الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة

***

بلديــة الشبيكـــة

النيابة الخصوصية لبلدية الشبيكـة
الدورة العاديـة الثالثــــة لسنة 7102
المنعقـدة في  72جويلية 7102
***
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 الثالثة لسنة  6059التي تقـرر عقدها يوم اإلربعاء  62جويلية  6059على
الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية طبقا للفصل  31من القانون األساسي للبلديات ,إال
أنه تم تأجيل عقد الدورة من طرف السيد رئيس النيابة الخصوصية نظرا لكثرة إلتزاماته
في عمله اليومي بصفته معتمد الجهة وذلك ليوم الجمعة  64جويلية  6059على الساعة
التاسعة صباحا ,فأعيد إستدعاء النيابة الخصوصية في مناسبة ثانية للحضور يوم الجمعة
 64جويلية  6059على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية طبقا للفصل  36من القانون
األساسي للبلديات.
وبناء على االستدعاء الموجه إلى السادة كافة أعضاء النيابة الخصوصية والمتضممن
تاريخ ومكان وساعة عقـد الجلسـة وجدول األعمال ونصه كاآلتـي :
تطبيقا للفصمل  31ممن القمانون األساسمي للبلمديات أتشمرف بععمادة اسمتدعائكم للممرة
الثانية لحضور اجتماع النيابة الخصوصية خالل الدورة العادية الثالثة لسنة  6059التمي
تقرر عقدها يوم الجمعة  64جويلية  6059على الساعة التاسعة صباحا بمقر البلدية.
عقد أعضاء النيابة الخصوصية دورتهم العاديـة الثالثة اليوم الجمعة الثامن
والعشرون من شهر جويلية سنة سبعة عشرة وألفـين على الساعة التاسعة صباحا بمقر
البلدية برئاسة السيد عبد الوهاب عبد القادر رئيس النيابة الخصوصية للبلدية وبحضور
أعضائها السـادة:
 الحبيب قربوج فرج المحمدي الهادي العيفاويكما حضرها السيدان الكـاتب العـام للبلديـة وقابض المالية محتسب بلدية الشبيكة.
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-6وتغيب عنها بدون عذر السادة:
 حياة اليعقوبي حسين بنعامر سمية النابتي.إفتممتح السمميد عبممد الوهمماب عبممد القممادر معتمممد الشممبيكة ورئمميس النيابممة الخصوصممية
للبلدية الجلسة بالترحيب بكافة الحاضرين ,وأشار إلى أن األعضـاء الحاضريـن تتألـف
منهممـم األبلبيممـة القانونيممـة بحيمما يكممـون النصممـاب مكتمممـال ( الفصممل  31مممن القممانون
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 :الحبيب قربوج إلمضـاء محضـر جلسـة الـدورة.
ثم تولى السيد رئيس النيابة الخصوصية عرض جدول األعمال وتاله على
الحاضرين حسبما جاء بنص االستدعاء وهـو كاآلتــي :

 -5المصادقة على مشروع ميزانية البلدية لسنة . 6054
 -6تبتيت معاليم السوق األسبوعية سوق الدواب واإلنتصاب العام ومعلوم
الوقوف بمحطة سيارات األجرة والنقل الريفي ومعلوم الذبح بالمسلخ
البلدي لسنة .6054
 -3استعراض سير اإلستخالصات.
 -1متابعـة المديونيــة.
 -1استعراض سير المشاريع .
 -2طلب التفويت في قطع أرض على ملك المجلس الجهوي لفائدة البلدية.
 -9مقترح لتسوية وضعية البنايات المنجزة والمخالفة لقانون رخص البناء.
 -4مسائـل مختلفــة.
وتمـت المصادقــة على جدول األعمال باإلجمــاع .
ثم أذن السيد رئيس النيابة الخصوصية للسادة أعضاء النيابة للتداول في
المواضيع المدرجة بجدول األعمال والتي تمت المصادقة عليها فكانت كاآلتــي :
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-3-

الموضوع األول  :المصادقة على مشروع ميزانية البلدية لسنة . 6054

عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائــال :
عمـال بمقتضيـات القانـون األساسي لميزانيـة الجماعات المحلية عدد  31لسنة
 5791المؤرخ في  51ماي  5791وعلى جميع النصوص التي نقحتــــه أو تممته
وخاصة القانون عدد  21لسنة  6009المؤرخ في  54ديسمبر  6009والمتعلق
بميزانية الجماعات المحلية وخاصة الباب الثاني الفصـول51 ,53 :و 51منه.
يعرض السيد رئيس النيابة الخصوصية على السادة األعضاء مشروع ميزانية
البلدية لسنة  2018قصد المصادقة.
حيا تم إعداد مشروع ميزانية  2018اعتمادا على ما تم تحقيقه خالل السداسية
األولى لسنة  2017وتقديرات سنة .2017
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–1المــــــوارد :
المبلغ

بيان الموارد
 )0موارد العنوان األول
الجزء األول :المداخيل الجبائية االعتيادية
الصنف األول :المعلوم على العقارات و األنشطة............................................
الصنف الثاني :مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي و استلزام المرافق العمومية فيه.
الصنف الثالث :مداخيل الموجبات و الرخص اإلدارية و معلوم مقابل إسداء خدمات..
الصنف الرابع :المداخيل الجبائية االعتيادية األخرى........................................

615.900,000
512.360,000
562.600,000
........./.........

جملة الجزء األول 002.7710111
الجزء الثاني :المداخيل غير الجبائية االعتيادية
الصنف الخامس :مداخيل الملك البلدي االعتيادية7.900,000 .............................................
الصنف السادس :مداخيل المالية االعتيادية600.000,000 .....................................................
جملة الجزء الثاني 717.2110111
جملة موارد العنوان األول 277.7710111

 )7موارد العنوان الثاني:
الجزء الثالث :الموارد الذاتية و المخصصة للتنمية
الصنف السابع :منح التجهيز ....................................................................
الصنف الثامن :مدخرات و موارد مختلفة....................................................
جملة الجزء الثالث
الجزء الرابع :موارد االقتراض
الصنف التاسع :موارد االقتراض الداخلي......................................................
الصنف العاشر :موارد االقتراض الخارجي...................................................
الصنف الحادي عشر :موارد االقتراض الخارجي الموظفة.................................
جملة الجزء الرابع
الجزء الخامس :الموارد المتأتية من االعتمادات المحالة
الصنف الثاني عشر :الموارد المتأتية من االعتمادات المحالة.............................
جملة الجزء الخامس

516.213,460
619.752,370
211.0610701
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ

جملة موارد العنوان الثاني 211.0610701

مجموع موارد ميزانية البلدية 0.072.2210701

-1النفقـــــات :
المبلــغ

بيـــــان النفقــــات
 -0نفقــات العنــوان األ ّول:
الجـــزء األ ّول :نفـقــــات التصــــ ّرف

األول :التـأجيــر العمـومي 131.100,000 ..............................................................
القســـم ّ
القســم الثاني :وسـائــل المصـالـح 570.000,000 ..............................................................
القســم الثالث :التدخـــل العمـومـي 66.100,000 ..............................................................
القســم الرابع :نفقـات التصـرف الطارئـة وبير الموزعة........../......... ....................................
األول 627.7110111
جملـة الجــزء ّ

الجــزء الثاني :فــوائــد الـديــن
القســم الخامس :فـوائـــد الديـــــن 63.027,121 ..............................................................
جملـة الجــزء الثانـي 77.1670262
جملـة نفقــات العنــوان األ ّول 667.7670262

 -7نفقــات العنـوان الثانـي:
الجــزء الثالـث :نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة
القســم السادس :االستثمارات المبـاشــرة 661.157,476 .....................................................
القســم السـابـع :التمـويـــــــل العمـومـــي 00 .....................................................
القســم الثـامــن :نفقــات التنميــة الطارئـة وبير الموزعة597.603,161 ...................................
القســم التـاسـع :نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موظفـة ........../......... .....................
جملـة الجــزء الثالـث 212.2770206

الجــزء الرابع :تسديـد أصــل الديـــن
القســم العـاشـر :تسديـد أصـل الديـن 17.949,330 ............................................................
جملـة الجــزء الرابـع 27.2220771

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

ـــ

جملـة الجــزء الخامـس ـــ

جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 202.0010226

مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة 0.072.2210701
وبعد التداول والنقاش :
قــــــــرار المجلـــــس
صادق أعضاء النيابة الخصوصية الحاضرون باإلجماع على مشروع ميزانية
البلدية لسنة  6059وفوضوا لرئيس النيابة الخصوصية إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة.
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-2الموضوع الثاني :تبتيت معاليم السوق األسبوعية سوق الــدواب واإلنتصـاب العام
ومعلوم الوقوف بمحطة سيارات األجرة والنقل الريفي ومعلـوم
الذبح بالمسلخ البلدي لسنة .7102
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائــال :
عمـال بمقتضيـات القانـون األساسـي للبلديــات عدد  33لسنة  5791المؤرخ في
 51ماي  5791والقوانين التي نقحته أو تـممته وخاصة القانـون األساسي عدد 14لسنة
 6002المؤرخ في  59جويلية .6002
نعرض عليكم موضوع تبتيت مختلف المعاليم البلدية لسنة  7102للمصادقة كاآلتي:
الـمعـاليـــم

موعد البتـة

السعر اإلفتتاحي

(قبل موفى شهر أكتوبر حسب المنشور
الوزاري عدد 29المؤرخ في)5772/4/67

(السعر النهائي لبتة )6059

السوق األسبوعية لإلنتصاب
العام لسنة . 6054

67.100,000

يوم اإلربعاء  54أكتوبر  6059بداية
من الساعة العاشرة صباحا.

السوق األسبوعية للدواب
لسنة .6054

553.100,000

يوم اإلربعاء  54أكتوبر  6059بداية
من الساعة العاشرة صباحا.

محطة وقوف سيارات األجرة
والنقل الريفي لسنة .6054

210,000

يوم اإلربعاء  54أكتوبر  6059بداية
من الساعة العاشرة صباحا.

المسلخ البلدي لسنة .6054

360,000

يوم اإلربعاء  54أكتوبر  6059بداية
من الساعة العاشرة صباحا.

وبعد التداول والنقاش :
قــــــــرار المجلـــــس
صادق أعضاء النيابة الخصوصية الحاضرون باإلجماع على تبتيت معاليم
السوق األسبوعية لالنتصاب العام وسوق الدواب ومعلوم وقوف سيارات األجرة
والنقل الريفي و معاليم الذبح بالمسلخ البلدي لسنة . 6054
وفوضوا لرئيس النيابة الخصوصية إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة.

-9الموضوع الثالث  :متابعة سير اإلستخالصات إلى حد يوم  60جويلية .6059

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 كاآلتـي :

 )0ميزانيــة سنــة : 7102
 تقديــــــــرات الميزانيــــة401.222,516 =.................................... االستخالصات الحاصلة لحد 163.174,195 =.............6059/09/60 النسبـــــــــة% 21 =.................................................... )7جدول اإلستخالصات الحاصلة لحد  7102/12/71فصال فصال وفقرة فقرة :
تولى السيـد رئيـس النيابـــة الخصوصيــــة عـرض كشــف اإلستخالصــات
لحــد يوم  60جويلية  6059فصال فصال وفقرة فقرة وبين أن نسبة اإلستخالصات
بلغت  % 21خالل الفترة المنقضية ونأمل أن تكون نسبة اإلستخالصات طيبة خالل
الفترة المتبقية من هذه السنة .
.../...

-4الموضوع الرابع  :متابعــة المديونيــــة.
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 :
بيان الدائن
المؤسسات العمومية :
الشركة التونسية للكهرباء والغاز
الديوان الوطني إلتصاالت تونس.
الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
الصندوق الوطني للتقاعد .
المركز الوطني لإلعالمية.

مبلغ الدين

الخـــــواص :

7102

19.292,071 19.292,071
50.000,000 54.337,323
6.341,019 6.341,019
5.361,000 5.361,000
5.592,000 5.592,000
1.941,000

سنوات الخالص
7107
7102

7171

7170

4.337,323
-

-

-

-

-

-

-

-

1.941,000

الجملـــــــــة2.7770767 62.7260027 26.6200010 ..............

-

-

 البرنامج السنوي لتطهير الديون :
بيان الدائن

مبلغ الدين

المؤسسات العمومية :
الشركة التونسية للكهرباء والغاز
الديوان الوطني إلتصاالت تونس.
الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية.
المركز الوطني لإلعالمية.
الخـــــواص :
الجملـــــــــة..............

19.292,071
54.337,323
6.341,019
5.361,000
5.592,000
1.941,000
26.6200010

المبرمج خالصه
سنة 7102

ما ت ّم خالصه

19.292,071 19.292,071
7.451,151 50.000,000
6.341,019 6.341,019
- 5.361,000
5.592,000 5.592,000
913,100 1.941,000
60.2720702 62.7260027

وبعد المناقشة والدرس صادق الحاضرون باإلجماع على مخطط تطهير الديون
والبرنامج السنوي له حسب بيانات الجدول أعاله.
والتفويض لرئيس النيابة الخصوصية إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة.
.../...

-7الموضوع الخامس  :سير المشاريع البلدية .

عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين كاآلتي :
 تهيئة الحديقة الترفيهية بنهج بن عرفة بالشبيكة  :في طور اإلنجاز حيا وصلت
نسبة تقدم األشغال الـ  %40وتم دعوة المقاول إلى ضرورة اإلسراع في اإلنجاز في
اآلجال القانونية.
 برمجة تهيئة جزء وظيفي لقصر بلدية الشبيكة لسنة  (:6059في طور الدراسة).

الموضوع السادس  :طلب التفويت في قطع أرض على ملك المجلس الجهوي
لفائدة البلدية.
نعرض على الحضور طلب البلدية للتفويت في قطعة األرض المحاذية لمركز
المتفجرات وقطعة األرض المقام عليها مقر البلدية وهما قطعتان على ملك المجلس
الجهوي بالقيروان ,وذلك حتى تتمكن البلدية من إنجاز مشاريعها المبرمجة بالمخطط
اإلستثماري البلدي حيا يشترط تقديم وثيقة الملكية لألرض التي سيقام عليها
المشروع.
قــــرار المجلــــس
صادق الحاضرون على باإلجماع على طلب التفويت في قطع األرض التي هي
ملك المجلس الجهوي بالقيروان لفائدة بلدية الشبيكة بالدينار الرمزي .

.../...

 - 50الموضوع السابع :مقترح لتسوية وضعية البنايات المنجزة والمخالفة لقانون رخص البناء.
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين مبينا أنه يقترح تسوية
وضعية البنايات المنجزة والمخالفة لقانون رخص البناء خاصة وأنه أثناء الثورة قام أبلبية
المواطنين بالبناء بدون رخصة وقد واجهنا عدة صعوبات في تمكينهم من تراخيص لتنوير محالتهم
وتزويدها بالماء الصالح للشراب  ,وأما تكاثر هذه الطلبات اليومية والتي أصبحت ترهق اإلدارة لما
يتسبب فيه هؤالء المواطنين من إلحاح وإحداث الهرج باإلدارة  ,فعننا نضع أمامكم مقترح لتسوية
مثل هذه الوضعيات كاألتي :

 -Iالبناءات المخالفة لرخص البناء:
 -5البناءات داخل المناطق العمرانية المهيأة الغير مرخص لها :
 الوثائق المطلوبة :
 مطلب كتابي للحصول على رخصة بناء على سبيل التسوية. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. شهادة ملكية أو ما يثبت ذلك. شهادة إبراء من المعاليم الموظفة على العقارات. مثال هندسي في خمسة نظائر. ترخيص كتابي من األجوار المعاليم المقترح تسديدها :
 من  0إلى  500م 5,000 : 6للمتر المربع. من  500إلى  600م 5,600 : 6للمتر المربع. من  600إلى  300م 5,100 : 6للمتر المربع. من  300م 6فما فوق  5,400 :للمتر المربع. -7البنايات داخل المناطق العمرانية الغير مهيأة والمتحصلة على رخصة موافقة مبدئية (تقسيم):
 الوثائق المطلوبة والمتحصلة على الموافقة المبدئية :
 مطلب كتابي للحصول على رخصة بناء على سبيل التسوية. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. شهادة ملكية أو ما يثبت ذلك. شهادة إبراء من المعاليم الموظفة على العقارات. مثال هندسي في خمسة نظائر. ترخيص كتابي من األجوار المعاليم المقترح تسديدها :
 من  0إلى  500م 5,100 : 6للمتر المربع. من  500إلى  600م 5,400 : 6للمتر المربع. من  600إلى  300م 6,000 : 6للمتر المربع. من  300م 6فما فوق  6,300 :للمتر المربع..../...

 - 55 -7البنايات داخل المناطق العمرانية والغير مهيأة والغير متحصلة على تقسيم مصادق عليه:
 الوثائق المطلوبة والمتحصلة على الموافقة المبدئية :
 مطلب كتابي للحصول على رخصة بناء على سبيل التسوية. نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. شهادة ملكية أو ما يثبت ذلك. شهادة إبراء من المعاليم الموظفة على العقارات. مثال هندسي في خمسة نظائر. ترخيص كتابي من األجوار. المعاليم المقترح تسديدها :
 من  0إلى  500م 6,000 : 6للمتر المربع. من  500إلى  600م 6,100 : 6للمتر المربع. من  600إلى  300م 3,000 : 6للمتر المربع. -من  300م 6فما فوق  3,100 :للمتر المربع.

قرار المجلس
وبعد التداول والنقاش صادق المجلس باإلجماع على المضمون المذكور أعاله قصد
تسوية وضعية البناءات التي تمت بدون رخص بناء والتي توجد على أمالك خاصة
بالمواطنين.

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 خاصة في مجال النظافة لما لهذا العمل من أهمية في الرفع من
مستوى عيش المواطن واإلستجابة لطلباته حتى يكون سند للبلدية ويشارك في نظافة
المدينة.
وفي حدود الساعة منتصف النهار رفعت الجلسة وأنهت النيابة الخصوصية أعمالها.
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المعتمد
عبدالوهاب عبدالقادر

