الجمھورية التونسية
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

***

بلديــة الشبيكـــة

ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺸﺒﻴﻜـﺔ
ﺍﻟـﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳـﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﻟﺴﻨـﺔ 2013
ﺍﳌﻨﻌﻘـﺪﺓ ﰲ  27ﻓﻴﻔﺮﻱ 2013
***
ﻋﻤﻼ ﲟﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻋﺪﺩ 33ﻟﺴﻨﺔ 1975ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 14ﻣﺎﻱ 1975ﺍﳌﻨﻘﺢ
ﻭﺍﳌﺘﻤﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪﺩ 48ﻟﺴﻨﺔ  2006ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 17ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ .2006
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2013/02/25
ﲢﺖ ﻋﺪﺩ  162ﻭﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﻭﺳﺎﻋﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻭﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻧﺼﻪ ﻛﺎﻵﰐ :
ﺃﺗﺸﺮﻑ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻜﻢ ﳊﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﺴﻨﺔ  2013ﺍﻟﱵ
ﺗﻘﺮﺭ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺭﺑﻌﺎﺀ  27ﻓﻴﻔﺮﻱ  2013ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﲟﻘﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
ﻋﻘﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺩﻭﺭﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳـﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻹﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﻴﻔﺮﻱ
ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﺃﻟﻔـﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﺻﺒﺎﺣﺎ ﲟﻘﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻـﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻣـﻼﻁ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﲝﻀﻮﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺴـﺎﺩﺓ:
 ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭ ﻣﻼﻁ ﺧﻠﻴﻞ ﺳﻘـــﺎ ﺍﳍﺎﺩﻱ ﺳﻘـــﺎ ﺍﻟﺼﺤﱯ ﻣـﻼﻁﻛﻤﺎ ﺣﻀﺮﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜـﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳـﺔ.
ﻭﺗﻐﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﺍﻵﻧﺴﺘﲔ:
 ﺃﻣﺎﻝ ﻣﺼﺒﺎﺡ ﻭﺻﺎﻝ ﺳﻘـﺎ.../...

-2ﺍﻓﺘﺘﺢ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻣﻼﻁ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳـﺔ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺣﻴـﺐ ﺑﺎﻟﺴﺎﺩﺓ
ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ،ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
ﻭﺃﺫﻥ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻹﻣﻀﺎﺀ ﳏﻀﺮ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻋﻤﻼ ﲟﻘﺘﻀﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺼﻞ  41ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ  ،ﻓﺘ ﻢ ﺍﻻﺗﻔـﺎﻕ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴـﲔ ﺍﻟﺴﻴﺪ:
ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻹﻣﻀـﺎﺀ ﳏﻀـﺮ ﺟﻠﺴـﺔ ﺍﻟـﺪﻭﺭﺓ.
ﹼﰒ ﺗﻮﱃ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﺮﺽ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ
ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻨﺺ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻭﻫـﻮ ﻛﺎﻵﺗـﻲ :

 (1ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﲑ ﺍﻹﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺕ.
 (2ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ.
 (3ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﲑ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ .
 (4ﺗﻘﺪﱘ ﺇﳒﺎﺯ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
 (5ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺑﺎﳌﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻄﺮﻗﺎﺕ.
 (6ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﰲ ﻟﺰﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ .2012
 (7ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .2012
 (8ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ ) 2013ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﺴﻨﺔ .(2012
ﻭﲤـﺖ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗــﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻹﲨــﺎﻉ .
ﰒ ﺃﺫﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ
ﺍﳌﺪﺭﺟﺔ ﲜﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺖ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﺎﻵﺗــﻲ :

.../...

 -3ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻷﻭﻝ  :ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳـﲑ ﺍﻹﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺕ.
ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻗﺎﺋﻼ :
ﻋﻤﻼ ﲟﻨﺸﻮﺭﻱ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻋﺪﺩ  77ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  27ﺳﺒﺘﻤﱪ  1997ﻭﻋﺪﺩ
 19ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  28ﻣﺎﺭﺱ  2002ﺣﻮﻝ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟـﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳــﺔ .
ﻧﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻛﺎﻵﺗـﻲ :
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﲑ ﺍﻹﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺕ :
• ﻣﻴﺰﺍﻧﻴـﺔ : 2012
 ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ 420.181,700 : ﺍﻹﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﳊﺪ 547.485,525 : 2012/12/31 ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ % 72 :• ﻣﻴﺰﺍﻧﻴـﺔ : 2013
 ﺍﻹﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﳊﺪ 81.687,888 : 2013/02/25 ﻛﺸﻒ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺜﻘﻴﻼﺕ ﺍﳌﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ : 2013أنــــواع المـــــــــــوارد

جملة المبالغ غير
المستخلصة إلى غاية تثقيالت سنة 2013
2012/12/31

مجموع التثقيالت

المعلوم على العقارات المبنية

18.845

10.134

28.979

المعلوم على األراضي الغير مبنية

868

172

1.026

المعلوم على المؤسسات.

ـــ

34.649

34.649

مداخيل كراء العقارات.

4.289

3.586

7.875

مداخيل السوق البلدية .

82.780

90.000

172.780

ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺱ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﺍﳌﻨﻘﻀﻴﲔ
ﺗﻌﺘﱪ ﻃﻴﺒﺔ ﻭﻧﻮﻫﻮﺍ ﲟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﰲ ﺫﻟﻚ.
.../...

 -4ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﱐ  :ﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ ﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴــﺔ.
ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻗﺎﺋﻼ :
ﻋﻤﻼ ﺑﱪﻗﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻋﺪﺩ  797ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  2006/5/18ﻭﺑﺮﻗﻴﺔ ﺳﻠﻄﺔ
ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﺪﺩ  489ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  20ﻣﺎﻱ  2006ﺣﻮﻝ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳـﺎﺕ .
ﻧﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻛﺎﻵﺗـﻲ :
بيان المصاريف

مبلغ الدين

المبرمج تسديده
سنة 2013

المؤسسات العمومية :
الشركة التونسية للكھرباء والغاز.
الديوان الوطني إلتصاالت تونس.
الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
المركز الوطني لإلعالمية.
صندوق القروض ومساعدة الجماعات.

18.076,634
29.724,000
645,309
2.839,200
82.127,643

18.076,634
3.124,923
645,309
2.839,200
82.127,643

الخـــــواص :

3.683,934

3.683,934

الجملـــــــــة137.096,720 ..............

110.497,643

ﻭﺑﻌﺪ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺱ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳌﺘﺨﻠﺪﺓ ﺑﺬﻣﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
ﻭﺃﻛﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺩﻳﻮﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﰲ
ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ.
.../...
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ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ ﺳﲑ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳـﺔ.

ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻗﺎﺋﻼ :
ﻋﻤﻼ ﲟﻨﺸﻮﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻋﺪﺩ 3ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  02ﻓﻴﻔـﺮﻱ  1999ﻭﻋـﺪﺩ 40
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  19ﺟﻮﺍﻥ  2000ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻳﻨﺼﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺳﲑ ﺍﳌﺸـﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳـﺔ ﻣـﻦ
ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺽ ﰲ ﻛﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻳـﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠـﺪﻱ .
ﻧﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ  2014 -2010ﻛﺎﻵﺗـﻲ :
• مشاريع سنة  2012وما قبلھــا :
ﺍﳌﺸﺎﺭﻳـﻊ

ﻣﻼﺣﻈـﺎﺕ

ﺍﻟﻜﻠﻔـﺔ

ﺗﻌﺒﻴﺪ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻷﺭﺻﻔﺔ.

 380ﺃ.ﺩ

ﰎ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ.

ﺑﻨﺎﺀ ﺃﺭﺻﻔﺔ.

 16ﺃ.ﺩ

ﰎ ﺇﳒﺎﺯﻩ

ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.

 64ﺃ.ﺩ

ﺑﺼﺪﺩ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﳌﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ.

ﺇﻗﺘﻨﺎﺀ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﺇﻋﻼﻣﻴﺔ.

 10ﺃ.ﺩ

ﰎ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﺳﻨﺔ .2010

• مشاريع سنة : 2013
ﺑﻨﺎﺀ ﻧﺎﺩﻱ ﺃﻃﻔﺎﻝ.

 350ﺃ.ﺩ

ﻣﺪﺭﺝ ﻟﺴﻨﺔ .2014

ﺇﻗﺘﻨﺎﺀ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻧﻈﺎﻓﺔ.

 160ﺃ.ﺩ

ﺑﺼﺪﺩ ﻃﻠﺐ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ.

ﻭﺑﻌﺪ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺱ ﺃﺷﺎﺭ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺳﲑ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺇﲨﺎﻻ ﻭ
ﺃﻛﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﱴ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ.
.../...
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ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ  :ﺗﻘﺪﱘ ﺇﳒﺎﺯ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.

ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ
ﺗﻘﺪﱘ ﺇﳒﺎﺯ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺪﺭﺝ ﺑﺎﳌﺨﻄﻂ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﻟﺴﻨﺔ  2014ﺇﱃ ﺳﻨﺔ  2013ﻭﻫﻮ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺸﺒﻴﻜﺔ ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻻ ﻳﺮﻯ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﺴﻨﺔ
 2013ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﲞﻄﺔ ﲤﻮﻳﻠﻴﺔ :
  25ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ  +ﲤﻮﻳﻞ ﺫﺍﰐ  25ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻗﺮﺽﻗــﺮﺍﺭ ﺍﻠــﺲ

ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻠﺲ ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ ﺇﳒﺎﺯ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ
 2013ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ  2014ﻣﻊ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻌﺮﺽ ﺃﻋﻼﻩ.
ﻭﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﺈﲤﺎﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺽ.

.../...

 -7ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳋﺎﻣﺲ  :ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﺑﺎﳌﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻄﺮﻗﺎﺕ.
ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ
ﺑﺎﳌﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻄﺮﻗﺎﺕ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﱯ ﺇﻧﺘﺼﺎﺏ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻤﺎ ﺷﺮﻛﺘﲔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺘﲔ ﰲ
ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ :
 -1ﺷﺮﻛﺔ . Exclusive advertizing
 -2ﺷﺮﻛﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ) .( IMS
ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﻋﺪﺩ  23ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  30ﺟﻮﺍﻥ  2012ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺣﻮﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷﻬﺎﺭ ﺑﺎﳌﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻄﺮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ
ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺸﺒﻴﻜﺔ ﺣﺼﺮﺕ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭ ﰲ ﺍﻟﺮﺻﻴﻒ ﺍﳌﻘﺎﺑﻞ ﳌﻘﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﻠﻚ ﺑﻠﺪﻱ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ
ﲢﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﳌﺘﺮ ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺑـ 200ﺩﻳﻨﺎﺭﺍ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ :
ﻗــﺮﺭ ﺍﻠـﺲ :

ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻠﺲ ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﰲ ﺍﻹﻧﺘﺼﺎﺏ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺘﲔ :
 -1ﺷﺮﻛﺔ . Exclusive advertizing
 -2ﺷﺮﻛﺔ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻹﺷﻬﺎﺭﻳﺔ ﻋﱪ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ) .( IMS
ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﳌﺘﺮ ﺍﳌﺮﺑﻊ ﺑـ 200 :ﺩﻳﻨﺎﺭ .
ﻭﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﺈﲤﺎﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺽ.
.../...
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ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ  :ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﰲ ﻟﺰﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ . 2012

ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﰲ
ﻟﺰﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2012ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ  100,1ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺇﱃ ﻣﺒﻠﻎ  70,1ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﺒﻠﻎ  30ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﱃ ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﺪﺩ  ) 200749ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ( ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻋﺪﺩ  20/5853ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ
 2012/08/23ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﺬﹼﺭ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺒﻴﻮﻋﺎﺕ ﺑﺎﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﻨﺴﺔ
 %2ﻣﻦ ﲦﻦ ﺍﻟﺒﺘـﺔ.
ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ :

ﻗـــﺮﺭ ﺍﻠــﺲ :
ﺻﺎﺩﻕ ﺍﻠﺲ ﺑﺈﲨﺎﻉ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﰲ ﻟﺰﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2012ﻣﻦ
 100.100ﺩ ﺇﱃ  70.100ﺩ  ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ  30.000ﺩ .
ﻭﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﺈﲤﺎﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺽ.

.../...

 -9ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ  :ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ .2012
ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻗﺎﺋـﻼ :
ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪﺩ  35ﻟﺴﻨﺔ  1975ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  14ﻣﺎﻱ  1975ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ  65ﻟﺴﻨﺔ 2007
ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  18ﺩﻳﺴﻤﱪ . 2007
ﻭﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﳌﺸﺘﺮﻙ ﻟﻮﺯﻳﺮﻱ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  31ﻣﺎﺭﺱ  2008ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﺻﺒﻐﺔ
ﻭﺗﺒﻮﻳﺐ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴـﺔ.
ﻧﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2012ﺑﺎﻟﺘﺮﻓﻴـﻊ ﻓﻴﻬــﺎ
ﻣﻦ ) ( 464.191,861ﺇﱃ ) ( 630.915,861ﺃﻱ ﺑﺰﻳـﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ ) .( 166.724,000
ﻗـــــﺮﺍﺭ ﺍﻠــــﺲ
ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺱ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2012ﺑﺎﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ) (464.191,861ﺇﱃ ) (630.915,861ﺩﺧﻼ ﻭﺻﺮﻓﺎ ﻛﺎﻵﰐ :
• دخـــــــــال :
الفقرة
البيان
العنوان الفصل الفقرة الفرعية
ــ منح ومساھمات مخصصة
150.000,000
0
 6003ــ
للتسيير.
1
جملة الصنف السادس150.000,000 139.981,700 .

التخفيض

المبلغ الجديد

ــ

150.000,000

ــ

289.981,700

جملة الجزء الثاني 150.000,000 146.481,700 .

ــ

296.481,700

جملة موارد العنوان األول 150.000,000 420.181,700 ...

ــ

570.181,700

6.642,000

ــ

6.642,000

6.642,000

ــ

17.613,310

6.642,000

ــ

44.423,691

10.082,000

ــ

15.685,720

10.082,000

ــ

15.685,720

10.082,000

ــ

15.685,720

16.724,000

ــ

60.734,161

ــ

630.915.861

المبلغ القديم

04 7001

2

02 9001

 002منح ومساھمات داخلية
أخرى – موارد السنة.
جملة الصنف السابع10.971,310 .
0

ــ

جملة الجزء الثالث 37.781,691 .
قروض من صندوق
5.603,720
القروض – موارد السنة
جملة الصنف التاسع5.603,720 .
جملة الجزء الرابع 5.603,720 .
جملة موارد العنوان الثاني44.010,161 ..

الزيادة

مجموع الموارد166.724,000 464.191,861 ........

.../...

 -10• صرفــــــــا :
العنوان الفصل
2201
2201

2202

1
5500

الفقرة الفقرة
الفرعية

البيان

 00 003إستھالك
والغاز.
 02 010تعھّد وصيانة وسائل
النقل
جملة الفصل 2201
نفقات إستغالل المصب
ومراكز
 004 030المراقب
التحويل
جملة الفصل 2202

الكھرباء 20.000,000

27.338,595

ــ

47.338,595

2.500,000

ــ

8.500,000

ــ

289.981,700

2.006,768

614,195

ــ

2.620,963

4.506,768

614,195

ــ
ــ

5.120,963

6.000,000

29.838,595 113.779,872

جملة القسم الثاني 30.452,790 118.286,640 .
جملة الجزء األول30.452,790 375.298,640 .
فوائد القروض المبرمة
 000 003لدى صندوق القروض19.211,727 42.902,079 .
جملة الفصل 19.211,727 42.902,079 5500

ــ

148.739,430
405.751,430

ــ

62.113,806

ــ

62.113,806

جملة القسم الخامس 19.211,727 42.902,079
جملة الجزء الثاني 19.211,727 42.902,079
ﺟﻣﻠﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻧوان اﻷول49.664,517 418.200,719 ..

ــ
ــ
ــ

62.113,806
62.113,806
467.865,236

020 6600
001 6606
6609

المبلغ القديم

الزيادة

التخفيض

المبلغ الجديد

ــ

001 6613

ــ

دراسات أخرى.

720,000

3.410,000

ــ

جملة الفصل 720,000 6600
اقتناء معدات النظافة
0
والطرقات.
جملة الفصل 0 6606

3.410,000

ــ

18.207,840

ــ

18.207,840

18.207,840

ــ

18.207,840

ــ

نفقات مختلفة.

0

6.642,000

ــ

6.642,000

جملة الفصل 0 6609

6.642,000

ــ

6.642,000

10.524,125

6.672,000

ــ

17.196,125

جملة الفصل 10.524,125 6613

6.672,000

ــ

17.196,125

جملة القسم السادس 45.366,392

34.931,840

ــ

80.298,232

جملة الجزء الثالث 45.366,392

34.931,840

ــ

80.298,232

ــ

82.127,643

ــ

82.127,643

جملة الفصل 10950

ــ

82.127,643

ــ

82.127,643

جملة القسم العاشر.

ــ

82.127,643

ــ

82.127,643

جملة الجزء الرابع

ــ

82.127,643

ــ

82.127,643

117.059,483

ــ

163.050,625

جملة النفقات 166.724,000 464.191,861

ــ

630.915,861

ــ

2

01 10950

ــ

بناء األرصفة.

تسديد أصل الدين

ﺟﻣﻠﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻧوان اﻟﺜﺎﻧﻲ45.991,142 .

4.130,000
4.130,000

.../...

 - 11خـالصــة مـــوارد ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

بيـــــان المـــــوارد
مــوارد العنــوان األ ّول :

الجـــزء األ ّول :المـــداخيـــل الجبــائيـــة االعتيادية
األول :المعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة 92.200,000 ............................................
الصنـف ّ
الصنف الثاني :مداخيـل إشغال الملـك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه116.250,000 ..... ..
الصنف الثالث :مداخيل الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات ........
الصنف الرابع :المداخيـل الجبائيـة االعتيادية األخـرى ............................................
األول
جملـة الجــزء ّ

65.250,000
0
273.700,000

الجــزء الثاني :المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية
الصنـف الخامس :مداخيـل الملـك البلـدي االعتيادية 65.000,000 ................................................
الصنف السـادس :المداخيـــل المــاليـــة االعتيادية .................................................

289.981,700

جملـة الجــزء الثانـي 296.481,700

جملة موارد العـنوان األ ّول 570.181,700

مــوارد العنــوان الثاني:
صصــة للتنميــة
الجـــزء الثالـث :المــوارد الذاتيــة والمخ ّ
الصنـف السـابـع :منـــــــــح التجھـيــــــــــز 17.613,310 ........................................................
الصنـف الثـامــن :م ّدخرات وموارد مختلفـة 26.810,381 .........................................................
جملـة الجــزء الثالـث 44.423,691

الجـــزء الرابــع :مــــــــــوارد االقتراض
الصنـف التـاسـع :مــــوارد االقتراض الداخلــي 15.685,720 ....................................................
0
الصنـف العاشــر :مــــوارد االقتراض الخارجي ...................................................
ّ
0
الموظفـة ....................................
الصنـف الحادي عشر :مـوارد االقتراض الخارجي

جملـة الجــزء الرابـع 15.685,720
الجـــزء الخـامـس :المـوارد المتأتّيـة من االعتمادات المحالة
الصنـف الثاني عشر :الموارد المتأ ّتيـة من االعتمادات المحالة624,750 ....................................
جملـة الجــزء الخـامـس 624,750

جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 60.734,161

مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة 630.915,861

.../...

 - 12خـالصــة نفقــات ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

بيـــــان النفقــــات
نفقــات العنــوان األ ّول
الجـــزء األ ّول :نفـقــــات التصــــ ّرف
األول :التـأجيــر العمـومي ...............................................................
القســـم ّ

247.582,000

القســم الثاني :وسـائــل المصـالـح ...............................................................
ّ
التدخـــل العمـومـي ..............................................................
القســم الثالث:

148.739,430
9.430,000

ّ
الموزعة....................................
القســم الرابع :نفقـات التصـرّ ف الطارئـة وغير

0

األول 405.751,430
جملـة الجــزء ّ

الجــزء الثاني :فــوائــد الـديــن
القســم الخامس :فـوائـــد الديـــــن ...............................................................

62.113,806

جملـة الجــزء الثانـي 62.113,806

جملـة نفقــات العنــوان األ ّول 467.865,236

نفقــات العنـوان الثانـي
الجــزء الثالـث :نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة
القســم السادس :االستثمارات المبـاشــرة ......................................................

80.298,232

القســم السـابـع :التمـويـــــــل العمـومـــي .....................................................
ّ
الموزعة...................................
القســم الثـامــن :نفقــات التنميــة الطارئـة وغير

0

ّ
موظفـة .....................
القســم التـاسـع :نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية

0

0

جملـة الجــزء الثالـث 80.298,232

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

82.127,643

جملـة الجــزء الرابـع 82.127,643

الجــزء الخامـس :النفقــات المســدّدة من االعتمادات المحالـة
القســم الحادي عشـر :النفقـات المســ ّددة من االعتمادات المحالـة 624,750 ..........................
جملـة الجــزء الخامـس 624,750

جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 163.050,625

مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة 630.915,861

ﻭﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﺈﲤﺎﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺽ.
.../...

 -13ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ  :ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ .2013
ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻗﺎﺋـﻼ :
ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻋﺪﺩ  35ﻟﺴﻨﺔ  1975ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  14ﻣﺎﻱ 1975
ﺍﳌﺘﻤﻢ ﻭﺍﳌﻨﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪﺩ  65ﻟﺴﻨﺔ  2007ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  18ﺩﻳﺴﻤﱪ  2007ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 25ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﻪ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎﺏ ﻭﺿﺒﻂ ﺍﳌﺒﺎﻟﻎ ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺎﻝ ﺍﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﰲ
ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ .2012
ﻧﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻨﻘﻴـﺢ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴـﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳـﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2013ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﰲ
 31ﺩﻳﺴﻤﱪ  2012ﻛﺎﻵﺗـﻲ :
• اإلنجازات من  01جانفي إلى  31ديسمبر : 2012
 (1جملة الموارد المنجزة بالعنوان األول لسنة ............................................. 2012
 (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 : 2011
 (8تتوفر للبلدية بالعمليات الخارجة عن ميزانيتھا مدخرات ) %20من فوائض
العنوان األول لسنة  ( 2011بما قدره ...................................................................
• احتساب المال اإلحتياطي والمال اإلنتقالي :
 %100 (1فوائض العنوان األول لسنة .............................................................2012
 %20 (2فوائض العنوان األول لسنة  2012التي يتولى المحاسب وجوبا إيداعھا
خارج الميزانية لمجابھة عجز طارئ........................................................................
 %80 (3فوائض العنوان األول لسنة ................................................................2012
 %20 (4المودعة خارج الميزانية من فوائض سنة ........................................2011
 %100 (5فوائض الجزئين  3و 4من العنوان الثاني لسنة ...........................2011
 (6المال اإلحتياطي المزمع إدراجه بميزانية ........................( 4 + 3 + 2) 2013
 (7المال اإلنتقالي المزمع إدراجه بميزانية ........................................................2013

547.485,525
409.271,280
ــ
60.109,411
28.265,780
624,750
450,000

17.198,020
138.214,245
27.642,849
110.571,396
17.198,020
31.843,631
159.613,047
174,750

.../...
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ﻗـــﺮﺍﺭ ﺍﻠــﺲ
ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺱ ﺻﺎﺩﻕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﻟﺴﻨﺔ  2013ﻣﻦ ) (498.624,401ﺇﱃ ) (575.247,797ﺃﻱ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ )(76.623,396
ﻛﺎﻵﺗــﻲ :
دخـــــــــال :
الفقرة
العنوان الفصل الفقرة الفرعية

6002

ــ

ــ

1

04 7001

البيان

المبلغ القديم

الزيادة

التخفيض

المبلغ الجديد

موارد منقولة من فوائض
العنوان األول.
جملة الصنف السادس20.000,000 140.000,000 .

ــ

30.000,000

ــ

160.000,000

جملة الجزء الثاني 20.000,000 148.300,000 .

ــ

168.300,000

جملة موارد العنوان األول 20.000,000 425.460,000 ...

ــ

445.460,000

4.742,000

ــ

4.742,000

4.742,000

ــ

5.189,185

10.000,000

 002منح ومساھمات داخلية
أخرى – نقل فواضل.
جملة الصنف السابع447,185 .
0

20.000,000

المبالغ المقامة من الفوائض
غير المستعملة من العنوان 12.274,101
األول للسنة األخيرة.
المبالغ المقامة من الفوائض
غير المستعملة من العنوان 26.000,000
األول – نقل فواضل.
جملة الصنف الثامن57.452,121 .

54.571,396

ــ

80.571,396

51.881,396

ــ

109.333,517

جملة الجزء الثالث 57.452,121 .

56.623,396

ــ

114.522,702

جملة موارد العنوان الثاني73.164,401 ..

56.623,396

ــ

129.787,797

مجموع الموارد ميزانية البلدية76.623,396 498.624,401 .....

ــ

575.247.797

01 8001
2
02 8001

ــ
ــ

ــ

2.690,000

9.584,101

.../...

 -15• صرفــــــــا :
العنوان الفصل

الفقرة
الفقرة
الفرعية

2201

80

003

2201

80

005

2201

80

013

2201

80

020

2201

80

021

6600

 20ــ

6606

1

البيان
متخلدات تجاه الشركة
التونسية للكھرباء والغاز.
متخلدات تجاه الديوان
الوطني إلتصاالت تونس
متخلدات تجاه الوكالة
الوطنية للتصرف في
النفايات.
متخلدات تجاه مؤسسات
عمومية أخرى.
متخلدات تجاه الخواص
جملة الفصل 2201
جملة القسم الثاني .
جملة الجزء األول.

المبلغ القديم
0

الزيادة

18.076,634

4.985,811

ــ

ــ

18.076,634

1.860,888

3.124,923

220,574

424,735

ــ

645,309

0

2.839,200

ــ

2.839,200

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

3.683,934
110.400,000
119.400,000
376.737,000
416.330,367

4.139,000

2.000,000

ــ

6.130,000

01

ــ

جملة الفصل 4.139,000 6600
اقتناء معدات النظافة
0
والطرقات.
جملة الفصل 2.800,000 6606

2.000,000

ــ

6.130,000

18.207,840

ــ

18.207,840

18.207,840

ــ

21.007,840

6609

ــ

ــ

نفقات مختلفة.

0

4.742,000

ــ

4.742,000

0

4.742,000

ــ

4.742,000

6610

01

ــ

اإلنارة العمومية.

12.601,381

ــ

2.683,900

9.917,481

02 6616

ــ

جملة الفصل 12.601,381 6610
المساھمة في بناء دور
0
الشباب والثقافة.
جملة الفصل 447,185 6616

ــ

2.683,900

9.917,481

7.888,966

ــ

7.888,966

7.888,966

ــ

7.888,966

30.154,906

ــ

62.940,437

ــ

ــ

نفقات التنمية غير الموزعة 4.126,735

9.547,865

ــ

13.674,600

جملة القسم الثامن 4.126,735

9.547,865

ــ

13.674,600

جملة الجزء الثالث 36.912,266

39.702,771

ــ

76.615,037

01 10950

ــ

65.207,018
تسديد أصل الدين
جملة الفصل 65.207,018 10950
جملة الجزء الرابع 65.207,018

16.920,625
16.920,625
16.920,625

ــ
ــ
ــ

82.127,643
82.127,643
82.127,643

ﺟﻣﻠﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻧوان اﻟﺜﺎﻧﻲ56.623,396 102.294,034 .

ــ

158.917,430

76.623,396 498.624,401

ــ

575.247,797

520,319
3.163,615
20.000,000
90.400,00
20.000,000 99.400,000
20.000,000 356.737,000

ﺟﻣﻠﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻧوان اﻷول20.000,000 396.330,367 ..
دراسات أخرى.

جملة الفصل 6609

2

التخفيض

المبلغ الجديد

جملة القسم السادس 32.785.531
8901

مجموع نفقات ميزانية البلدية

......

.../...

 - 16خـالصــة مـــوارد ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

بيـــــان المـــــوارد
مــوارد العنــوان األ ّول :

الجـــزء األ ّول :المـــداخيـــل الجبــائيـــة االعتيادية
األول :المعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة 105.600,000 ............................................
الصنـف ّ
الصنف الثاني :مداخيـل إشغال الملـك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه95.260,000 ..... ..
الصنف الثالث :مداخيل الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات ........
الصنف الرابع :المداخيـل الجبائيـة االعتيادية األخـرى ............................................
األول
جملـة الجــزء ّ

76.300,000
0
277.160,000

الجــزء الثاني :المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية
الصنـف الخامس :مداخيـل الملـك البلـدي االعتيادية 8.300,000 ................................................
الصنف السـادس :المداخيـــل المــاليـــة االعتيادية .................................................

160.000,000

جملـة الجــزء الثانـي 168.300,000

جملة موارد العـنوان األ ّول 445.460,000

مــوارد العنــوان الثاني:
صصــة للتنميــة
الجـــزء الثالـث :المــوارد الذاتيــة والمخ ّ
الصنـف السـابـع :منـــــــــح التجھـيــــــــــز 5.189,185 ........................................................
الصنـف الثـامــن :م ّدخرات وموارد مختلفـة 109.333,517 .........................................................
جملـة الجــزء الثالـث 114.522,702

الجـــزء الرابــع :مــــــــــوارد االقتراض
الصنـف التـاسـع :مــــوارد االقتراض الداخلــي 15.090,345 ....................................................
0
الصنـف العاشــر :مــــوارد االقتراض الخارجي ...................................................
ّ
0
الموظفـة ....................................
الصنـف الحادي عشر :مـوارد االقتراض الخارجي

جملـة الجــزء الرابـع 15.090,345
الجـــزء الخـامـس :المـوارد المتأتّيـة من االعتمادات المحالة
الصنـف الثاني عشر :الموارد المتأ ّتيـة من االعتمادات المحالة174,750 ....................................
جملـة الجــزء الخـامـس 174,750

جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 129.787,797

مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة 575.247,797
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 - 17خـالصــة نفقــات ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

بيـــــان النفقــــات
نفقــات العنــوان األ ّول
الجـــزء األ ّول :نفـقــــات التصــــ ّرف
األول :التـأجيــر العمـومي ...............................................................
القســـم ّ

249.237,000

القســم الثاني :وسـائــل المصـالـح ...............................................................
ّ
التدخـــل العمـومـي ..............................................................
القســم الثالث:

119.400,000
8.100,000

ّ
الموزعة....................................
القســم الرابع :نفقـات التصـرّ ف الطارئـة وغير

0

األول 376.737,000
جملـة الجــزء ّ

الجــزء الثاني :فــوائــد الـديــن
القســم الخامس :فـوائـــد الديـــــن ...............................................................

39.593,367

جملـة الجــزء الثانـي 39.593,367

جملـة نفقــات العنــوان األ ّول 416.330,367

نفقــات العنـوان الثانـي
الجــزء الثالـث :نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة
القســم السادس :االستثمارات المبـاشــرة ......................................................
القســم السـابـع :التمـويـــــــل العمـومـــي .....................................................
ّ
الموزعة...................................
القســم الثـامــن :نفقــات التنميــة الطارئـة وغير

62.940,437
0
13.674,600

ّ
موظفـة .....................
القســم التـاسـع :نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية

0

جملـة الجــزء الثالـث 76.615,037

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

82.127,643

جملـة الجــزء الرابـع 82.127,643

الجــزء الخامـس :النفقــات المســدّدة من االعتمادات المحالـة
القســم الحادي عشـر :النفقـات المســ ّددة من االعتمادات المحالـة 174,750 ..........................
جملـة الجــزء الخامـس 174,750

جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 158.917,430

مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة 575.247,797

ﻭﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﺈﲤﺎﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺽ.
.../...
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ﻭ ﺑﺎﻹﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺍﻭﻻﺕ ﺟﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺷﻜﺮﻩ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭﺩﻋﺎﻫﻢ ﺇﱃ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﺣﻀﻮﺭﻫﻢ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺟﻠﺴﺎﺕ
ﺍﳌﻜﺘﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻭﺍﳉﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ ﻭﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ .
ﻭﺑﻴﻦ ﳍﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﺣﻀﻮﺭﻫﻢ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺴ ﺮﻉ ﰲ ﺗﻘﺪﻡ ﻭﺗﻄ ﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺗﻄ ﻮﺭ ﺍﻹﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺕ ﻭﺇﳒﺎﺯ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﰲ ﺁﺟﺎﳍﺎ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﲟﻨﻄﻘﺘﻨﺎ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ.
ﻭﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺃﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ ﻭﺭﻓﻌﺖ ﺍﳉﻠﺴﺔ.
ﺍﻟﺸﺒﻴﻜﺔ ﰲ  27 :ﻓﻴﻔﺮﻱ 2013
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻣﻼﻁ

