الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة

***

بلديــة الشبيكـــة

المجلــس البلــدي بالشبيكـــة
الدورة العاديـة األولى لسنة 9102
المنعقـدة في  99فيفري 9102
***
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  9902التي تقرر عقدها يوم الجمعة
 99فيفري  9902على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية ,إالّ أنه وبطلب من جل
أعضاء المجلس البلدي تم تأجيل الجلسة إلى الساعة الثالثة بعد الزوال من نفس اليوم.
وبناء على االستدعاء الموجه إلىى اافىة السىادة أعضىاء المجلىس البلىدي فىي بتىاري
 9902/99/00تحت عدد  052والمتضمن تاري ومكان وسىاعة عقىـد الجلسىـة وجىدول
األعمال ونصه ااآلتـي :
وبعد ،أتشرف بإستدعائكم لحضور الدورة العادية األولى لسنة  9902التي تقرر
عقدها ليوم الجمعة  99فيفري  9902على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر البلدية.
نعقد جلسة الدورة العاديىة األولىى لسىنة  9902اليىوم الجمعىة الثىاني والعشىرين مىن
شهـر فيفري سنة تسعة عشرة وألفين على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقـر البلدية.
ونفتىت الجلسىة بالترحيىب بكافىة الحا ىىرين ,ونشىير إلىى أن األعضىـاء الحا ريىىـن
تتألىىـم منهىىـم األـلبيىىـة القانونيىىـة بحيىىن يكىىـون النصىىـا مكتمىىـال ( الفصىىل  999مىىن
القانون األساسي عدد  92لسنة  9902المؤرخ في  2ماي .) 9902
عقد المجلس البلدي بالشبيكة دورته العاديـة األولى اليوم الجمعة الثاني والعشرين
من شهر فيفري سنة تسعة عشرة وألفـين على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر البلدية
برئاسة السيد طارق طعم رئيس البلدية وبحضور أعضاء المجلس البلدي السادة :
مساعد رئيس البلدية
 محمد بن الصادق الزايريعضو
 األزهر السبري"
 رو ة طعم"
 أمينة سقة"
 مروى الخضراوي"
 عثمان جريو"
 الهادي مالط.../...
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 خميس سقة ياسين سقا محمد بن التيجاني الزايري محمد النابتي منية هبول الناصر مالطوتغيب عنها السادة :
"
 قيس شيحة"
 رب مالط"
 تبر الزايري"
 وداد سعيداما حضرها السيدان :
 عزالدين الخطاطفي قابض المالية بالشبيكة ومحتسب بلدية الشبيكة. ر وان طيمومي الكاتب العام للبلديـة الذي تولى اتابة محضر الجلسة.واما حضرها أيضا عدد من مختلم مكونات المجتمع المدني بالشبيكة.
ث ّم تولى السيد رئيس البلدية عرض جدول األعمال وتاله على الحا رين حسبما
جاء بنص االستدعاء وهـو ااآلتــي :
 -0تنقي ميزانية البلدية لسنة .9902
 -9تسوية العمليات المالية لسنة .9902

 -3التفويت بالبيع في عقار لفائدة وزارة المالية  -القبا ة المالية بالشبيكة .
 -4المصادقة على إقتناء معدات نظافة.
 -5المصادقة على إقتناء شاحنة مجهزة بسلّم.
 -2إحداث لحنة للتفويت في منقوالت تجاوزت اآلماد القصوى.
 -7مشروع إحداث دائرة بلدية بعمادة الرويسات  -سيدي محمود.
 -2سير اإلستخالصات.
 -2سير المشاريع البلدية.
 -09متابعـة المديونيــة.
 -00مسائـل مختلفــة .
وتمـت المصادقــة على جدول اإلعمال باإلجمــاع .
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-3ثم أشار السيد رئيس البلدية إلى أن الجلسة التمهيدية لهذه الدورة العادية قد تم عقدها يوم
الجمعة  95جانفي 9902على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية وقد تم دعوة المتساانين
بالمنطقة البلدية بمختلم وسائل اإلعالم حين تم تعليق إعالن بمقر البلدية بتاري  92جانفي
 9902تم فيه تحديد موعد عقد الجلسة التمهيدية ليوم الثالثاء  99جانفي  9902على الساعة
العاشرة صباحا بمقر البلدية ,اما تم إدراج اإلعالن بموقع الوا الخاص بالبلدية وبالصفحة
الرسمية للبلدية على الموقع اإلجتماعي "الفايسبوك" اما تم أيضا اإلعالن عنه عبر إذاعة
صبرة  FMواإلذاعة الوطنية واإلذاعات الجهوية  .إال أنه يوم عقد الجلسة لم يكتمل النصا
وـا جل أعضاء المجلس البلدي فتم تأجيل الجلسة لتاري هذا اليوم الجمعة  95جانفي
 9902على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية.
وقد ترأس هذه الجلسة السيد محمد بن الصادق الزايري مساعد رئيس البلدية طبقا
للفصل ( 902الفقرة األولى) من مجلة الجماعات المحلية وافتتحها بالترحيب بالحا رين
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 متساانو المنطقة البلدية بوسائل اإلعالم المتاحة لسماع
مداخالتهم في المسائل ذات الصبغة المحلية وتعريفهم بالبرامج البلدية .
ويتم درس المقترحات المعرو ة خالل الجلسة التمهيدية من قبل اللجان البلدية ال
حسب مشموالتها وتعرض على الدورة العادية الموالية للمجلس البلدي .
ثم ذار السيد محمد بن الصادق الزايري رئيس الجلسة الحا رين بأنه طبقا للفصل 999
من مجلة الجماعات المحلية الذي ينص على أنه تعقد جلسات المجلس البلدي بحضور أـلبية
أعضائه وفي صورة عدم ااتمال النّصا يدعى المجلس لالنعقاد بعد ثالثة أيام على األقل
مهما اان عدد الحضور .وعلى هذا األساس فإننا نعقد هذه الجلسة التمهيدية للدورة العادية
األولى لسنة  , 9902وفت با النقاش فكان ااآلتي :
السيدتين  :منية هبول وأمينة سقة تساءلتا عن مشروع التطهير و رورة متابعة المقاول
المكلم باإلنجاز بأن يسرع في األشغال وعدم التوقم عنها نظرا للظروف الكارثية التي
أصبحت عليها الطرقات بأنهج وشوارع المنطقة  ,اما طالبتا بإيجاد حلول وقتية وسريعة لحالة
الطرقات اأن يتم ردم الحفر بالـ tuf-venantوتسخير اآللة الماسحة لفرع إدارة التجهيز لذلك.
اما طالب الحا رون بإـالق سياج الحديقة العمومية "جردة بورقيبة" بإعادة بناء الحائط
التي تم هدمه لدخول اآللة الجارفة لتنظيم الحديقة.
ثم طالب الحا رون بمتابعة المراسالت التي وجهت لبعض اإلدارات إلحداث فروع لها
بالمنطقة البلدية بالشبيكة على ـرار شراة الكهرباء والغاز وشراة استغالل وتوزيع المياه
وصندوق الضمان اإلجتماعي والبنك الوطني الفالحي.
وقد اختتمت الجلسة التمهيدية بالتنويه بأهمية حضور مثل هذه الجلسات والحن على
تحسيس بقية المتسااين للحضور مستقبال وتقديم مداخالتهم في المسائل ذات الصبغة المحلية.
ثم أذن السيد رئيس البلدية للسادة أعضاء المجلس للتداول في الموا يع المدرجة
بجدول األعمال والتي تمت المصادقة عليها فكانت ااآلتــي :
.../...
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الموضوع األول :تنقي ميزانية البلدية لسنة .9902
عرض السيد رئيس البلدية المو وع على الحا رين قائال :
عمال بالقانون األساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد  35لسنة  0275المؤرخ في
 04ماي  0275المتـمم والمنقـ بالقانـون األساسـي عدد  25لسنــة  9997المـــؤرخ في
 02ديسمبر  9997وخاصة الفصل  95جديد منه ,وعلى شهادة القابض البلدي المتعلقة
باحتسا و بط المبالغ المقامة من المال اإلحتياطي في نهاية سنة .9902
نعرض عليكم مشروع تنقيـ ميزانيـة البلديـة لسنة  9902وفقا لما أسفرت عنه
الحسابات في  30ديسمبر  9902ااآلتـي :
 اإلنجازات من  10جانفي إلى  10ديسمبر : 9102
 )0جملة الموارد المنجزة بالعنوان األول لسنة .................................................... 9902
 )9جملة دفوعات العنوان األول(الجزءان  0و............................................................)9
 )1تولت 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 ومن )............
 )5جملة دفوعات الجزئين  3و  4من العنوان الثاني ................................................ .
 )6جملة الموارد الحاصلة بالجزء  ( 5موارد محالة )...................................................
 )7جملة دفوعات الجزء  ( 5نفقات على موارد محالة )..............................................
 مدخرات بعنوان : 9107
 )2تتوفر للبلدية بالعمليات الخارجة عن ميزانيتها مدخرات ( %99من فوائض
العنوان األول لسنة  ) 9907بما 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 )9فوائض العنوان األول لسنة ................................................................9902
 %99 )1المودعة خارج الميزانية من فوائض سنة ........................................9907
 %099 )4فوائض الجزئين  3و 4من العنوان الثاني لسنة ...........................9902
 )5المال اإلحتياطي المزمع إدراجه بميزانية ........................) 4 + 3 + 9( 9902
 )6المال اإلنتقالي المزمع إدراجه بميزانية ........................................................9902

0.409.392,207
522.995,775
59.352,939
225.999,445
909.772,943
-

29.359,329
770.245,009
054.322,999
207.552,929
29.359,329
234.299,939
0.549.592,704
-
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 -5قـــــــــرار المجلــــــــس
صادق أعضاء المجلس البلدي الحا رون باإلجماع على تنقي ميزانية البلدية لسنة
 9902اما يلي :
 دخـــــــــال :
الفقرة
العنوان الفصل الفقرة الفرعية

9

البيان

المبلغ القديم

الزيادة

990 2990

-

المبالغ المتأتية من
ـير
الفوائض
322.523,295
المستعملة من العنوان
األول – نقل فوا ل-

-

999 2990

-

المبالغ المقامة من
ـير
الفوائض
المستعملة من العنوان 429.999,999
للسنة
األول -
األخيرة.

57.552,929

جملة الصنف الثامن212.215.227 .

التخفيض

553,259

-

551.651 57.556.121

المبلغ الجديد

322.992,255

507.552,929

225.212.417

جملة الجزء الثالث 551.651 57.556.121 0.129.172.207 .

0.412.129.957

جملة موارد العنوان الثاني551.651 57.556.121 0.125.516.974 .

0.449.512.704

مجموع الموارد ميزانية البلدية551.651 57.556.121 9.602.516.974 ...

9.675.512.704

-2 صرفــــــا :
الفقرة
العنوان الفصل الفقرة الفرعية

0

29 9990

399

29 9990

903

29 9990

999

29 9990

90

البيان

المبلغ القديم

متخلدات تجاه الشراة
التونسية للكهرباء والغاز
متخلدات تجاه الواالة
9
الوطنية للتصرف في
النفايات
متخلدات تجاه مؤسسات
04.999,999
عمومية أخرى
متخلدات تجاه الخواص 2.599,999
45.999,999

الزيادة

التخفيض

المبلغ الجديد

-

45.999,999

9

0.792,332
290,999

0.472,320
-

09.593,232
7.390,999

جملة الفصل 411.211.111 ..9910

9.592.112

126.259.277 46.476.160

جملة القسم الثاني 557.211.111 .....

9.592.112

501.259.277 46.476.160

جملة الجزء األول9.592.112 0.121.111.111 ........
جملة نفقات العنوان األول9.592.112 0.014.111.111 ..

9

-

0.792,332

0.116.159.277 46.476.160
0.161.159.277 46.476.160

 999 990 92293قصر البلدية

711.111.111

51.111.111

 999 990 92205تهيئة الحدائق العمومية

11.122.291

-

بناء المنشآت الريا ية
 999 994 92202وتهيئتها.

2.511.111

010.112.921

-

-

51.111.111

 999 990 92207أشغال الصيانة والتعهّد51.111.111 .

-

11.122.291

751.111.111
1
012.212.921
1

جملة القسم السادس 0.561.174.500 21.122.291 020.112.921 0.452.095.142 ...........
جملة الجزء الثالث 0.561.174.500 21.122.291 020.112.921 0.452.095.142 ................
جملة نفقات العنوان الثاني0.605.455.717 21.122.291 020.112.921 0.504.516.974 ........
جملة نفقات البلدية9.675.512.704 096.265.020 021.267.690 9.602.516.974 .................
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 -7خـالصــة 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 فيه903.399,999 ..... ..
الصنف الثالث :مداخيل الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات ........
الصنف الرابع :المداخيـل الجبائيـة االعتيادية األخـرى ............................................
األول
جملـة الجــزء ّ

909.029,999
9
651.111.111

الجــزء الثاني :المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية
الصنـف الخامس :مداخيـل الملـك البلـدي االعتيادية 03.999,999 ................................................
الصنف السـادس :المداخيـــل المــاليـــة االعتيادية .................................................

579.999,999

جملـة الجــزء الثانـي 521.111.111

جملة موارد العـنوان األ ّول 0.911.111.111
صصــة للتنميــة
الجـــزء الثالـث :المــوارد الذاتيــة والمخ ّ

مــوارد العنــوان الثاني:

الصنـف السـابـع :منـــــــــ التجهـيــــــــــز 443.043,299 ........................................................
الصنـف الثـامــن :م ّدخرات وموارد مختلفـة 225.232,437 .........................................................
جملـة الجــزء الثالـث 0.412.129.957

الجـــزء الرابــع :مــــــــــوارد االقتراض
الصنـف التـاسـع :مــــوارد االقتراض الداخلــي 3.492,457 ....................................................
9
الصنـف العاشــر :مــــوارد االقتراض الخارجي ...................................................
9
الصنـف الحادي عشر :مـوارد االقتراض الخارجي الموظّفـة ....................................
جملـة الجــزء الرابـع 1.496.457

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

9

جملـة الجــزء الخـامـس

1

جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 0.449.512.704

مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة 9.675.512.704
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–2خـالصــة نفقــات ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

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

األول :التـأجيــر العمـومي 442.999,999 ..............................................................
القســـم ّ
القســم الثاني :وسـائــل المصـالـ 503.259,277 ..............................................................
ّ
التدخـــل العمـومـي 72.099,999 ..............................................................
القســم الثالث:
ّ
9
الموزعة....................................
القســم الرابع :نفقـات التصـرّ ف الطارئـة وـير
األول 0.116.159.277
جملـة الجــزء ّ

الجــزء الثاني :فــوائــد الـديــن
القســم الخامس :فـوائـــد الديـــــن 94.999,999 ..............................................................
جملـة الجــزء الثانـي 94.111.111

جملـة نفقــات العنــوان األ ّول 0.161.159.277

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

0.529.974,500
9
9
9
0.561.174.500

الجــزء الرابع :تسديـد أصــل الديـــن
القســم العـاشـر :تسديـد أصـل الديـن 55.320,992 ............................................................
جملـة الجــزء الرابـع 55.120.996

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

9

جملـة الجــزء الخامـس

1

جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 0.605.455.717

مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة 9.675.512.704

والتفويض لرئيس البلدية بإتمام اإلجراءات الالزمة في الغرض.
.../...

-2الموضوع الثاني  :تسوية العمليات المالية لسنة .9902
عرض السيد رئيس البلدية المو وع على الحا رين قائال :
عمال بالقانون األساسي عدد  35لسنة  0275المؤرخ في  04ماي  0275المتعلق بالقانون
األساسي لميزانية الجماعات المحلية اما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 25
لسنة  9997المؤرخ في  02ديسمبر . 9997
وعمال بالقرار المشترك لوزيري الداخلية والمالية المؤرخ في  30مارس  9992والمتعلق
بضبط صبغة وتبويب ميزانية الجماعات المحليـة.
نعرض عليكم مو وع تسوية العمليات المالية لسنة  9902بالترفيع فيها من ()0.722.224,799
إلى ( ) 9.900.224,799أي بزيادة قدرها (  ) 999.999,999متأتيـــــة ااآلتـــي:
 من مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية موارد السنة999.999,999 :..تنقي ميزانية البلدية لسنة  9902بالترفيع فيها من ( )0.722.224,799إلى () 9.900.224,799
دخال وصرفا ااآلتـي :

 دخــــــــــــال :
الفقرة
العنوان الفصل الفقرة الفرعية

90 7990

البيان

المبلغ القديم

الزيادة

التخفيض

9

999.999,999

ــ

999.999,999

جملة الصنف السابع911.122.109 .

999.111.111

ــ

455.122.109

جملة الجزء الثالث 755.011.561 .

999.111.111

ــ

277.011.561

771.191.445

999.111.111

ــ

225.191.445

ــ

9.100.224.711

 999من مسندة من صندوق
القروض – موارد السنة.

9

جملة موارد العنوان الثاني

مجموع الموارد999.111.111 0.722.224.711 ........

المبلغ الجديد

 صــرفــــــــا :
الفقرة
العنوان الفصل الفقرة الفرعية

9

البيان

المبلغ القديم

 990 9990 2293قصر البلدية

924.222,979

الزيادة

التخفيض

المبلغ الجديد

999.999,999

ـــ

502.272,979

جملة القسم السادس262.242.515 ..

999.111.111

ــ

0.121.242.515

جملة الجزء الثالث262.242.515 ..

999.111.111

ــ

0.121.242.515

جملة نفقات العنوان الثاني202.615.265 ..

999.111.111

ــ

0.041.615.265

مجموع النفقات999.111.111 0.722.224.711 ....

ــ

9.100.224.711

.../...

 - 09خـالصــة مـــوارد ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

بيـــــان المـــــوارد
مــوارد العنــوان األ ّول :

الجـــزء األ ّول :المـــداخيـــل الجبــائيـــة االعتيادية
األول :المعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة 997.599,999 ............................................
الصنـف ّ
الصنف الثاني :مداخيـل إشغال الملـك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه043.299,999 ..... ..
الصنف الثالث :مداخيل الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات ........
الصنف الرابع :المداخيـل الجبائيـة االعتيادية األخـرى ............................................
األول
جملـة الجــزء ّ

009.999,999
9
421.411.111

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

599.274,955

جملـة الجــزء الثانـي 511.474.955

جملة موارد العـنوان األ ّول 0.106.274.955
صصــة للتنميــة
الجـــزء الثالـث :المــوارد الذاتيــة والمخ ّ

مــوارد العنــوان الثاني:

الصنـف السـابـع :منـــــــــ التجهـيــــــــــز 455.922,309 ........................................................
الصنـف الثـامــن :م ّدخرات وموارد مختلفـة 599.995,942 .........................................................
جملـة الجــزء الثالـث 277.011.561

الجـــزء الرابــع :مــــــــــوارد االقتراض
الصنـف التـاسـع :مــــوارد االقتراض الداخلــي 07.202,225 ....................................................
9
الصنـف العاشــر :مــــوارد االقتراض الخارجي ...................................................
9
الصنـف الحادي عشر :مـوارد االقتراض الخارجي الموظّفـة ....................................
جملـة الجــزء الرابـع 07.206.225

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

9

جملـة الجــزء الخـامـس

1

جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 225.191.445

مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة 9.100.224.711

.../...

 - 00خـالصــة نفقــات ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

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

األول :التـأجيــر العمـومي 423.434,999 ..............................................................
القســـم ّ
القســم الثاني :وسـائــل المصـالـ 305.955,370 ..............................................................
ّ
التدخـــل العمـومـي 32.799,999 ..............................................................
القســم الثالث:
ّ
9
الموزعة....................................
القســم الرابع :نفقـات التصـرّ ف الطارئـة وـير
األول 242.022.170
جملـة الجــزء ّ

الجــزء الثاني :فــوائــد الـديــن
القســم الخامس :فـوائـــد الديـــــن 93.922,424 ..............................................................
جملـة الجــزء الثانـي 91.162.464

جملـة نفقــات العنــوان األ ّول 270.952.215

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

0.929.242,535
9
9
9
0.121.242.515

الجــزء الرابع :تسديـد أصــل الديـــن
القســم العـاشـر :تسديـد أصـل الديـن 42.727,339 ............................................................
جملـة الجــزء الرابـع 42.727.111

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

جملـة

9

1
جملـة الجــزء الخامـس
نفقــات العنــوان الثـاني 0.041.615.265

مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة 9.100.224.711

وبعد التداول والنقاش .
قــرار المـجلـس
صادق المجلس بأـلبية الحا رين على مو وع تسوية العمليات المالية على النحو
الذي عرض بالعرض أعاله.
وفو وا لرئيس البلدية إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة.
.../...

-09-

الموضوع الثالث :التفويت بالبيع في عقار لفائدة وزارة المالية  -القبا ة
المالية بالشبيكة.

عرض السيد رئيس البلدية المو وع على الحا رين قائال :
تبعا لمكتو أمانة المال الجهوية بالقيروان عدد  394بتاري
 9902/99/95حين أفادتنا بأن وزارة المالية تعتزم القيام بتوسعة المقر الحالي
للقبا ة المالية بالشبيكة وإحداث مسكن وظيفي ومكتب مراقبة األداءات
ومستودع للتبغ .
وعليه ,تم عر ه على السادة أعضاء المجلس البلدي لإلعالم بالمو وع.

الموضوع الرابع :المصادقة على إقتناء معدات نظافة.
عرض السيد رئيس البلدية المو وع على الحا رين قائال :
نعرض على السادة أعضاء المجلس البلدي الحا رون مشروع إقتناء
معدات نظافة واردة إعتماداته بالعنوان الثاني لميزانية البلدية لسنة .9902
قــــــرار المجلــــس

صادق أعضاء المجلس البلدي الحا رون على تحويل اإلعتماد
المتوفر بمبلغ ( ) 49.932,992واردة إعتماداته بالعنوان الثاني لميزانية
البلدية لسنة  9902بعنوان إقتناء معدات نظافة إلى إقتناء وسائل النقل.
والتفويض لرئيس المجلس إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة.
.../...

-03الموضوع الخامس :المصادقة على إقتناء شاحنة مجهزة بسلم .

عرض السيد رئيس البلدية المو وع على الحا رين قائال :
نعرض على السادة أعضاء المجلس البلدي الحا رون مشروع إقتناء شاحنة
مجهزة بسلم اهربائي إلصالح وتعهّد شبكة التنوير العمومي واردة إعتماداته
بالعنوان الثاني لميزانية البلدية لسنة .9902

قــــــرار المجلــــس
صادق أعضاء المجلس البلدي الحا رون على إقتناء شاحنة مجهزة
بسلم إلصالح وتعهّد شبكة التنوير العمومي واردة إعتماداته بالعنوان الثاني
لميزانية البلدية لسنة .9902
والتفويض لرئيس المجلس إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة.

.../...

-04الموضوع السادس :إحداث لجنة للتفويت في منقوالت تجاوزت اآلماد
القصوى بمستودع الحجز.

عرض السيد رئيس البلدية المو وع على الحا رين قائـال :
نعرض على السادة أعضاء المجلس البلدي الحا رون مبدأ إحداث لجنة
للتفويت في منقوالت تجاوزت اآلماد القصوى  ,وعلى لجنة التفويت

بطها.

قــــــرار المجلــــس
بعد المناقشة والدرس أقر أعضاء المجلس البلدي الحا رون على إحداث
لجنة للتفويت في منقوالت تجاوزت اآلماد القصوى بمستودع الحجز باآلتي:
 -رئيس البلدية أو من ينوبه

رئيس اللجنة

 -أمينة سقة

عضو

 -محمد بن الصادق الزايري

عضو

 -رو ة طعم

عضو

 -خميس سقة

عضو

 -الهادي مالط

عضو

 -محمد بن التيجاني الزايري

عضو

 -عثمان جريو

عضو

 -عبد الرزاق سقة

عامل مكلم بمستودع الحجز

والتفويض لرئيس المجلس إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة.
.../...

 -05الموضوع السابع  :مشروع إحداث دائرة بلدية بعمادة الرويسات -سيدي محمود.

عرض السيد رئيس البلدية المو وع على الحا رين قائــال :
في إطار تقريب الخدمات البلدية من المواطن نعرض على السادة أعضاء
المجلس البلدي الحا رون مشروع إحداث دائرة بلدية بعمادة الرويسات – سيدي
محمود .
وبعد التـداول والنقــاش.
صوت بـ "نعم" ال من السـادة  :محمد بن الصادق الزايــري ورو ـة طعــــم
ومحمد النابتي واألزهر السبري و منية هبول ورئيس البلدية  ,في حين احتفظ
بصوته بقية أعضاء المجلس وهم  :أمينة سقا و مروى خضراوي وعثمان جريو
والهادي مالط وخميس سقا وياسين سقا ومحمد بن التيجاني الزايري والناصر مالط.
قــــــــرار المجلـــــــس
بعد المناقشة والدرس لم يصادق أعضاء المجلس البلدي بأـلبية الحا رين
على مقترح إحداث دائرة بلدية بعمادة الرويسات -سيدي محمود.
والتفويض لرئيس المجلس إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة.
.../...

-02-

الموضوع الثامن  :سير اإلستخالصات.
عرض السيد رئيس البلدية المو وع على الحا رين قائال :
عمال بمنشوري وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد  77بتاري  97سبتمبر
 0227وعدد  02بتاري  92مارس  9999حول تنمية الـموارد البلديــة .
نعرض عليكم الو ع المالي للبلديـة ااآلتــــــي :
 )0ميزانيــة سنــة : 9102
 تقديــــــــرات الميزانيــــة0.933.999,999 =.................................... االستخالصات الحاصلة لحد 29.922,229 =..............9902/90/39 النسبـــــــــة% 7,3 =..................................................... )9جدول اإلستخالصات الحاصلة لحد  9102/10/10فصال فصال وفقرة فقرة :
تولى السيـد رئيـس البلدية عـرض اشــم اإلستخالصــات لحــد يوم
 9902/90/30فصال فصال وفقرة فقرة وبيّن أن نسبة اإلستخالصـــات بلغت في
الشهر األول من هذه السنة  % 7,3ونأمل أن تتحسن في األشهر القادمة.

.../...

-07-

الموضوع التاسع  :سير المشاريع البلدية.

عرض السيد رئيس البلدية المو وع على الحا رين قائال :
عمال بمنشور وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد 3بتاري  99فيفري 0222
وعدد  49بتاري  02جوان  9999اللذان ينصان على أن يكون مو وع استعراض
سير المشاريع البلدية من الموا يع القارة التي تعرض في ال دورة عاديـة للمجلس
البلـدي  ,نعرض على السادة الحضور المشاريع اما يلي :
 تهيئة الحديقة الترفيهية بنهج بن عرفة بالشبيكة  :تمت األشغال بنسبة %099
 برمجة تهيئة جزء وظيفي أول وثاني لقصر بلدية الشبيكة بعنوان سنة 9907
وسنة  (:9902في طور الدراسة).
 تهيئة المستودع البلدي في حدود  039أ.د .

 تم إقتناء عدد  99جرار .
 وقع إنجاز طلبية إلقتناء benne tasseuse + citerne vide-fosse
 وقع إنجاز صفقة مبسطة إلقتناء شاحنة مجهزة بسلم اهربائي لتعهد شبكة التنوير
العمومي .بمبلغ  042ألم دينار.

.../...
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الموضوع العاشر  :متابعة المديونية.
عرض السيد رئيس البلدية المو وع على الحا رين قائال :
عمال ببرقية وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد  727بتاري  9992/5/02وبرقية
سلطة اإلشراف عدد  422بتاري  99ماي  9992حول معالجة المديونية بالبلديـات .
نعرض عليكم المو وع ااآلتـي :
 مخطط تطهير الديون :
مبلغ الدين

بيان الدائن
المؤسسات العمومية :
الشراة التونسية للكهرباء والغاز
الديوان الوطني إلتصاالت تونس.
الواالة الوطنية للتصرف في النفايات.
الصندوق الوطني للتقاعد .
المراز الوطني لإلعالمية.
الشراة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه
ديوان قيس األرا ي.
الشراة التونسية للتأمين وإعادة التأمين
الخـــــواص :

47.272,925
99.939,393
7.220,299
02.294,453
3.942,323
5.992,549
4.992,202
5.429,999
2.920,999

سنوات الخالص
9190 9191
9102
9102

9107
47.272,925
09.999,999
9.324,947
0.395,999
0.072,999
-

0.792,332
09.593,232
-

09.939,393
3.522,405
9.255,204
9.979,323
5.992,549
4.992,202
5.429,999
7.390,999
729,999

90.559.277 11.255.170 69.560.049 002.140.421

-

-

9199
-

-

 البرنامج السنوي لتطهير الديون :
مبلغ الدين

بيان الدائن

المبرمج خالصه سنة 9102

المؤسسات العمومية :
الواالة الوطنية للتصرف في النفايات.
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية.

0.792,332
09.593,232

0.792,332
09.593,232

الخـــــواص :

7.390,999

7.390,999

الجملـــــــــة90.559.277 ..............

90.559.277

قـــــرار المجلــــــس
وبعد المناقشة والدرس صادق الحا رون باإلجماع على مخطط تطهير الديون
والبرنامج السنوي له حسب بيانات الجدول أعاله.
والتفويض لرئيس البلدية إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة.
.../...
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وباإلنتهاء من التداول في الموا يع المدرجة بجدول األعمال جدد
السيد رئيس البلدية شكره ألعضاء المجلس البلدي ومختلم مكونات المجتمع
المدني الحا رين لهذه الجلسة ودعاهم لمزيد الحضور ومعا دة البلدية في
جميع أعمالها.
وفي حدود الساعة الخامسة مساء أنهى المجلس أعماله ورفعت الجلسة.
الشبيكة في 9902/99/99 :
رئيس البلدية
طـــارق طعــــــــم

