
  
  

  الجمھورية التونسية                                                                       
        وزارة الداخلية                         وزارة الداخلية                         وزارة الداخلية                         وزارة الداخلية                                                         

                              ***  
   بلديــة الشبيكـــة          

  النيابة اخلصوصية لبلدية الشبيكـة
  2013الـدورة العاديـة األولـى لسنـة 

  2013فيفري  27املنعقـدة يف 
  

***  
  

املنقح  1975ماي 14املؤرخ يف 1975لسنة 33عمال مبقتضيات القانون األساسي للبلديات عدد       

  .2006جويلية  17املؤرخ يف 2006لسنة  48واملتمم بالقانون األساسي عدد

 25/02/2013الصادر بتاريخ  النيابة اخلصوصيةادة أعضاء سإىل كافة اللى االستدعاء املوجه وبناء ع     

  : من تاريخ ومكان وساعة عقد اجللسة وجدول األعمال ونصه كاآليتواملتض 162حتت عدد 

 ليتا 2013لسنة  األوىلالدورة العادية خالل  النيابة اخلصوصيةأتشرف باستدعائكم حلضور اجتماع       

  .مبقر البلدية العاشرة صباحاعلى الساعة  2013 فيفري 27 اإلربعاءعقدها يوم  تقرر

 السابع والعشرين من شهر فيفري اإلربعاءاليوم  األوىلة ـالعادي معقد أعضاء النيابة اخلصوصية دور      

الط ـر بن حممد مـمبقر البلدية برئاسة السيد الناص  العاشرة صباحاني على الساعة ـعشرة وألف ثالثةسنة 

  : أعضاء النيابة اخلصوصية السـادةحبضور و رئيس النيابة اخلصوصية للبلدية

 عبد ايد منصور -

 الناصر بن عمار مالط -

 خليل سقـــا -

 ـاــاهلادي سق -

 الصحيب مـالط -

  .الكـاتب العـام للبلديـةكما حضرها السيد                  

  :اآلنستنيوتغيب عنها بدون عذر                  

 مال مصباح أ -

  وصال سقـا -

                                                                                                      .../...  
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السيد الناصر بن حممد مالط رئيس النيابة اخلصوصية للبلديـة اجللسة بالترحيـب بالسادة افتتح          

  .وأشار إىل أن األعضاء احلاضرين تتألف منهم األغلبية القانونية ، احلاضرينأعضاء النيابة اخلصوصية 

مبقتضيات  بتعيني أحد األعضاء إلمضاء حمضر اجللسة عمال النيابة اخلصوصيةوأذن ألعضاء         

 :السيدني ـباإلمجاع على تعي  االتفـاقفتم ، جديد من القانون األساسي للبلديات  41الفصل 

  .دورةـة الـر جلسـاء حمضـإلمضعبد ايد منصور 

عرض جدول األعمال وتاله على احلاضرين النيابة اخلصوصية مثّ توىل السيد رئيس             

  : ي ـكاآلتو ـوه االستدعاء جاء بنص حسبما

  .متابعة سري اإلستخالصات )1

 .متابعة املديونية )2

 .متابعة سري املشاريع البلدية  )3

 .تقدمي إجناز مشروع صيانة مقر البلدية )4

 .اإلشهار بامللك العمومي للطرقات )5

 .2012التخفيض يف لزمة السوق األسبوعية لسنة  )6

 .2012املصادقة على التنقيح النهائي مليزانية   )7

 ).2012توزيع املال اإلحتياطي لسنة ( 2013البلدية لسنة تنقيح ميزانية  )8
  

  
  .ومتـت املصادقــة على جدول اإلعمال باإلمجــاع            

مث أذن السيد رئيس النيابة اخلصوصية للسادة أعضاء النيابة اخلصوصية للتداول يف املواضيع         

  :نت كاآلتــي املدرجة جبدول األعمال واليت متت املصادقة عليها فكا

  

                                                                                                      .../...  
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  .متابعة سـري اإلستخالصات:  املوضوع األول
 
 

  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائال           

وعدد  1997سبتمرب  27بتاريخ  77عمال مبنشوري وزارة الداخلية والتنمية احمللية عدد           

  .حول تنمية الـموارد البلديــة  2002مارس  28بتاريخ  19

  :نعرض عليكم الوضع املايل للبلدية كاآلتـي           
  

 :متابعة سري اإلستخالصات 

 :  2012ة ـميزاني •

  420.181,700: تقديرات امليزانية   -

  547.485,525:  31/12/2012اإلستخالصات احلاصلة حلد  -

  % 72: النسبة  -

 : 2013ة ـميزاني •

 81.687,888:  25/02/2013اإلستخالصات احلاصلة حلد  -

 : 2013كشف يتعلق بتثقيالت املعاليم البلدية لسنة  -
  

  أنــــواع المـــــــــــوارد
غير جملة المبالغ 

المستخلصة إلى غاية 
31/12/2012  

  مجموع التثقي#ت  2013تثقي#ت سنة 

 28.979  10.134 18.845 المعلوم على العقارات المبنية

 1.026  172 868 المعلوم على ا�راضي الغير مبنية

 34.649  34.649 ـــ .المعلوم على المؤسسات

 7.875  3.586  4.289  .العقاراتمداخيل كراء 

 172.780  90.000  82.780  .السوق البلدية مداخيل 

  
  

د املناقشة والدرس أشار احلاضرون إىل أن نسبة اإلستخالصات خالل الشهرين املنقضيني بع       

  .تعترب طيبة ونوهوا مبجهود اإلدارة يف ذلك

                                                                                             .../...  
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  .متابعـة املديونيــة:  املوضوع الثاين
  

  

  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائال       

وبرقية سلطة  18/5/2006بتاريخ  797عمال بربقية وزارة الداخلية والتنمية احمللية عدد           

  . حول معاجلة املديونية بالبلديـات  2006ماي  20بتاريخ  489اإلشراف عدد 

  :نعرض عليكم املوضوع كاآلتـي 
  

المبرمج تسديده   الدين مبلغ  بيان المصاريف
  2013سنة 

  : المؤسسات العمومية 
  .الشركة التونسية للكھرباء والغاز
  .الديوان الوطني 1تصا/ت تونس

  .الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
  .المركز الوطني ل8ع7مية

  . 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  

  3.683,934  3.683,934  : ـواصــالخــ

  110.497,643  137.096,720  ..............الجملـــــــــة
  
  
  

مرتفعة  تخلدة بذمة البلديةالديون امل إىل أناحلاضرون  أشاربعد املناقشة والدرس و        

ضرورة عدم تسجيل ديون أخرى مستقبال و اإلقتصار على النفقات يف  أكدوا علىو

  .حدود اإلعتمادات املتوفرة
                                                                                   .../...  
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  .ةـالبلديمتابعـة سري املشاريع :  املوضوع الثالث
 

  
  

  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائال             

 40وعـدد   1999فيفـري   02بتاريخ  3عمال مبنشور وزارة الداخلية والتنمية احمللية عدد               

اللذان ينصان على أن يكون موضوع استعراض سري املشـاريع البلديـة مـن     2000جوان  19بتاريخ 

  .القارة اليت تعرض يف كل دورة عاديـة للمجلس البلـدي املواضيع 

  : كاآلتـي 2014 - 2010نعرض عليكم مشاريع املخطط اإلستثماري         
 

  :وما قبلھــا  2012مشاريع سنة  •
  

  اتـمالحظ  ةـالكلف  عـاملشاري

  .مت احلصول على املوافقة النهائية للتمويل  د.أ 380  .تعبيد الطرقات وبناء األرصفة

  مت إجنازه  د.أ   16  .بناء أرصفة

  .بصدد طلب املوافقة املبدئية لتمويل املشروع  د.أ   64  .التنوير العمومي

  .2010مت اإلجناز سنة   د.أ   10  .إقتناء معدات إعالمية

  : 2013مشاريع سنة  •

  .2014مدرج لسنة   د.أ  350  .بناء نادي أطفال

  .املوافقة النهائية للمشروع طلببصدد   د.أ  160  .إقتناء معدات نظافة
                   

و متوسط إمجاال تقدم سري املشاريع  إىل أناحلاضرون  أشاربعد املناقشة والدرس و     

النهائية لكل مشروع مع األطراف املتابعة حىت  احلصول على املوافقة أكدوا على ضرورة 

  .املعنية

  

                                                                                            .../...  
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  .تقدمي إجناز مشروع صيانة مقر البلدية:  املوضوع الرابع

  

  

يعرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية على السادة األعضاء احلاضرون النظر يف             

وهو مشروع  2013إىل سنة  2014تقدمي إجناز مشروع مدرج باملخطط اإلستثماري لسنة 

صيانة بلدية الشبيكة حيث أن صندوق القروض ال يرى مانعا من تقدمي املشروع لسنة 

  :يل الذايت من قبل البلدية خبطة متويلية يف صورة توفري التمو 2013

 متويل ذايت+ ألف دينار  25 -

  ألف دينار  قرض 25 -

  

  ســرار الــق

  
  

صادق الس بإمجاع احلاضرين على تقدمي إجناز مشروع صيانة مقر البلدية لسنة        

  .همع املصادقة على اخلطة التمويلية املذكورة بالعرض أعال 2014عوضا عن سنة  2013

  .والتفويض لرئيس النيابة اخلصوصية بإمتام اإلجراءات الالزمة يف الغرض         

  
  

  

  

  

  

 
                 
                                              

        

                                                                                   .../...  
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  .اإلشهار بامللك العمومي للطرقات:  اخلامساملوضوع 

  

يعرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية على السادة األعضاء احلاضرون موضوع اإلشهار          

بامللك العمومي للطرقات وذلك بناءا على مطليب إنتصاب تقدمت ما شركتني متخصصتني يف 

  :اإلشهار 

 . Exclusive advertizingشركة  -1

 ). IMS( شركة اخلدمات اإلشهارية عرب األقطار  -2

الصادر عن السيد وزير الداخلية  2012جوان  30املؤرخ يف  23املنشور عدد  وبالرجوع إىل

حيث أن ، حول تطبيق التشريع املتعلق باإلشهار بامللك العمومي للطرقات التابع للجماعات احمللية

ف املقابل ملقر البلدية وهو ملك بلدي إضافة إىل بلدية الشبيكة حصرت أماكن اإلشهار يف الرصي

  .دينارا 200حتديد سعر املتر املربع بـ

  :وبعد التداول والنقاش 

  

  :س ـرر الــق
  
  

  :صادق الس بإمجاع احلاضرين على الترخيص يف اإلنتصاب لفائدة الشركتني        

 . Exclusive advertizingشركة  -1

  ). IMS( شركة اخلدمات اإلشهارية عرب األقطار  -2

 .دينار  200: وحتديد سعر املتر املربع بـ
  

  .والتفويض لرئيس النيابة اخلصوصية بإمتام اإلجراءات الالزمة يف الغرض     
  

  
                                                                                          ../....  
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  . 2012التخفيض يف لزمة السوق األسبوعية لسنة :  السادساملوضوع 

  

  

يعرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية على السادة األعضاء احلاضرون موضوع التخفيض يف         

ألف دينار  70,1ألف دينار إىل مبلغ  100,1وذلك من  2012لزمة السوق األسبوعية لسنة 

اإلدارة (  200749ألف دينار استنادا إىل مراسلة وزارة الداخلية عدد  30وذلك بتخفيض مبلغ 

املؤرخ يف  5853/20إضافة إىل مكتوب وزارة الداخلية عدد ) للجماعات احمللية العامة

والذي ورد فيما تعذّر توظيف معلوم تسجيل البيوعات باألسواق البلدية بنسة  23/08/2012

  .من مثن البتـة 2%

  

  :وبعد التداول والنقاش 

  :س ـرر الـــقـ

  

من  2012صادق الس بإمجاع احلاضرين على التخفيض يف لزمة السوق األسبوعية لسنة        

  .د  30.000وذلك بتخفيض ، د  70.100د إىل  100.100

  .والتفويض لرئيس النيابة اخلصوصية بإمتام اإلجراءات الالزمة يف الغرض                               

  

  

  

  

  

  

                                                                                      .../...  
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  .2012املصادقة على التنقيح النهائي مليزانية سنة :  السابعاملوضوع 
  

  

  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائـال                         
املتعلق بالقانون  1975ماي  14املؤرخ يف  1975لسنة  35عمال بالقانون األساسي عدد        

 2007لسنة  65األساسي مليزانية اجلماعات احمللية كما مت تنقيحه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 
  . 2007ديسمرب  18املؤرخ يف 

واملتعلق بضبط صبغة   2008مارس  31الية املؤرخ يف وعمال بالقرار املشترك لوزيري الداخلية وامل       
  .ةـوتبويب ميزانية اجلماعات احمللي

ا ـبالترفيـع فيهـ 2012نعرض عليكم موضوع املصادقة على التنقيح النهائي مليزانية البلدية لسنة        

  .) 166.724,000( ادة قدرها ـأي بزي)  630.915,861(إىل )   464.191,861(من 

  

  قـــــرار الــــس
  

بالترفيع فيها  2012لسنة  بعد املناقشة والدرس صادق احلاضرون باإلمجاع على تنقيح ميزانية البلدية    

  : دخال وصرفا كاآليت  ) 630.915,861(إىل ) 464.191,861( من 

 :دخـــــــــ#  •
  

الفقرة   الفقرة  الفصل  العنوان
  المبلغ الجديد  التخفيض  الزيادة  المبلغ القديم  البيان  الفرعية

1  

منح ومساھمات مخصصة   ــ  ــ  6003
  150.000,000  ــ  150.000,000  0  .للتسيير

  289.981,700  ــ  150.000,000  139.981,700  .جملة الصنف السادس

  296.481,700  ــ  150.000,000  146.481,700  .جملة الجزء الثاني 

  570.181,700  ــ  150.000,000  420.181,700  ...جملة موارد العنوان اAول 

2  

منح ومساھمات داخلية   002  04  7001
  6.642,000  ــ  6.642,000  0  .موارد السنة  –أخرى 

ــ  6.642,000  10.971,310  .جملة الصنف السابع  17.613,310  

ــ  6.642,000  37.781,691  .جملة الجزء الثالث   44.423,691  

قروض من صندوق   ــ  02  9001
  15.685,720  ــ  10.082,000  5.603,720  موارد السنة  –القروض 

ــ  10.082,000  5.603,720  .جملة الصنف التاسع  15.685,720  

ــ  10.082,000  5.603,720  .جملة الجزء الرابع   15.685,720  

ــ  16.724,000  44.010,161  ..جملة موارد العنوان الثاني  60.734,161  

ــ  166.724,000166.724,000166.724,000166.724,000  464.191,861464.191,861464.191,861464.191,861  ........الموارد مجموع     630.915.861630.915.861630.915.861630.915.861    

  

                                                                                             .../...  
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 : صرفــــــــا •
 

الفقرة   الفقرة  الفصل  العنوان
  المبلغ الجديد  التخفيض  الزيادة  المبلغ القديم  البيان  الفرعية

1  

إستھ7ك الكھرباء   00  003  2201
  47.338,595  ــ  27.338,595  20.000,000  .والغاز

تعھّد وصيانة وسائل   02  010  2201
  8.500,000  ــ  2.500,000  6.000,000  النقل

  289.981,700  ــ  29.838,595  113.779,872  2201جملة الفصل 

2202  030  004  
نفقات إستغ7ل المصب 
المراقب ومراكز 

  التحويل
  2.620,963  ــ  614,195  2.006,768

  5.120,963  ــ  614,195  4.506,768  2202جملة الفصل 

ــ  30.452,790  118.286,640  . الثاني جملة القسم  148.739,430  
ــ  30.452,790  375.298,640  .جملة الجزء اAول  405.751,430  

 المبرمة فوائد القروض  000  003  5500
  62.113,806  ــ  19.211,727  42.902,079   .صندوق القروض لدى

  62.113,806  ــ  19.211,727  42.902,079  5500جملة الفصل 

  62.113,806  ــ  19.211,727  42.902,079  جملة القسم الخامس

  62.113,806  ــ  19.211,727  42.902,079  جملة الجزء الثاني
ــ  49.664,517  418.200,719  ..جملة نفقات العنوان األولجملة نفقات العنوان األولجملة نفقات العنوان األولجملة نفقات العنوان األول  467.865,236  

2  

 4.130,000   3.410,000  720,000  .دراسات أخرى  ــ  020  6600

  4.130,000  ــ  3.410,000  720,000  6600جملة الفصل 

اقتناء معدات النظافة   ــ  001  6606
  18.207,840  ــ  18.207,840  0  .والطرقات

  18.207,840  ــ  18.207,840  0  6606جملة الفصل 

  6.642,000  ــ  6.642,000  0  .نفقات مختلفة  ــ  ــ  6609

  6.642,000  ــ  6.642,000  0  6609جملة الفصل 

  17.196,125  ــ  6.672,000  10.524,125  .بناء ا�رصفة  ــ  001  6613

  17.196,125  ــ  6.672,000  10.524,125  6613جملة الفصل 

  80.298,232  ــ  34.931,840  45.366,392  جملة القسم السادس

  80.298,232  ــ  34.931,840  45.366,392  جملة الجزء الثالث

  82.127,643  ــ  82.127,643  ــ  تسديد أصل الدين  ــ  01  10950

  82.127,643  ــ  82.127,643  ــ  10950جملة الفصل 

  82.127,643  ــ  82.127,643  ــ  .جملة القسم العاشر

  82.127,643  ــ  82.127,643  ــ  جملة الجزء الرابع

  163.050,625  ــ  117.059,483  45.991,142  .جملة نفقات العنوان الثانيجملة نفقات العنوان الثانيجملة نفقات العنوان الثانيجملة نفقات العنوان الثاني

  630.915,861630.915,861630.915,861630.915,861  ــ  166.724,000166.724,000166.724,000166.724,000  464.191,861464.191,861464.191,861464.191,861  جملة النفقات
  

                                                                                                  .../...  
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البلديــةالبلديــة ميــزانيــةميــزانيــة مـــواردمـــوارد خـ#صــةخـ#صــة   
                                                                                                        

  المبلــغ   بيـــــان المـــــوارد

    ::ل ل مــوارد العنــوان اAوّ مــوارد العنــوان اAوّ     
  المـــداخيـــل الجبــائيـــة اHعتيادية: الجـــزء اAّول      

  92.200,000  ............................................المعـاليـــم على العقـــارات وا�نشطــة  :الصنـف اAّول

  116.250,000  .. .....فيهواستلزام المرافق العمومية البلدي  العمومي كـالمل إشغالل ـمداخي: الصنف الثاني

  65.250,000  ........مداخيل الموجبات والرخص ا1دارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات : الصنف الثالث

  0  ............................................المداخيـل الجبائيـة ا/عتيادية ا�خـرى : الصنف الرابع

  
  273.700,000  جملـة الجــزء اAّول

    المـداخيــل غيـر الجبـائيــة اHعتيادية: الجــزء الثاني      

  65.000,000  ................................................مداخيـل الملـك البلـدي ا/عتيادية : الصنـف الخامس

  289.981,700  .................................................المداخيـــل المــاليـــة ا/عتيادية : الصنف السـادس

  296.481,700  جملـة الجــزء الثانـي  

  570.181,700  جملة موارد العـنوان اAّول  

    ::الثانيالثانيمــوارد العنــوان مــوارد العنــوان     
    المــوارد الذاتيــة والمخّصصــة للتنميــة: الجـــزء الثالـث      

  17.613,310  ........................................................منـــــــــح التجھـيــــــــــز : الصنـف السـابـع
  26.810,381  .........................................................مّدخرات وموارد مختلفـة : الصنـف الثـامــن

  
  44.423,691  جملـة الجــزء الثالـث

    مــــــــــوارد اHقتراض: الجـــزء الرابــع      
  15.685,720  ....................................................مــــوارد ا/قتراض الداخلــي : الصنـف التـاسـع
  0  ...................................................مــــوارد ا/قتراض الخارجي : الصنـف العاشــر

  0  ....................................مـوارد ا/قتراض الخارجي الموّظفـة : الصنـف الحادي عشر
  

  15.685,720  جملـة الجــزء الرابـع
    المـوارد المتأتّيـة من اHعتمادات المحالة : الجـــزء الخـامـس      

  624,750  ....................................الموارد المتأتّيـة من ا/عتمادات المحالة: الصنـف الثاني عشر

  
  624,750  جملـة الجــزء الخـامـس

  60.734,161  جملـة مــوارد العنـوان الثـاني  

  630.915,861  مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة

  

                                                                                                                                                                                                                                        .../....../...  
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نفقــات ميــزانيــة البلديــةنفقــات ميــزانيــة البلديــةخـ#صــة خـ#صــة    
                           

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

                                                                                                                                                              

      

      

       

   

   

   

   

   

   

   

   

  .والتفويض لرئيس النيابة اخلصوصية بإمتام اإلجراءات الالزمة يف الغرض                   

                                                                                        .../...  

  

  المبلــغ   بيـــــان النفقــــات

    نفقــات العنــوان اAّولنفقــات العنــوان اAّول    

  نفـقــــات التصــــّرف: الجـــزء اAّول      

  247.582,000  ...............................................................التـأجيــر العمـومي : القســـم اAّول

  148.739,430  ...............................................................وسـائــل المصـالـح : القســم الثاني

  9.430,000  ..............................................................التدّخـــل العمـومـي : القســم الثالث

  0  ....................................الموّزعةنفقـات التصـّرف الطارئـة وغير : القســم الرابع

  405.751,430  جملـة الجــزء اAّول  

    فــوائــد الـديــن : الجــزء الثاني      

  62.113,806  ...............................................................فـوائـــد الديـــــن : القســم الخامس

  62.113,806  الثانـيجملـة الجــزء   

  467.865,236  جملـة نفقــات العنــوان اAّول  

    نفقــات العنـوان الثانـينفقــات العنـوان الثانـي

    نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة: الجــزء الثالـث      

  80.298,232  ......................................................ا/ستثمارات المبـاشــرة : القســم السادس

  0  .....................................................التمـويـــــــل العمـومـــي : القســم السـابـع

  0  ...................................نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموّزعة: القســم الثـامــن

  0  .....................خارجية موظّفـة نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد : القســم التـاسـع

  80.298,232  جملـة الجــزء الثالـث  

    تسديـد أصــل الديـــن: الجــزء الرابع      

  82.127,643  ............................................................ تسديـد أصـل الديـن : القســم العـاشـر

  82.127,643  جملـة الجــزء الرابـع  

    النفقــات المســّددة من اHعتمادات المحالـة: الجــزء الخامـس      

  624,750  ..........................النفقـات المســّددة من ا/عتمادات المحالـة : القســم الحادي عشـر

  624,750  جملـة الجــزء الخامـس  

  163.050,625  جملـة نفقــات العنــوان الثـاني  

  630.915,861 مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة
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  .2013سنة تنقيح ميزانية البلدية ل:  الثامناملوضوع 

  

  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائـال                         

 1975ماي  14املؤرخ يف  1975لسنة  35عمال بالقانون األساسي مليزانية اجلماعات احمللية عدد        

وخاصة الفصل  2007ديسمرب  18املؤرخ يف  2007لسنة  65املتمم واملنقح بالقانون األساسي عدد 

وعلى شهادة القابض البلدي املتعلقة باحتساب وضبط املبالغ املقامة من املال اإلحتياطي يف ، جديد منه 25

  .2012اية سنة 
وفقا ملا أسفرت عنه احلسابات يف  2013ة لسنة ـة البلديـح ميزانيـنعرض عليكم مشروع تنقي       

  :ي ـكاآلت 2012ديسمرب  31
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                                                                                    .../...  

  
  

  

  : 2012ديسمبر  31جانفي إلى  01اQنجازات من  •
 ............................................. 2012جملة الموارد المنجزة بالعنوان ا�ول لسنة  )1
 ......................................................)2و 1الجزءان (جملة دفوعات العنوان ا�ول )2
ن من العنوا 4و3تولت البلدية خ7ل السنة صرف جزء من نفقات الجزأين   )3

 ................................................الثاني بواسطة موارد من العنوان ا�ول بما قدره
 ......)قرض ومنح (من العنوان الثاني  4و 3جملة الموارد المنجزة بالجزئين  )4
 ..........................................  .من العنوان الثاني  4و  3جملة دفوعات الجزئين  )5
 .............................................)موارد محالة (  5جملة الموارد الحاصلة بالجزء  )6
 ........................................)نفقات على موارد محالة (  5جملة دفوعات الجزء   )7

 : 2011مدخرات بعنوان  •
من فوائض  %20(تتوفر للبلدية بالعمليات الخارجة عن ميزانيتھا مدخرات  )8

 ................................................................... بما قدره)  2011العنوان ا�ول لسنة 
 : احتساب المال اQحتياطي والمال اQنتقالي  •

 .............................................................2012فوائض العنوان ا�ول لسنة  100% )1
التي يتولى المحاسب وجوبا إيداعھا  2012فوائض العنوان ا�ول لسنة  20% )2

 ........................................................................خارج الميزانية لمجابھة عجز طارئ
 ................................................................2012فوائض العنوان ا�ول لسنة  80% )3
   ........................................2011المودعة خارج الميزانية من فوائض سنة  20% )4
   ...........................2011من العنوان الثاني لسنة  4و 3فوائض الجزئين  100% )5
 ........................) 4+  3+  2( 2013إدراجه بميزانية  المال ا1حتياطي المزمع )6
  ........................................................2013المال ا1نتقالي المزمع إدراجه بميزانية  )7

 
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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  الــس قـــرار 

  
اخلصوصية احلاضرون باإلمجاع على تنقيح ميزانية البلدية  املناقشة والدرس صادق أعضاء النيابةبعد       

) 76.623,396(أي بزيادة قدرها ) 575.247,797(إىل ) 498.624,401(من  2013لسنة 

  :كاآلتــي 
                                                                                                                     

 :دخـــــــــ#           
  

الفقرة   الفقرة  الفصل  العنوان
  المبلغ الجديد  التخفيض  الزيادة  المبلغ القديم  البيان  الفرعية

1  

من فوائض  موارد منقولة  ــ  ــ  6002
  30.000,000  ــ  20.000,000  10.000,000  .العنوان ا�ول

  160.000,000  ــ  20.000,000  140.000,000  .جملة الصنف السادس

  168.300,000  ــ  20.000,000  148.300,000  .جملة الجزء الثاني 

  445.460,000  ــ  20.000,000  425.460,000  ...جملة موارد العنوان اAول 

2  

منح ومساھمات داخلية   002  04  7001
  4.742,000  ــ  4.742,000  0  .نقل فواضل  –أخرى 

ــ  4.742,000  447,185  .جملة الصنف السابع  5.189,185  

  ــ  01  8001
المبالغ المقامة من الفوائض 
غير المستعملة من العنوان 

  .للسنة ا�خيرةا�ول 
  9.584,101  2.690,000  ــ  12.274,101

  ــ  02  8001
المبالغ المقامة من الفوائض 
غير المستعملة من العنوان 

  .نقل فواضل –ا�ول 
  80.571,396  ــ  54.571,396  26.000,000

ــ  51.881,396  57.452,121  .جملة الصنف الثامن  109.333,517  

ــ  56.623,396  57.452,121  .جملة الجزء الثالث   114.522,702  

ــ  56.623,396  73.164,401  ..جملة موارد العنوان الثاني  129.787,797  

ــ  76.623,39676.623,39676.623,39676.623,396  498.624,401498.624,401498.624,401498.624,401  .....د ميزانية البلديةمجموع الموار     575.247.797575.247.797575.247.797575.247.797    

  

  
                                                                                             .../...  
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 : صرفــــــــا •
 

الفقرة   الفقرة  الفصل  العنوان
  المبلغ الجديد  التخفيض  الزيادة  المبلغ القديم  البيان  الفرعية

1  

متخلدات تجاه الشركة   003  80  2201
  18.076,634  ــ  18.076,634  0  .لكھرباء والغازالتونسية ل

متخلدات تجاه الديوان   005  80  2201
  3.124,923  1.860,888  ــ  4.985,811  الوطني 1تصا/ت تونس

2201  80  013  
متخلدات تجاه الوكالة 
الوطنية للتصرف في 

  .النفايات
  645,309  ــ  424,735  220,574

متخلدات تجاه مؤسسات   020  80  2201
  2.839,200  ــ  2.839,200  0  .عمومية أخرى

  3.683,934  ــ  520,319  3.163,615  متخلدات تجاه الخواص  021  80  2201

  110.400,000  ــ  20.000,000  90.400,00  2201جملة الفصل 
ــ  20.000,000  99.400,000  .جملة القسم الثاني   119.400,000  
ــ  20.000,000  356.737,000  .جملة الجزء اAول  376.737,000  

ــ  20.000,00020.000,00020.000,00020.000,000  396.330,367396.330,367396.330,367396.330,367  ..جملة نفقات العنوان األولجملة نفقات العنوان األولجملة نفقات العنوان األولجملة نفقات العنوان األول  416.330,367416.330,367416.330,367416.330,367  

2  

  6.130,000  ــ  2.000,000  4.139,000  . دراسات أخرى  ــ  20  6600

  6.130,000  ــ  2.000,000  4.139,000  6600جملة الفصل 

اقتناء معدات النظافة   ــ  01  6606
  18.207,840  ــ  18.207,840  0  .والطرقات

  21.007,840  ــ  18.207,840  2.800,000  6606جملة الفصل 

  4.742,000  ــ  4.742,000  0  .نفقات مختلفة  ــ  ــ  6609

  4.742,000  ــ  4.742,000  0  6609الفصل  جملة

  9.917,481  2.683,900  ــ  12.601,381  .ا1نارة العمومية  ــ  01  6610

  9.917,481  2.683,900  ــ  12.601,381  6610جملة الفصل 

المساھمة في بناء دور   ــ  02  6616
  7.888,966  ــ  7.888,966  0  .الشباب والثقافة

  7.888,966  ــ  7.888,966  447,185  6616جملة الفصل 

  62.940,437  ــ  30.154,906  32.785.531  جملة القسم السادس

  13.674,600  ــ  9.547,865  4.126,735  نفقات التنمية غير الموزعة  ــ  ــ  8901

  13.674,600  ــ  9.547,865  4.126,735  الثامنجملة القسم 

  76.615,037  ــ  39.702,771  36.912,266  جملة الجزء الثالث

  82.127,643  ــ  16.920,625  65.207,018  تسديد أصل الدين  ــ  01  10950

  82.127,643  ــ  16.920,625  65.207,018  10950جملة الفصل 

  82.127,643  ــ  16.920,625  65.207,018  جملة الجزء الرابع

  158.917,430  ــ  56.623,396  102.294,034  .جملة نفقات العنوان الثانيجملة نفقات العنوان الثانيجملة نفقات العنوان الثانيجملة نفقات العنوان الثاني

  575.247,797575.247,797575.247,797575.247,797  ــ  76.623,39676.623,39676.623,39676.623,396  498.624,401498.624,401498.624,401498.624,401  ......ميزانية البلدية نفقاتمجموع 
  

                                                                                                  .../...  
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البلديــةالبلديــة ميــزانيــةميــزانيــة مـــواردمـــوارد خـ#صــةخـ#صــة   
                                                                                                        

  المبلــغ   بيـــــان المـــــوارد

    ::مــوارد العنــوان اAّول مــوارد العنــوان اAّول     
  المـــداخيـــل الجبــائيـــة اHعتيادية: الجـــزء اAّول      

  105.600,000  ............................................المعـاليـــم على العقـــارات وا�نشطــة  :الصنـف اAّول

  95.260,000  .. .....واستلزام المرافق العمومية فيهالبلدي  العمومي كـالمل إشغالل ـمداخي: الصنف الثاني

  76.300,000  ........مقـابـل إسـداء خدمات مداخيل الموجبات والرخص ا1دارية ومعاليم : الصنف الثالث

  0  ............................................المداخيـل الجبائيـة ا/عتيادية ا�خـرى : الصنف الرابع

  
  277.160,000  جملـة الجــزء اAّول

    المـداخيــل غيـر الجبـائيــة اHعتيادية: الجــزء الثاني      

  8.300,000  ................................................مداخيـل الملـك البلـدي ا/عتيادية : الصنـف الخامس

  160.000,000  .................................................المداخيـــل المــاليـــة ا/عتيادية : الصنف السـادس

  168.300,000  جملـة الجــزء الثانـي  

  445.460,000  جملة موارد العـنوان اAّول  

    ::مــوارد العنــوان الثانيمــوارد العنــوان الثاني    
    المــوارد الذاتيــة والمخّصصــة للتنميــة: الجـــزء الثالـث      

  5.189,185  ........................................................منـــــــــح التجھـيــــــــــز : الصنـف السـابـع
  109.333,517  .........................................................مّدخرات وموارد مختلفـة : الصنـف الثـامــن

  
  114.522,702  جملـة الجــزء الثالـث

    مــــــــــوارد اHقتراض: الجـــزء الرابــع      
  15.090,345  ....................................................مــــوارد ا/قتراض الداخلــي : الصنـف التـاسـع
  0  ...................................................مــــوارد ا/قتراض الخارجي : الصنـف العاشــر

  0  ....................................مـوارد ا/قتراض الخارجي الموّظفـة : الصنـف الحادي عشر
  

  15.090,345  جملـة الجــزء الرابـع
    المـوارد المتأتّيـة من اHعتمادات المحالة : الجـــزء الخـامـس      

  174,750  ....................................الموارد المتأتّيـة من ا/عتمادات المحالة: الصنـف الثاني عشر

  
  174,750  جملـة الجــزء الخـامـس

  129.787,797  جملـة مــوارد العنـوان الثـاني  

  575.247,797  مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة

  

                                                                                                                                                                                                                                        .../....../...  
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  .والتفويض لرئيس النيابة اخلصوصية بإمتام اإلجراءات الالزمة يف الغرض                   

                                                                                        .../...  

  

  المبلــغ   بيـــــان النفقــــات

    نفقــات العنــوان اAّولنفقــات العنــوان اAّول    

  نفـقــــات التصــــّرف: الجـــزء اAّول      

  249.237,000  ...............................................................التـأجيــر العمـومي : القســـم اAّول

  119.400,000  ...............................................................وسـائــل المصـالـح : القســم الثاني

  8.100,000  ..............................................................التدّخـــل العمـومـي : القســم الثالث

  0  ....................................نفقـات التصـّرف الطارئـة وغير الموّزعة: القســم الرابع

  376.737,000  جملـة الجــزء اAّول  

    فــوائــد الـديــن : الجــزء الثاني      

  39.593,367  ...............................................................فـوائـــد الديـــــن : القســم الخامس

  39.593,367  جملـة الجــزء الثانـي  

  416.330,367  جملـة نفقــات العنــوان اAّول  

    نفقــات العنـوان الثانـينفقــات العنـوان الثانـي

    نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة: الجــزء الثالـث      

  62.940,437  ......................................................ا/ستثمارات المبـاشــرة : القســم السادس

  0  .....................................................التمـويـــــــل العمـومـــي : القســم السـابـع

  13.674,600  ...................................نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموّزعة: القســم الثـامــن

  0  .....................فـة نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موّظ : القســم التـاسـع

  76.615,037  جملـة الجــزء الثالـث  

    تسديـد أصــل الديـــن: الجــزء الرابع      

  82.127,643  ............................................................ تسديـد أصـل الديـن : القســم العـاشـر

  82.127,643  جملـة الجــزء الرابـع  

    النفقــات المســّددة من اHعتمادات المحالـة: الجــزء الخامـس      

  174,750  ..........................النفقـات المســّددة من ا/عتمادات المحالـة : القســم الحادي عشـر

  174,750  جملـة الجــزء الخامـس  

  158.917,430  جملـة نفقــات العنــوان الثـاني  

نفقــات ميـزانيـة البلديـةمجمـوع   575.247,797  
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ىل ضرورة إدعاهم رئيس النيابة اخلصوصية شكره للحاضرين وو باإلنتهاء من املداوالت جدد السيد 

وعدم التخلف عن مواعيد اجللسات وخاصة جلسات  بالهم جلسات النيابة اخلصوصية مستقرحضو

  .املكتب البلدي واجللسات التمهيدية وجلسات الدورات العادية للنيابة اخلصوصية 

ر العمل البلدي من مجيع النواحي تقدم وتطوع يف يسر أننه أحضورهم من شبين هلم كذلك أن و

والنهوض مبنطقتنا يف هذا الوضع الراهن  احملددةجاهلا آجناز املشاريع يف إت والصاستخإلر اوخاصة تطو

  .الذي تعيشه كامل البالد التونسية بعد الثورة

  .سةورفعت اجلل اأعماهل النيابة اخلصوصية أت منتصف النهارويف حدود الساعة        

   2013 فيفري 27: الشبيكة يف                                                                     

  رئيس النيابة اخلصوصية                                                                           
  

   الناصر بن حممد مالط                                                                            

  
  
  

 


