الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة

***

بلديــة الشبيكـــة

النيابة الخصوصية لبلدية الشبيكـة
الدورة العاديـة األولى لسنة 8102
المنعقـدة في  82فيفري 8102
***
عمال بمقتضيـــات القانــون األساســي للبلديــات عدد 33لسنــة  5791المؤرخ في
 51ماي 5791المنقـح والمتـمم بالقانــون األساســي عدد 14لسنــة  6002المـؤرخ
في 59جويلية  ,6002قد تم إستدعاء أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية الشبيكـة لحضور
الدورة العادية األولى لسنة  6054التي تقـرر عقدها يوم الجمعة  63فيفري  6054على
الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية طبقا للفصل  31من القانون األساسي للبلديات.
وبناء على االستدعاء الموجه إلى السادة كافة أعضاء النيابة الخصوصية والمتضممن
تاريخ ومكان وساعة عقـد الجلسـة وجدول األعمال ونصه كاآلتـي :
أتشرف بإستدعائكم لحضور اجتماع النيابة الخصوصية خالل الدورة العادية األولى
لسممنة  6054التممي تقممرر عقممدها يمموم الجمعممة  63فيفممري  6054علممى السمماعة العاشممرة
صباحا بمقر البلدية.
عقد أعضاء النيابة الخصوصية دورتهم العاديـة األولى اليوم الجمعة الثالث
والعشرون من شهر فيفري سنة ثمانية عشرة وألفـين على الساعة العاشرة صباحا بمقر
البلدية برئاسة السيد عبد الوهاب عبد القادر رئيس النيابة الخصوصية للبلدية وبحضور
أعضائها السـادة:
 فرج المحمدي الهادي العيفاوي سمية النابتيكما حضرها السيدان الكـاتب العـام للبلديـة وقابض المالية محتسب بلدية الشبيكة.
وتغيب عنها السادة:
 الحبيب قربوج حسين بنعامر حياة اليعقوبيإفتتح السيد عبد الوهاب عبد القادر معتمد الشبيكة ورئيس النيابة الخصوصية
للبلدية الجلسة بالترحيب بكافة الحاضرين ,وأشار إلى أن األعضـاء الحاضريـن تتألـف
منهـم األغلبيـة القانونيـة بحيث يكـون النصـاب مكتمـال ( الفصل  31من القانون
األساسي للبلديات ).
وأذن ألعضاء النيابة الخصوصية بتعيين أحد األعضاء إلمضاء محضر الجلسة
عمال بمقتضيات الفصل  15جديد من القانون األساسي للبلديات  ,فتم االتفـاق باإلجمـــاع
على تعيين السيـد :الهادي العيفاوي إلمضـاء محضـر جلسـة الـدورة.
ثم تولى السيد رئيس النيابة الخصوصية عرض جدول األعمال وتاله على
الحاضرين حسبما جاء بنص االستدعاء وهـو كاآلتــي :
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-6الموضوع األول :تنقيح ميزانية البلدية لسنة .6054
عمال بالقانون األساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد  31لسنة  5791المؤرخ في
 51ماي  5791المتـمم والمنقـح بالقانـون األساسـي عدد  21لسنــة  6009المـــؤرخ في
 54ديسمبر  6009وخاصة الفصل  61جديد منه ,وعلى شهادة القابض البلدي المتعلقة
باحتساب وضبط المبالغ المقامة من المال اإلحتياطي في نهاية سنة .6059
نعرض عليكم مشروع تنقيـح ميزانيـة البلديـة لسنة  6054وفقا لما أسفرت عنه
الحسابات في  35ديسمبر  6059كاآلتـي :
 اإلنجازات من  10جانفي إلى  20ديسمبر : 8102
 )0جملة الموارد المنجزة بالعنوان األول لسنة .................................................... 6059
 )8جملة دفوعات العنوان األول(الجزءان  5و............................................................)6
 )2تولت البلدية خالل السنة صرف جزء من نفقات الجزأين 3و 1من العنوان
الثاني بواسطة موارد من العنوان األول بما قدره......................................................
 )4جملة الموارد المنجزة بالجزئين  3و 1من العنوان الثاني (قرض ومنح )............
 )5جملة دفوعات الجزئين  3و  1من العنوان الثاني ................................................ .
 )6جملة الموارد الحاصلة بالجزء  ( 1موارد محالة )...................................................
 )2جملة دفوعات الجزء  ( 1نفقات على موارد محالة )..............................................
 مدخرات بعنوان : 2016
 )2تتوفر للبلدية بالعمليات الخارجة عن ميزانيتها مدخرات ( %60من فوائض
العنوان األول لسنة  ) 2016بما قدره .........................................................................
 احتساب المال اإلحتياطي والمال اإلنتقالي :
  %500فوائض العنوان األول لسنة ..............................................................2017 %60 )0فوائض العنوان األول لسنة  2017التي يتولى المحاسب وجوبا إيداعها
خارج الميزانية لمجابهة عجز طارئ........................................................................
 %40 )8فوائض العنوان األول لسنة ................................................................2017
 %60 )2المودعة خارج الميزانية من فوائض سنة ........................................2016
 %500 )4فوائض الجزئين  3و 1من العنوان الثاني لسنة ...........................2017
 )5المال اإلحتياطي المزمع إدراجه بميزانية ........................) 1 + 3 + 6( 2018
 )6المال اإلنتقالي المزمع إدراجه بميزانية ........................................................2018

5.553.060,293
205.461,923
59.432,951
611.117,188
215.105,324
-

64.040,318
451.761,959
90.352,392
361.409,567
64.040,318
455.444,815
880.894,700
-
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 -3قـــــــــرار المجلــــــــس
بعد المناقشة والدرس صادق أعضاء النيابة الخصوصية الحاضرون باإلجماع على
تنقيح ميزانيـــة البلديـــــة لسنـــة  2018من ( )5.292.713,013إلــــــى
( )5.947.471,900أي بزيادة قدرها (  )556.715,219كاآلتـــــي :
دخـــــــــال :
الفقرة
العنوان الفصل الفقرة الفرعية

5

2006

-

001 9005

005 4005

6

006 4005
005 4001

البيان

المبلغ القديم

موارد منقولة من
فوائض العنوان األول.
جملة الصنف السادس505.111.111 ...
جملة الجزء الثاني585.611.111 .........
500.000,000

9.491,611

-

509.491,611

2.224.855

-

588.224.855

2.224.855

-

522.424.855

-

0.106.224.855

جملة موارد العنوان األول 2.224.855 0.110.111.111
ومساهمات
منح
559.416,460
42.149,460
 005داخلية أخرى  -نقل 35.611,000
فواضل.
822.102.208
جملة الصنف السابع26.522.281 046.501.408 .
المبالغ المتأتية من
الفوائض غير المستعملة
606.729,254
57.049,220 543.497,714
من العنوان األول – نقل
فواضل-
المبالغ المقامة من
الفوائض غير المستعملة
613.131,356 52.121,244
690.000,000
من العنوان األول للسنة
األخيرة.
موارد أخرى مختلفة –
5.126,000
5.126,000
0
نقل فواضل.
جملة الصنف الثامن588.115.842 06.464.622 81.540.661 502.081.826 .
جملة الجزء الثالث 664.421.262 ...

005 7005

الزيادة

التخفيض

المبلغ الجديد

255.012.561 06.464.622 012.022.421

قروض من صندوق
 000القروض ومساعدة 3.166,641
الجماعات المحلية –
نقل فواضل.

51.371,200

-

59.752,441

جملة الصنف التاسع2.588.825 .

04.204.611

-

02.006.225

جملة الجزء الرابع2.588.825 ....

04.204.611

-

02.006.225

جملة موارد العنوان الثاني662.052.152 .

222.181.445 06.464.622 080.528.121

جملة موارد الميزانية0.220.204.211 06.464.622 080.416.225 0.626.052.152 ...

.../...

 -1 صرفــــــــا :
الفقرة
العنوان الفصل الفقرة الفرعية

6605

40

6605

40

5
6605

40

6605

40

البيان

متخلدات تجاه الشركة
 001الوطنية
وتوزيع المياه.
متخلدات تجاه الديوان
 001الوطني التصاالت 7.301,154
تونس.
متخلدات تجاه الشركة
لتأمين 9.000,000
 50التونسية
وإعادة التأمين.
تجاه
متخلدات
 60مؤسسات عمومية 3.693,313
أخرى.

الستغالل 3.213,410

التخفيض

5.346,900

-

1.062,110

969,401

-

50.036,363

1.923,910

5.154,000
-

1.146,000
7.039,073

جملة القسم الثاني212.600.006 ......

2.224.855

0.502.111

205.155.220

جملة الجزء األول240.222.006 .......

2.224.855

0.502.111

242.020.220

264.018.521

2.224.855

0.502.111

220.852.225

560.000,000

جملة نفقات العنوان األول.

6

المبلغ القديم

الزيادة

المبلغ الجديد

003 2203

-

002 2203

-

006 2202

-

006 2253

-

003 2251

-

001 2251

-

001 2251

-

001 2252

-

المستودع البلدي
أشغال الصيانة
0
والتعهد
إقتناء معدات
0
وتجهيزات أخرى
500.000,000
تعبيد الطرقات
تجميل مداخل
المدن
تهيئة المساحات
الخضراء
عمليات التهيئة
والتجميل األخرى
بناء المنشآت
الرياضية وتهيئتها

50.000,000

50.000,000

-

530.000,000

55.611,000

-

55.611,000

10.000,000

-

10.000,000
71.141,976

-

1.151,604

-

0 50.000,000

0

30.111,200

-

30.111,200

0

50.400,000

-

50.400,000

0

4.100,000

-

4.100,000

جملة القسم السادس268.862.042 ........

262.242.525 04.504.812 080.100.611

جملة الجزء الثالث268.862.042 .........

262.242.525 04.504.812 080.100.611

جملة نفقات العنوان الثاني208.151.422 .

002.625.265 04.504.812 080.100.611

جملة نفقات الميزانية0.220.204.211 06.128.812 082.022.255 0.626.052.152 .............
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 -1خـالصــة مـــوارد ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

بيـــــان المـــــوارد
مــوارد العنــوان األ ّول :

الجـــزء األ ّول :المـــداخيـــل الجبــائيـــة االعتيادية
األول :المعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة 669.100,000 ............................................
الصنـف ّ
الصنف الثاني :مداخيـل إشغال الملـك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه513.700,000 ..... ..
الصنف الثالث :مداخيل الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات ........
الصنف الرابع :المداخيـل الجبائيـة االعتيادية األخـرى ............................................
األول
جملـة الجــزء ّ

556.000,000
0
422.411.111

الجــزء الثاني :المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية
الصنـف الخامس :مداخيـل الملـك البلـدي االعتيادية 50.200,000 ................................................
الصنف السـادس :المداخيـــل المــاليـــة االعتيادية .................................................

166.491,611

جملـة الجــزء الثانـي 522.424.855

جملة موارد العـنوان األ ّول 0.106.224.855
صصــة للتنميــة
الجـــزء الثالـث :المــوارد الذاتيــة والمخ ّ

مــوارد العنــوان الثاني:

الصنـف السـابـع :منـــــــــح التجهـيــــــــــز 633.074,356 ........................................................
الصنـف الثـامــن :مدخرات وموارد مختلفـة 166.001,614 .........................................................
جملـة الجــزء الثالـث 255.012.561

الجـــزء الرابــع :مــــــــــوارد االقتراض
الصنـف التـاسـع :مــــوارد االقتراض الداخلــي 59.752,441 ....................................................
0
الصنـف العاشــر :مــــوارد االقتراض الخارجي ...................................................
0
الصنـف الحادي عشر :مـوارد االقتراض الخارجي الموظفـة ....................................
جملـة الجــزء الرابـع 02.006.225

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

0

جملـة الجــزء الخـامـس

1

جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 222.181.445

مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة 0.220.204.211
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-2خـالصــة نفقــات ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

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

األول :التـأجيــر العمـومي 173.131,000 ..............................................................
القســـم ّ
القســم الثاني :وسـائــل المصـالـح 351.011,395 ..............................................................
القســم الثالث :التدخـــل العمـومـي 37.900,000 ..............................................................
0
القســم الرابع :نفقـات التصـرف الطارئـة وغير الموزعة....................................
األول 242.020.220
جملـة الجــزء ّ

الجــزء الثاني :فــوائــد الـديــن
القســم الخامس :فـوائـــد الديـــــن 63.027,121 ..............................................................
جملـة الجــزء الثانـي 82.160.464

جملـة نفقــات العنــوان األ ّول 220.852.225

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

424.414,131
0
0
0
262.242.525

الجــزء الرابع :تسديـد أصــل الديـــن
القســم العـاشـر :تسديـد أصـل الديـن 17.949,330 ............................................................
جملـة الجــزء الرابـع 40.222.221

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

0

جملـة الجــزء الخامـس

1

جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 002.625.265

مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة 0.220.204.211

والتفويض لرئيس النيابة الخصوصية بإتمام اإلجراءات الالزمة في الغرض.
.../...
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الموضوع الثاني  :تسوية العمليات المالية لسنة .6059
يعرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائال :
عمال بالقانون األساسي عدد  31لسنة  5791المؤرخ في  51ماي  5791المتعلق بالقانون
األساسي لميزانية الجماعات المحلية كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 21
لسنة  6009المؤرخ في  54ديسمبر . 6009
وعمال بالقرار المشترك لوزيري الداخلية والمالية المؤرخ في  35مارس  6004والمتعلق
بضبط صبغة وتبويب ميزانية الجماعات المحليـة.
نعرض عليكم موضوع تسوية العمليات المالية لسنة  6059بالترفيع فيها من ()5.572.557,330
إلى ( ) 5.152.943,330أي بزيادة قدرها (  ) 660.221,000متأتيـــــة كاآلتـــي:
 منح مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية موارد السنة555.000,000 :.. منح ومساهمات داخلية أخرى موارد السنة 94.100,000 :...................................... قروض من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية موارد السنة35.521,000 :.......تنقيح ميزانية البلدية لسنة  6059بالترفيع فيها من ( )5.572.557,330إلى () 5.152.943,330
دخال وصرفا كاآلتـي :

 دخـــــــــال :
الفقرة
العنوان الفصل الفقرة الفرعية

05 9005
01 9005

8

البيان

المبلغ القديم

الزيادة

التخفيض

0

555.000,000

ــ

555.000,000

0

94.100,000

ــ

94.100,000

جملة الصنف السابع064.056.282 .

020.511.111

ــ

254.456.282

جملة الجزء الثالث 222.250.462 .

020.511.111

ــ

528.250.462

35.521,000

ــ

35.521,000

35.521,000

ــ

34.619,961

35.521,000
660.221,000

ــ
ــ

34.619,961
255.559,544

مجموع الموارد881.664.111 0.006.000.221 ........

ــ

0.406.222.221

منح مسندة من صندوق
 006القروض – موارد
السنة.
 006منح ومساهمات داخلية
أخرى – موارد السنة.

 - 006 07005قروض من صندوق
القروض  -موارد السنة
9.073,961
جملة الصنف التاسع
0

جملة الجزء الرابع
جملة موارد العنوان الثاني

9.073,961
370.113,544

المبلغ الجديد

.../...

-4 صــرفــــــــا :
الفقرة
العنوان الفصل الفقرة الفرعية

8

البيان

المبلغ القديم

 005 0005 2203قصر البلدية

543.492,096

الزيادة

التخفيض

المبلغ الجديد

555.000,000

ـــ

671.492,096

50.000,000

ــ

50.000,000

10.000,000

ــ

15.900,000

50.000,000

ــ

65.490,000

4.100,000

ــ

4.100,000

35.521,000

ــ

516.521,000

جملة القسم السادس228.250.010 ..

881.664.111

ــ

612.182.010

جملة الجزء الثالث228.250.010 ..

881.664.111

ــ

612.182.010

جملة نفقات العنوان الثاني440.226.020 ..

881.664.111

ــ

621.551.020

جملة النفقات الميزانية881.664.111 0.006.000.221 ....

ــ

0.406.222.221

0

003 2203

 00المستودع البلدي

006 2202

 00إقتناء
معدات 5.900,000
وتجهيزات أخرى

001 2251

التهيئة
 00عمليات
والتجميل األخرى

55.490,000

001 2251

وتهيئة
 000بناء
المنشآت الرياضية

0

 000 0001 2251تهيئة
الخضراء المساحات 555.000,000

.../...

-7خـالصــة مـــوارد ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

بيـــــان المـــــوارد
مــوارد العنــوان األ ّول :

الجـــزء األ ّول :المـــداخيـــل الجبــائيـــة االعتيادية
األول :المعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة 572.100,000 ............................................
الصنـف ّ
الصنف الثاني :مداخيـل إشغال الملـك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه512.060,000 ..... ..
الصنف الثالث :مداخيل الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات ........
الصنف الرابع :المداخيـل الجبائيـة االعتيادية األخـرى ............................................
األول
جملـة الجــزء ّ

509.500,000
0
440.681.111

الجــزء الثاني :المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية
الصنـف الخامس :مداخيـل الملـك البلـدي االعتيادية 9.900,000 ................................................
الصنف السـادس :المداخيـــل المــاليـــة االعتيادية .................................................

314.312,516

جملـة الجــزء الثانـي 256.141.048

جملة موارد العـنوان األ ّول 215.666.048
صصــة للتنميــة
الجـــزء الثالـث :المــوارد الذاتيــة والمخ ّ

مــوارد العنــوان الثاني:

الصنـف السـابـع :منـــــــــح التجهـيــــــــــز 311.112,969 ........................................................
الصنـف الثـامــن :مدخرات وموارد مختلفـة 654.106,932 .........................................................
جملـة الجــزء الثالـث 528.250.462

الجـــزء الرابــع :مــــــــــوارد االقتراض
الصنـف التـاسـع :مــــوارد االقتراض الداخلــي 34.619,961 ....................................................
0
الصنـف العاشــر :مــــوارد االقتراض الخارجي ...................................................
0
الصنـف الحادي عشر :مـوارد االقتراض الخارجي الموظفـة ....................................
جملـة الجــزء الرابـع 22.852.285

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

0

جملـة الجــزء الخـامـس

1

جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 600.002.022

مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة 0.406.222.221

.../...

 - 50خـالصــة نفقــات ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

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

األول :التـأجيــر العمـومي 131.331,000 ..............................................................
القســـم ّ
القســم الثاني :وسـائــل المصـالـح 617.092,516 ..............................................................
القســم الثالث :التدخـــل العمـومـي 63.100,000 ..............................................................
0
القســم الرابع :نفقـات التصـرف الطارئـة وغير الموزعة....................................
األول 206.200.048
جملـة الجــزء ّ

الجــزء الثاني :فــوائــد الـديــن
القســم الخامس :فـوائـــد الديـــــن 67.166,017 ..............................................................
جملـة الجــزء الثانـي 80.488.140

جملـة نفقــات العنــوان األ ّول 246.822.000

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

203.063,507
0
0
0
612.182.010

الجــزء الرابع :تسديـد أصــل الديـــن
القســم العـاشـر :تسديـد أصـل الديـن 29.169,030 ............................................................
جملـة الجــزء الرابـع 62.582.121

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

0

جملـة الجــزء الخامـس

1

جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 621.551.020

مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة 0.406.222.221

وبعد التداول والنقاش .
قــرار المـجلـس
صادق المجلس بإجماع الحاضرين على موضوع تسوية العمليات المالية على النحو
الذي عرض بالعرض أعاله.
../...
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الموضوع الثالث  :متابعة سير اإلستخالصات.
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائال :
عمال بمنشوري وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد  99بتاريخ  69سبتمبر
 5779وعدد  57بتاريخ  64مارس  6006حول تنمية الـموارد البلديــة .
نعرض عليكم الوضع المالي للبلديـة كاآلتــــــي :
 )0ميزانيــة سنــة : 8102
 تقديــــــــرات الميزانيــــة5.007.000,000 =.................................... االستخالصات الحاصلة لحد 99.515,054 =..............6054/05/35 النسبـــــــــة% 9,2 =..................................................... )8جدول اإلستخالصات الحاصلة لحد  8102/10/20فصال فصال وفقرة فقرة :
تولى السيـد رئيـس النيابـــة الخصوصيــــة عـرض كشــف اإلستخالصــات
لحــد يوم  35جانفي  6054فصال فصال وفقرة فقرة وبين أن نسبة اإلستخالصات
بلغت . % 9,2

الموضوع الرابع  :سير المشاريع البلدية .

عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين كاآلتي :
 تهيئة الحديقة الترفيهية بنهج بن عرفة بالشبيكة  :تمت األشغال بنسبة %500
 برمجة تهيئة جزء وظيفي أول وثاني لقصر بلدية الشبيكة بعنوان سنة 6059
وسنة  (:6054في طور الدراسة).

.../...
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الموضوع الخامس  :متابعــة المديونيــــة.
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائــال :
عمال ببرقية وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد  979بتاريخ  6002/1/54وبرقية
سلطة اإلشراف عدد  147بتاريخ  60ماي  6002حول معالجة المديونية بالبلديـات .
نعرض عليكم الموضوع كاآلتـي :
 مخطط تطهير الديون :
مبلغ الدين

بيان الدائن
المؤسسات العمومية :
الشركة التونسية للكهرباء والغاز
الديوان الوطني إلتصاالت تونس.
الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
الصندوق الوطني للتقاعد .
المركز الوطني لإلعالمية.
الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه
ديوان قيس األراضي.
الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين
الخـــــواص :

8102

سنوات الخالص
8181
8100
8102
-

19.292,071
60.036,363
1.713,126
1.640,451
3.614,323
1.062,110
1.004,752
1.146,000
904,000

19.292,071
50.000,000
6.341,019
5.361,000
5.592,000
-

50.036,363
3.127,151
6.711,451
6.096,323
1.062,110
1.004,752
1.146,000
904,000

-

06.406.502

22.255.220 68.560.048

-

8180

-

-

8188
-

-

 البرنامج السنوي لتطهير الديون :
مبلغ الدين

بيان الدائن
المؤسسات العمومية :
الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه.
الديوان الوطني إلتصاالت تونس.
الشركة التونسية للتامين وإعادة التأمين.
الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
المركز الوطني لإلعالمية.
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية.
ديوان قيس األراضي.
الخـــــواص :
الجملـــــــــة..............

1.062,110
50.036,363
1.146,000
3.127,151
6.096,323
6.711,451
1.004,752
904,000
22.255.220

المبرمج خالصه سنة 8102
1.062,110
50.036,363
1.146,000
3.127,151
6.096,323
6.711,451
1.004,752
904,000
22.255.220

قـــــرار المجلــــــس
بعد المداولة والنقاش صادق الحاضرون باإلجماع على مخطط تطهير الديون والبرنامج
السنوي المقترح لذلك حسب العرض المشار إليه أعاله .
والتفويض لرئيس النيابة الخصوصية إلتمام اإلجراءات الالزمة في الغرض.

.../...
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الموضوع السادس  :برنامج اإلستثمار البلدي لسنة 6054
( المشاريع المدرجة بالميزانية ) 6054
يعرض السيد رئيس النيابة الخصوصية على السادة أعضاء النيابة الخصوصية
موضوع اإلعتمادات المخصصة لإلستثمار بميزانية البلدية والمتأتية مجمل إعتماداتها
من فواضل السنة الفارطة ( )6059التي وقع نقلها لإلستثمار بعنوان ميزانية سنة
 6054وهي كاآلتي :
 الدراسات  61 :ألف دينار. بناء قصر البلدية  674 :ألف دينار . المستودع البلدي  560 :ألف دينار. برامج وتجهيزات اإلعالمية  3 :ألف دينار إقتناء معدات الطرقات  516,696 :ألف دينار اإلنارة العمومية  60 :ألف دينار. بناء األرصفة. 2,962 : تعبيد الطرقات  500 :ألف دينار. تهيئة الحدائق العمومية  30,344 :ألف دينار تجميل المدن  50 :ألف دينار.وبناء على الطرح الموجود أعاله نطرح للتداول والنقاش موضوع إنجاز هذه المشاريع
وأماكن التدخل المزمع برمجتها بناء على مقترحات المجلس البلدي.
قــــــــــرار المجلــــــــس
بعد المداولة والنقاش صادق الحاضرون باإلجماع على ضرورة التسريع في إنجاز
الدراسات الالزمة لبناء قصر بلدية إضافة إلى مشروع األشغال المزمع إنجازها
بالمستودع البلدي والتنسيق مع مصالح التجهيز بالقيروان قصد تعيين مكتب دراسات لذلك.
أما بالنسبة لتجهيزات إقتناء معدات طرقات فإن رأي النيابة الخصوصية يتجه نحو
تأجيل النظر في هذا الملف وترحيله إلى المجلس الذي سينبثق عن اإلنتخابات البلدية
المقبلة ,كذلك نفس الشأن لباقي المشاريع.
.../...

 - 51الموضوع السابع  :الحط الكلي من المعلوم على العقارات المبنية للعائالت من ذوي
الدخل المحدود المنتفعين بإعانة قارة من الدولة.
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائال :
عمال بالمذكرة العامة الصادرة عن وزارة المالية عدد  55بتاريخ  52جانفي  6002حول التصرف
المحاسبي للجماعات المحلية حيث نصت المذكرة على إجراءات عمليات الحط الكلي من المعلوم على
العقارات المبنية باالستناد إلى الفصل  02من مجلة الجباية المحلية ( الفصل  : 02الفقرة  IIو  IIيقع حط
المعلوم على العقارات المبنية كليا من طرف الجماعات المحلية بالنسبة للمطالبين بالمعلوم على العقارات
المبنية من ذوي الدخل المحدود المنتفعين بإعانة قارة من الدولة أو من الجماعات المحلية ويمنح الحط
المنصوص عليه بالفقرتين  Iو IIمن هذا الفصل بقرار من رئيس الجماعة المحلية بناء على مداولة مجلس
الجماعة المحلية بعد أخذ رأي لجنة المراجعة المنصوص عليها بالفصل  61من هذه المجلة).
وذلك بمنح الحط الكلي من المعلوم على العقارات المبنية بالنسبة للمطالبين بالمعلوم من ذوي الدخل
المحدود المنتفعين بإعانة قارة من الدولة أو الجماعات المحلية .
وقد أمدتنا إدارة الوحدة المحلية للشؤون االجتماعية بالشبيكة بقائمة في العائالت المنتفعة بإعانة
قارة من الدولة كاآلتي :
قـــــــرار المجلـــــس
بعد المداولة والنقاش صادق الحاضرون باإلجماع على الحط الكلي للمعاليم الموظفة بعنوان األداء
على العقارات المبنية بالنسبة للعائالت المذكورة بالقائمة أسفله :
مبلغ الدين
السنوات
رقم الفصل
اإلسم واللقب
ع /ر
537,110 6054 - 6050 060056006005
 .5محبوبة بنت عمر سقا
91,060 6054 - 6050 030059053005
 .6ساسية هبول
690,140 6054 - 6050 030059051005
 .3ورثة عمر بن الصغير عبادة مالط
 .1ورثة الهادي بن الصغير العجمي سقا 19,500 6052 - 6055 050007061005
99,400 6054 - 6055 050007005005
 .1ورثة الصغير داود مالط
514,440 6052 - 6050 030059051005
 .2ورثة علي زمال سقا
601,020 6054 - 6050 030006051005
 .9حليمة بنت عمارة بوقرة
49,320 6052 - 6055 060050005005
 .4ورثة محمد الهذيلي سقة
55,632 6054 - 6059 030006052005
 .7عائشة بنت جمعة القصاب سقة
507,640 6054 - 6050 030006002005
 .50ورثة احمد بن خليفة سقة
51,120
6054
050055006005
 .55خليفة بن علي الفطناسي
 .56صالح بن احمد بن سالم بوربع مالط 669,030 6054 - 6056 050003001005
627,610 6054 - 6004 030009057005
 .53ناجية منصور
550,749 6054 - 6053 030009060005
 .51بشير بن فرح منصور
76,320 6054 - 6053 030054050005
 .51خيرة بنت حسين الجوادي
32,100
6054
030060001005
 .52بشيرة بنت علي بن حسن الجوادي
والتفويض لرئيس النيابة الخصوصية إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة في الغرض.
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الموضوع الثامن  :تشكيل لجنة النظر في تراخيص الماء الصالح للشراب والكهرباء.
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائال :
بعد توسعة المنطقة البلدية بالشبيكة بمقتضى األمر الحكومي عدد  206لسنة
 6052المؤرخ في  62ماي  6052لتصبح تشمل عمادات الرويسات والعوامرية
والجواودة والشبيكة  ,أصبحت عمليات إسناد التراخيص لمختلف هذه المناطق الريفية
من مشموالت البلدية  ,وقد ورد على البلدية منذ بداية هذه السنة عدد كبير من المطالب
للتزود بالماء الصالح للشراب وبالكهرباء لم نقوم بإجابة أصحابها في انتظار عرض
الموضوع على أنظار النيابة الخصوصية لتشكيل لجنة تنظر في كيفية إسناد تراخيص
الماء الصالح للشراب والكهرباء .
وعليه ,نعرض عليكم الموضوع للتداول وتشكيل اللجنة المذكورة.
قـــــــــــرار المجلـــــــــــس
بعد المناقشة والدرس تم اإلتفاق على تشكيل اللجنة المذكورة كما يلــــــي :
-

الكاتب العام للبلدية
عبد الفتاح الزايري
السادة عمد المناطق
ممثل عن التجهيز بالشبيكة
ممثل الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالقيروان
ممثل عن الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه بالقيروان

رئيس
عضو
أعضاء
عضو
عضو
عضو
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الموضوع التاسع  :مسائل مختلفة.

متابعة العمل البلدي من شتى جوانبه :
يعرض السيد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الشبيكة متابعة العمل بالبلدي
وخاصة مصلحة النظافة  ,حيث أن العدد الجملي للعملة ال يتجاوز  7بين عملة الحضائر
الجهوية للتنمية والعملة المترسمين ( )9وحيث أن اليد العاملة قليلة جدا بالمقارنة مع
الخدمات البلدية  ,حيث أن جرار تفريغ آبار الصرب يتطلب عدد  : 06سائق وعامل +
 04عملة على كل جرار إضافة إلى الحراس ( ,)1وحيث أنه بناء على ما ذكر ,نطلب
من الجناب فتح مناظرة بعنوان إنتداب  01عملة جدد سنة  6059نظرا للحاجة الملحة
لذلك قصد توفير فضاء نظيف يستطاب فيه العيش بالمنطقة.
وباالنتهاء من التداول في مواضيع الدورة العادية بين السيد رئيس النيابة الخصوصية
للحاضرين أن العمل البلدي يتطلب الحضور اليومي ومواكبة كل أنشطة البلدية في كل
المجاالت وخاصة في مجال النظافة لما لهذا العمل من أهمية في الرفع من مستوى
عيش المواطن واإلستجابة لطلباته حتى يكون سند للبلدية ويشارك في نظافة المدينة .
كما ندعو السادة أعضاء النيابة الخصوصية لمزيد تحسين المواطنين بوجوب الحضور
خالل الجلسات التمهيدية للدورات العادية لإلستماع آلرائهم ومقترحاتهم.
وفي حدود الساعة منتصف النهار رفعت الجلسة وأنهت النيابة الخصوصية أعمالها.
الشبيكة في  63 :فيفري 6054
رئيس النيابة الخصوصية
عبدالوهاب عبدالقادر

