بميزانية ........................................................2016

737.422,376
470.875,208
590,000
237.473,992
163.162,682
28,000
28,000

28.892,450
265.957,168
53.191,434
212.765,734
28.892,450
74.901,310
316.559,494
-
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 -8قـــــــــرار المجلــــــــس
بعد المناقشة والدرس صادق أعضاء النيابة الخصوصية الحاضرون باإلجماع
على تنقيح ميزانية البلدية لسنة  2016من ) (792.934,496إلى ) (899.179,494أي
بزيادة قدرھا )  (106.244,998كاآلتي :
دخـــــــــال :
الفقرة
العنوان الفصل الفقرة
الفرعية

6002

-

1

7001

01

7001

04

7001

04

8001

01

البيان

المبلغ القديم

الزيادة

موارد منقولة من فواضل
العنوان األول.
جملة الصنف السادس18.000,000 260.000,000 ...
جملة الجزء الثاني18.000,000 267.800,000 ...
جملة موارد العنوان األول18.000,000 682.620,000 ...
18.000,000 100.000,000

منح مسندة من صندوق
 01القروض ومساعدة الجماعات 6.000,000
المحلية – نقل فواضل .

منح و مساھمات داخلية
أخرى
منح و مساھمات داخلية
001
أخرى – نقل فواضل.

ــ

2
8001

02

ــ

8005

01

ــ

726,000
0

جملة الصنف السابع6.726,000 .
المبالغ المتأتية من
الفوائض غير المستعملة
12.742,321
من العنوان األول -نقل
فواضل.
المبالغ المقامة من
الفوائض غير المستعملة
50.000,000
من العنوان األول  -للسنة
األخيرة.
موارد أخرى مختلفة –
0
نقل فواضل.

255,000
39.904,843

التخفيض

المبلغ الجديد

-

118.000,000

-

278.000,000
285.800,000
700.620,000

726,000
-

6.255,000
0
39.904,843

726,000 40.159,843

46.159,843

796,680

11.945,641

ــ

44.765,734

ــ

94.765,734

4.842,101

-

4.842,101

جملة الصنف الثامن91.634,771 .

796,680 49.607,835

140.445,926

جملة الجزء الثالث 98.360,771 .

1.522,680 89.767,678

186.605,769

جملة موارد العنوان الثاني1.522,680 89.767,678 110.314,496 .

198.559,494

مجموع الموارد ميزانية البلدية1.522,680 107.767,678 792.934,496 .....

899.179,494

.../...

 -9• صرفــــــــا :
الفصل الفقرة الفقرة
العنوان
الفرعية

1

البيان

2201

80

متخلدات تجاه الشركة
004
الوطنية لتوزيع المياه.

2201

80

متخلدات تجاه
لإلتصاالت.الديوان 10.000,000
005
الوطني

2201

80

2201

80

2201

80

6600
6600
6605

6606
6609

2

المبلغ القديم

958,483

ــ

10.958,483

0

401,517

ــ

401,517

0

900,000

ــ

900,000

0
179.430,000
189.730,000
594.857,000
625.136,524

15.043,000
18.000,000
18.000,000
18.000,000
18.000,000

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

15.043,000
197.430,000
207.730,000
612.857,000
643.136,524

0

1.000,000

-

1.000,000

2.184,500
2.184,500

6.815,500
7.815,500

-

9.000,000
10.000,000

879,400

620,600

ــ

1.500,000

879,400

620,600

ــ

1.500,000

0

548,000

ــ

548,000

0
74,000

548,000
9.233,772

ــ
ــ

548,000
9.307,772

جملة الفصل 74,000 6609

9.233,772

ــ

9.307,772

تھيئة الحدائق العمومية
تھيئة المنتزھات.
عمليات التھيئة والتجميل
0
األخرى.
0
جملة الفصل ...6615
المساھمة في بناء دور
0
الشباب والثقافة.
0
جملة الفصل ...6615
جملة القسم السادس23.819,107 ......

37.000,000
51.000,000

ــ
ــ

37.000,000
51.000,000

255,000

ــ

255,000

127.255,000

ــ

127.255,000

7.191,165

ــ

7.191,165

7.191,165
113.664,037

ــ
ــ

7.191,165
137.483,144

جملة الفصل 2201
جملة القسم الثاني .
جملة الجزء األول.
ﺟﻣﻠﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻧوان اﻷول..
دراسة أمثلة التھيئة
 01ــ
العمرانية.
دراسات أخرى.
 20ــ
جملة الفصل 6600
برامج وتجھيزات
20
ــ اعالمية مختلفة.
جملة الفصل 6605
معدات
اقتناء
02
ــ وتجھيزات أخرى.
جملة الفصل 6606
ــ نفقات مختلفة.
-

01 6615
02 6615
05 6615

-

02 6616

-

8901

697,000

ــ

2.327,000

متخلدات تجاه الوكالة الوطنية
013
للتصرف في النفايات.
متخلدات تجاه مؤسسات
020
عمومية أخرى.
 021متخلدات تجاه الخواص.

-

-

الزيادة

التخفيض

المبلغ الجديد

1.630,000

0
0

نفقــــــ
ات .التنميـــــــة غــيـر 83.886,811
الموزعة

ــ

58.467,772 25.419,039

جملة القسم

الثامن......

83.886,811

ــ

58.467,772 25.419,039

جملة الجزء

الثالث......

195.950,916 25.419,039 113.664,037 107.705,918

جملة نفقات العنوان

الثاني......

256.042970 25.419,039 113.664,037 167.797,972

-

مجموع نفقات ميزانية البلدية

......

899.179,494 25.419,039 131.664,037 792.934,496

.../...

 -10خـالصــة مـــوارد ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

بيـــــان المـــــوارد
مــوارد العنــوان األ ّول :

الجـــزء األ ّول :المـــداخيـــل الجبــائيـــة االعتيادية
األول :المعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة 171.000,000 ............................................
الصنـف ّ
الصنف الثاني :مداخيـل إشغال الملـك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه153.020,000 ..... ..
الصنف الثالث :مداخيل الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات ........
الصنف الرابع :المداخيـل الجبائيـة االعتيادية األخـرى ............................................
األول
جملـة الجــزء ّ

90.800,000
0
414.820,000

الجــزء الثاني :المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية
الصنـف الخامس :مداخيـل الملـك البلـدي االعتيادية 7.800,000 ................................................
الصنف السـادس :المداخيـــل المــاليـــة االعتيادية .................................................

278.000,000

جملـة الجــزء الثانـي 285.800,000

جملة موارد العـنوان األ ّول 700.620,000
صصــة للتنميــة
الجـــزء الثالـث :المــوارد الذاتيــة والمخ ّ
الصنـف السـابـع :منـــــــــح التجھـيــــــــــز 46.159,843 ........................................................
الصنـف الثـامــن :م ّدخرات وموارد مختلفـة 140.445,926 .........................................................
جملـة الجــزء الثالـث 186.605,769

الجـــزء الرابــع :مــــــــــوارد االقتراض
الصنـف التـاسـع :مــــوارد االقتراض الداخلــي 11.953,725 ....................................................
0
الصنـف العاشــر :مــــوارد االقتراض الخارجي ...................................................
ّ
0
الموظفـة ....................................
الصنـف الحادي عشر :مـوارد االقتراض الخارجي
جملـة الجــزء الرابـع 11.953,725

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

0

جملـة الجــزء الخـامـس

0

جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 198.559,494

مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة 899.179,494
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 - 11خـالصــة نفقــات ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

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

األول :التـأجيــر العمـومي 384.827,000 ...............................................................
القســـم ّ
القســم الثاني :وسـائــل المصـالـح 207.730,000 ...............................................................
ّ
التدخـــل العمـومـي 20.300,000 ..............................................................
القســم الثالث:
ّ
0
الموزعة....................................
القســم الرابع :نفقـات التصـرّ ف الطارئـة وغير
األول 612.857,000
جملـة الجــزء ّ

الجــزء الثاني :فــوائــد الـديــن
القســم الخامس :فـوائـــد الديـــــن 30.279,524 ...............................................................
جملـة الجــزء الثانـي 30.279,524

جملـة نفقــات العنــوان األ ّول 643.136,524

نفقــات العنـوان الثانـي
الجــزء الثالـث :نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة
القســم السادس :االستثمارات المبـاشــرة 137.483,144 ......................................................
0
القســم السـابـع :التمـويـــــــل العمـومـــي .....................................................
ّ
الموزعة58.467,772 ...................................
القســم الثـامــن :نفقــات التنميــة الطارئـة وغير
ّ
0
القســم التـاسـع :نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موظفـة .....................
جملـة الجــزء الثالـث 195.950,916

الجــزء الرابع :تسديـد أصــل الديـــن
القســم العـاشـر :تسديـد أصـل الديـن ............................................................

60.092,054

جملـة الجــزء الرابـع 60.092,054

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

0

جملـة الجــزء الخامـس

0

جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 256.042,970

مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة 899.179,494

والتفويض لرئيس النيابة الخصوصية بإتمام اإلجراءات الالزمة في الغرض.

.../...
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الموضوع الثالث  :سير العمل البلدي :
• متابعة سير اإلستخالصات إلى حد  25فيفري .2015
عمال بمنشوري وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد  77بتاريخ  27سبتمبر 1997
وعدد  19بتاريخ  28مارس  2002حول تنمية الـموارد البلديــة .
نعرض عليكم الوضع المالي للبلديـة كاآلتـي :

 (1ميزانيــة سنــة : 2016
 تقديــــــــرات الميزانيــــة682.620,000 =.............................................. االستخالصات الحاصلة لحد 150.092,000 =....................... 2016/02/25 النسبـــــــــة% 21 =............................................................... ( 2جدول اإلستخالصات الحاصلة لحد  2016/02/25فصال فصال وفقرة فقرة :
تولى السيـد رئيـس النيابـــة الخصوصيــــة عـرض كشــف اإلستخالصــات لحــد
 25فيفري  2015فصال فصال وفقرة فقرة.
ومن خالل ھذا الكشف نالحظ أن نسق اإلستخالصات مرضي عموما وباعتبارنا مازلنا في
بداية السنة ,إالّ أننا نالحظ أنه يتعين التنسيق مع السيد القابض البلدي قصد الحث على مزيد
التحسيس بضرورة استخالص األداءات البلدية .
• سير المشاريع البلدية :

عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية على السادة األعضاء سير مشاريع المخطط
اإلستثماري البلدي الحادي عشر حيث تم إنجاز جميع المشاريع المبرمجة بنسبة %100
ماعدا مشروع تھذيب حي صابرين نظرا لعدم برمجته من قبل وكالة التھذيب والتجديد
العمراني ,إضافة إلى مشروع بناء نادي أطفال نظرا لعدم برمجة اإلعتمادات من قبل
وزارة اإلشراف )وزارة المرأة واألسرة والطفولة (.

.../...
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• متابعة المديونية :
عمال ببرقية وزارة الداخليGة والتنميGة المحليGة عGدد  797بتGاريخ  2006/5/18وبرقيGة
سلطة اإلشراف عدد  489بتاريخ  20ماي  2006حول معالجة المديونية بالبلديـات .
نعرض عليكم الموضوع كاآلتـي :
بيان الدائن

مبلغ الدين

ما تم خالصه لحد
 25فيفري 2016

المؤسسات العمومية :
الشركة الوطنية لتوزيع المياه

2.327,000

2.327,000

الديوان الوطني إلتصاالت تونس.

38.272,000

10.958,483

الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

401,517

401,517

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية.

900,000

900,000

الخـــــواص :

15.043,517

15.043,517

الجملـــــــــة55.313,517 ..............

29.630,000

بعد التداول بيّن الحاضرون أن سير خالص الديون المتخلدة بذمة البلدية يعتبر
متوسط وأكدوا على ضرورة عدم تسجيل ديون أخرى مستقبال و اإلقتصار على النفقات
في حدود اإلعتمادات المتوفرة والعمل على خالص ھاته الديون في آجالھا.
.../...
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الموضوع الرابع  :تبني مدينة الشبيكة من طرف الديوان الوطني للتطھير.

عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائال:
في إطار مشروع تطھير مدينة الشبيكة ولتسھيل عملية استغالل المنشآت الحقا
نعرض على السادة الحضور مراسلة السيد المدير الجھوي للديوان الوطني للتطھير الذي
يطلب بمقتضاھا مدھم بنسخة من مداوالت النيابة الخصوصية مؤشر عليھا من طرف
السيد الوالي يتضمن طلب تبني مدينة الشبيكة من طرف الديوان الوطني للتطھير.
وعليه نعرض عليكم الموضوع للموافقة على طلب تبني مدينة الشبيكة من طرف
الديوان الوطني للتطھير .
قـــرار المجلــــس
وافق أعضاء المجلس الحاضرون باإلجماع على طلب تبني مدينة الشبيكة من طرف
الديوان الوطني للتطھير.
والتفويض لرئيس النيابة الخصوصية بإتمام بقية اإلجراءات الالزمة.

.../...
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الموضوع الخامس  :مراجعة قانون اإلطار لموظفي وعملة البلدية.
فGGي نطGGاق تحيGGين القGGانون اإلطGGاري لمGGوظفي وعملGGة البلديGGة حتGGى يتماشGGى والوضGGعية
الحالية لألعوان المباشGرين وفGتح خطGط شGاغرة تحسGبا إلجGراء امتحانGات مھنيGة وترقيGات
خاصة في سلك العملة.
نعرض عليكم الموضوع للمصادقة على تنقيح القانون اإلطاري للبلدية وذلك على
النحو التالي:
• إضGGافة رتبGGة متصGGرف مستشGGار وذلGGك قصGGد إسGGتجابة قGGانون اإلطGGار للترقيGGة مGGن رتبGGة
متصرف إلى رتبة متصرف مستشار.
• إضافة خطة مستكتب إدارة إلدماج بعض العملة من رتبة عامل إلى رتبة مستكتب إدارة.
• إضافة خطة كاتب راقن قصد إستجابة قانون اإلطار للترقية من رتبة راقن إلى كاتب راقن.
• إضافة رتبة تقني أول  :وذلك قصد إستجابة قGانون اإلطGار للترقيGة مGن رتبGة تقنGي إلGى
رتبة تقني أول.
• بالنسGGبة للعملGGـة  :تحيGGين الخطGGط المشGGغولة والشGGاغرة لتGGتالئم مGGع الوضGGعية الحاليGGة
وإضافة خطة عامل صنف  9لفتح أفاق الترقية للعملة من صنف .8
قـــــــــــــــرار المجلـــــــــــس :
بعد التداول والنقاش قرر أعضاء النيابة الخصوصية الحاضرون باإلجماع الموافقة
على تنقيح القانون اإلطاري لموظفي وعملة البلدية حسب الجدول المذكورة أعاله.
 (1السلك اإلداري المشترك :
الخطط
متصرف مستشار
متصرف.
ملحق إدارة.
كاتب تصرف
مستكتب إدارة
راقن
كاتب راقن

عدد الخطط
المصادق عليھا
02
02
01
02
01
01
01

الخطط المشغولة الخطط الشاغرة
01
01
01
01
-

01
01
01
02
01

.../...

 - 16 (2السلك التقني المشترك لإلدارات العمومية :
الخطط

عدد الخطط
عليھاالمصادق الخطط المشغولة

الخطط الشاغرة

تقنـــــــــي.

01

01

-

تقنـــي أول.

01

-

01

 (3السلك المشترك لمحللي وتقنيي اإلعالمية :
الخطط

عدد الخطط
عليھاالمصادق الخطط المشغولة

واضــــع برامـــج.
تقني اإلعالمية "اختصاص شبكات
إعالمية"

الخطط الشاغرة

01

-

01

01

-

01

 (4سلك منشطي تطبيق رياض األطفال :
الخطط

عدد الخطط
عليھاالمصادق الخطط المشغولة

منشطة تطبيق رياض األطفال.

01

الخطط الشاغرة
-

01

 (5سلك العملـــــة :
الوحدة
I

II

III

الصنف
األول
الثاني
الثالث
الرابع
الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع

المصادق عليھا
05
05
08
07
07
04
03
02
01

المشغولة
05
04
02
01
02
02
-

الشاغرة
05
04
05
06
02
01
02
01

وفوضوا لرئيس النيابة الخصوصية إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة.
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 - 17و باإلنتھاء من المداوالت جدد السيد رئيس النيابة الخصوصية شكره للحاضرين
ودعاھم إلى ضرورة حضورھم جلسات النيابة الخصوصية مستقبال وعدم التخلف عن
مواعيد الجلسات جلسات الدورات العادية للنيابة الخصوصية ,مشيرا إلى عدم إرتياحه
للغيابات المتكررة من طرف بقية األعضاء .
كما بيّن أن حضور أعضاء النيابة الخصوصية من شأنه أن يسرّع في تقدم وتط ّور
العمل البلدي من جميع النواحي وخاصة تط ّور اإلستخالصات وإنجاز المشاريع في
آجالھا المحددة.
وفي حدود الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال أنھت النيابة الخصوصية أعمالھا
ورفعت الجلسة.
الشبيكة في 08 :مارس 2016

رئيس النيابة الخصوصية
الناصر بن محمد مالط

