الجمھورية التونسية
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

***

بلديــة الشبيكـــة
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺸﺒﻴﻜـﺔ
ﺍﻟـﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳـﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﺴﻨـﺔ 2012
ﺍﳌﻨﻌﻘـﺪﺓ ﰲ  20ﻓﻴﻔﺮﻱ 2012
***
ﻋﻤﻼ ﲟﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻋﺪﺩ 33ﻟﺴﻨﺔ 1975ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 14ﻣﺎﻱ 1975ﺍﳌـﻨﻘﺢ
ﻭﺍﳌﺘﻤﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪﺩ 48ﻟﺴﻨﺔ  2006ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 17ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ .2006
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2012/2/16
ﲢﺖ ﻋﺪﺩ  226ﻭﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﻭﺳﺎﻋﺔ ﻋﻘـﺪ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻭﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻧﺼﻪ ﻛﺎﻵﰐ:
ﺃﺗﺸﺮﻑ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻜﻢ ﳊﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﺴـﻨﺔ 2012
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺮﺭ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﲔ  20ﻓﻴﻔﺮﻱ  2012ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﲟﻘﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
ﻋﻘﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺩﻭﺭﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳـﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﲔ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﻴﻔﺮﻱ ﺳﻨﺔ ﺇﺛﲎ
ﻋﺸﺮﺓ ﻭﺃﻟﻔﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﲟﻘﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻣﻼﻁ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﲝﻀﻮﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺴـﺎﺩﺓ:
 ﺍﳍﺎﺩﻱ ﺳﻘـﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭ ﻣﻼﻁ ﺍﻟﺼﺤﱯ ﻣـﻼﻁﻛﻤﺎ ﺣﻀﺮﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜـﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳـﺔ.
ﻭﺗﻐﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ:
 ﺧﻠﻴﻞ ﺳﻘـﺎ ﺃﻣﺎﻝ ﻣﺼﺒﺎﺡ ﻭﺻﺎﻝ ﺳﻘـﺎﺍﻓﺘﺘﺢ 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 ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ
ﻣﻜﺘﻤﻼ ) ﺍﻟﻔﺼﻞ  35ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ( .
.../...

-2ﻭﺃﺫﻥ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻹﻣﻀﺎﺀ ﳏﻀﺮ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻋﻤﻼ ﲟﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 41ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ  ,ﻓﺘ ﻢ ﺍﻻﺗﻔـﺎﻕ ﺑﺎﻹﲨـﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴـﲔ ﺍﻟﺴﻴـﺪ :ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﻦ
ﻋﻤﺎﺭ ﻣـﻼﻁ 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 ﺍﻟﺒﻠﺪﻳـﺔ.
 -4ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ . 2012
 -5ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ . 2011
 -6ﺑﻌﺚ ﳉﻨﺔ ﻟﻄﺮﺡ ﻣﻨﻘﻮﻻﺕ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺯﺍﻝ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﻉ ﺎ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ.
 -7ﻣﺴﺎﺋﻞ ﳐﺘﻠﻔــﺔ.
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  :ﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ ﺳـﲑ ﺍﻹﺳﺘﺨﻼﺻـﺎﺕ.
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 ) ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﲟﻴﺰﺍﻧﻴﺔ :(2011
• ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﺳﻨﺔ  591 :2011ﺃ.ﺩ
ﻣﻨﻬﺎ  240ﺃ.ﺩ  :ﺇﻋﺎﻧﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﶈﻘﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﻋﺎﻧﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ :
 351 = 240 – 591ﺃ.ﺩ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  2010ﺳﺠﻠﻨﺎ ﺗﺮﺍﺟﻌﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﻨﺴﺒﺔ% 28,2 :
ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻨﺔ  450 : 2010ﺃ.ﺩ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺳﻨﺔ  351 :2011ﺃ.ﺩ  ,ﻭﻫﺬﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﱃ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ
ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺧﻼﻝ ﺳﻨﺔ  2011ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﳌﻮﺍﻃﻦ ﱂ ﻳﻘﻢ ﺑﻮﺍﺟﺒﻪ ﺍﳉﺒﺎﺋﻲ ﺑﺘﺎﺗـــﺎ.
ﻭﻧﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻛﺸﻒ ﺍﻹﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺕ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻨﺔ  2011ﻓﺼﻼ ﻓﺼﻼ ﻭﻓﻘﺮﺓ ﻓﻘﺮﺓ .
ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ  :2012ﰎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻛﺎﻵﰐ :
 ﺗﺜﻘﻴﻞ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻷﻛﺮﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2012ﻭﻫﻲ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ3.486,289 :......................... ﺗﺜﻘﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 10.053,000 :........................... 2012 ﺗﺜﻘﻴﻞ ﺍﳌﻌﻠﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ172,380 :..........................2012 ﺗﺜﻘﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﺘﺔ ﳏﻄﺔ ﻭﻗﻮﻑ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﻭﻫﻲ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ440,000 :... ﺗﺜﻘﻴﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﺘﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ100.100,000 :...........................قــــــــــرار المجلــــــس
ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﺍﻹﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ ﺍﻹﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺕ ﻓﺼﻼ ﻓﺼﻼ ﻭﻓﻘﺮﺓ ﻓﻘﺮﺓ ﻧﻮﻩ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ
ﺑﺎﻹﻋﺎﻧﺔ ﺍﻹﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﱵ ﻭﻓﹼﺮﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﺎﺔ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺄﺟﲑ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻗﺘﻴﲔ
ﻭﺍﳌﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﻋﻤﻠﺔ ﺍﳊﻀﺎﺋـﺮ.
.../...

-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
المؤسسات العمومية :
الشركة التونسية للكھرباء والغاز .
الشركة الوطنية لتوزيع المياه.
الديوان الوطني إلتصاالت تونس.
الوكالة التونسية لإلنترنات.
الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
المطبعة الرسمية.
المركز الوطني لإلعالمية.
الخـــواص :

سنة الدين

مبلغ الدين

7.254,586
2011
4.212,200
2009
22.307,169 2011/2010/2009
327,040
2011
235,944
2011
90,900
2011
1.092,000
2011
2011/2009

18.544,768

الجملـــــــــة54.064,607 ..............
قــــــــرار المجلـــــس
ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﰎ ﺑﺮﳎﺔ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺿﻤﻦ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ 2012
ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﰎ ﺑﺮﳎﺔ ﺧﻼﺹ ﺩﻳﻮﻧﻪ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ  8.000ﺩﻳﻨﺎﺭ ,ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ
ﺳﻨﺤﺎﻭﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺣﻮﻝ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳉﺪﻭﻟﺔ.

.../...
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ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ ﺳﲑ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ . 2014 -2010

ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻗﺎﺋﻼ :
ﻋﻤﻼ ﲟﻨﺸﻮﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻋﺪﺩ 3ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  02ﻓﻴﻔﺮﻱ  1999ﻭﻋـﺪﺩ  40ﺑﺘـﺎﺭﻳﺦ
 19ﺟﻮﺍﻥ  2000ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻳﻨﺼﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺳﲑ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻘـﺎﺭﺓ
ﺍﻟﱵ ﺗﻌﺮﺽ ﰲ ﻛﻞ ﺩﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻳـﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ .
ﻧﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ  2014 -2010ﻛﺎﻵﺗـﻲ:
ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ : 2014 -2010
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺳﻨﺔ : 2012
• ﺗﺒﻠﻴﻂ ﺃﺭﺻﻔـﺔ16.000 :ﺩ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﰎ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺔ ﻭﰎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ
ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  07ﻓﻴﻔﺮﻱ
 2012ﲢﺖ ﻋﺪﺩ  185ﻭﲟﺠﺮﺩ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻳﺘﻢ ﲤﻜﲔ ﺍﳌﻘﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺇﺫﻥ ﺑﺎﻟﺒﺪﺇ ﰲ ﺍﻹﳒﺎﺯ.
• ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﻭﺍﻷﺭﺻﻔﺔ  377 :ﺃ.ﺩ ﰎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻠﻒ ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ
ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ,ﻭﻋﻨﺪ ﻣﻮﺍﻓﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻹﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻉ ).ﺃﺣﻴﻞ ﺍﳌﻠﻒ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  05ﺟﺎﻧﻔﻲ  2012ﲢﺖ ﻋﺪﺩ .( 20
• ﻧﺎﺩﻱ ﺃﻃﻔﺎﻝ  :ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ  350 :ﺃ.ﺩ ﺳﻨﺔ ﺍﻹﳒﺎﺯ  : 2012ﰎ ﻋﺮﺽ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﳌﻜﺘﺐ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﰲ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺍﳌﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  28ﺟﺎﻧﻔﻲ  2012ﻭﰎ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻄﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻫﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
قــــــرار المجلـــس
ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺱ ﻧﻮﻩ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﻜﻠﻔﺔ ﺍﳌﺮﺻﻮﺩﺓ ﳍﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ,ﻭﺭﺟﺎ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﰲ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺬﺍﰐ ﳌﺸﺎﺭﻳﻊ
.2012
.../...
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ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ  :ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ . 2012
ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻗﺎﺋــﻼ :
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 .2011
ﻧﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻨﻘﻴـﺢ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴـﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳـﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2012ﻭﻓﻘﺎ ﳌﺎ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻨﻪ ﺍﳊﺴﺎﺑﺎﺕ ﰲ
 31ﺩﻳﺴﻤﱪ  2011ﻛﺎﻵﰐ :
• اإلنجازات من  01جانفي إلى  31ديسمبر : 2011
 (1جملة الموارد المنجزة بالعنوان األول لسنة ............................................. 2011
 (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 : 2010
 (8تتوفر للبلدية بالعمليات الخارجة عن ميزانيتھا مدخرات ) %20من فوائض
العنوان األول لسنة  ( 2010بما قدره ...................................................................
• احتساب المال اإلحتياطي والمال اإلنتقالي :
 %100 (1فوائض العنوان األول لسنة .............................................................2011
 %20 (2فوائض العنوان األول لسنة  2011التي يتولى المحاسب وجوبا إيداعھا
خارج الميزانية لمجابھة عجز طارئ........................................................................
 %80 (3فوائض العنوان األول لسنة ................................................................2011
 %20 (4المودعة خارج الميزانية من فوائض سنة ........................................2010
 %100 (5فوائض الجزئين  3و 4من العنوان الثاني لسنة ...........................2011
 (6المال اإلحتياطي المزمع إدراجه بميزانية ........................( 4 + 3 + 2) 2012
 (7المال اإلنتقالي المزمع إدراجه بميزانية ........................................................2012

590.885,836
389.375,714
115.520,021
107.073,184
203.018,175
916,012
291,262
ــ
85.990,101
17.198,020
68.792,081
ــ
19.575,030
88.367,111
624,750

قرار المجلس
ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺱ ﺻﺎﺩﻕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2012ﻣﻦ ) ( 459.399,780ﺇﱃ ) ( 464.191,861ﺃﻱ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ
) ( 4.792,081ﻛﺎﻵﰐ :
.../...
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على مستوى الموارد  :ﺗﺮﻓﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ  2012ﻛﺎﻵﺗـﻲ :

• العنوان األول :

– الجزء الثاني – الصنف السادس :
التقديرات المصادق
عليھا

الموارد المشمولة
الفقرة
الفصل الفقرة
الفرعية
بالتنقيح
 موارد منقولة من- 60-02
فوائض العنوان األول 44.000,000

مبلغ التنقيح
بالزيادة

بالنقصان

التقديرات
النھائية

ـــ

44.981,700

981,700

• العنوان الثاني :

ــ الجزء الثالث – الصنف الثامن :

التقديرات المصادق
الفقرة
الفصل الفقرة الفرعية الموارد المشمولة بالتنقيح
بالزيادة
عليھا
 المبالغ المقامة من الفوائض02 80-01
غير المستعملة من العنوان
3.810,381
20.000,000
األول للسنة األخيرة.

بالنقصان

التقديرات
النھائية

مبلغ التنقيح

ــ

23.810,381

على مستوى النفقات  :ﲣﻔﺾ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ  2012ﻛﺎﻵﺗــﻲ :
• العنوان األول  :ــ الجزء األول – القسم الثاني :
الفصل

الفقرة
الفقرة
الفرعية

80 02-201

04

80 02-201

13

80 02-201

20

80 02-201

21

النفقات المشمولة بالتنقيح

التقديرات
المصادق عليھا

متخلدات تجاه الشركة الوطنية
إلستغالل وتوزيع المياه
متخلدات تجاه الوكالة الوطنية
0
للتصرف في النفايات.
متخلدات تجاه مؤسسات
327,040
عمومية أخرى.
16.500,000
متخلدات تجاه الخواص.
6.260,232

مبلغ التنقيح
بالزيادة

ــ

بالنقصان

التقديرات
النھائية

5.193,900 1.066,332

235,944

ــ

235,944

1.092,000

ــ

1.419,040

720,088

ــ

17.220,088

• العنوان الثاني  :ــ الجزء الثالث – القسم الثامن :
الفقرة

التقديرات
المصادق عليھا

الفصل الفقرة الفرعية النفقات المشمولة بالتنقيح
نفقات التنمية غير
21.980,981
- 08-901
الموزعة.

بالزيادة

بالنقصان

التقديرات
النھائية

3.810,381

ــ

25.791,362

مبلغ التنقيح

.../...
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خـالصــة 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 6.500,000 ................................................
الصنف السـادس :المداخيـــل المــاليـــة االعتيادية .................................................

139.981,700

جملـة الجــزء الثانـي 146.481,700

جملة موارد العـنوان األ ّول 420.181,700

مــوارد العنـوان الثانـي
صصــة للتنميــة
الجـــزء الثالـث :المــوارد الذاتيــة والمخ ّ

الصنـف السـابـع :منـــــــــح التجھـيــــــــــز 10.971,310 ........................................................
الصنـف الثـامــن :م ّدخرات وموارد مختلفـة 26.810,381 .........................................................
جملـة الجــزء الثالـث 37.781,691

الجـــزء الرابــع :مــــــــــوارد االقتراض
الصنـف التـاسـع :مــــوارد االقتراض الداخلــي 5.603,720 ....................................................
0
الصنـف العاشــر :مــــوارد االقتراض الخارجي ...................................................
ّ
0
الموظفـة ....................................
الصنـف الحادي عشر :مـوارد االقتراض الخارجي
جملـة الجــزء الرابـع 5.603,720

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 44.010,161
مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة 464.191,861

.../...
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خـالصــة 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:

118.286,640
9.430,000

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

0

األول 375.298,640
جملـة الجــزء ّ

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

42.902,079

جملـة الجــزء الثانـي 42.902,079

جملـة نفقــات العنــوان األ ّول 418.200,719

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

19.575,030
0
25.791,362

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

0

جملـة الجــزء الثالـث 45.366,392

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

0

جملـة الجــزء الرابـع 0

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 45.991,142

مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة 464.191,861

ﻭﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﺈﲤﺎﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ.
.../...
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ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﳋﺎﻣﺲ  :ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ . 2011
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 ﺍﶈﻠﻴﺔ.
ﻧﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2011ﺑﺎﻟﺘﺮﻓﻴـﻊ ﻓﻴﻬــﺎ
ﻣﻦ ) (596.027,196ﺇﱃ ) (663.934,196ﺃﻱ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻗﺪﺭﻫﺎ ) . ( 67.907,000
ﻗـــــﺮﺍﺭ ﺍﻠــــﺲ
ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺱ ﺻﺎﺩﻕ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ
) (596.027,196ﺇﱃ ) (663.934,196ﺩﺧﻼ ﻭﺻﺮﻓﺎ ﻛﺎﻵﰐ :
• دخـــــــــال :
• العنوان الثاني :

الفصل الفقرة الفقرة
الفرعية النفقات المشمولة بالتنقيح

7001

01

02

7001

04

02

9001

02

ــ

منح مسندة من صندوق
القروض – موارد السنة
منح ومساھمات داخلية
أخرى – موارد السنة.
قروض من صندوق
القروض – موارد السنة
الجملـــــة........

مبلغ التنقيح

التقديرات
المصادق عليھا

بالزيادة

بالنقصان

التقديرات
النھائية

0

24.797,000

ــ

24.797,000

0

15.000,000

ــ

15.000,000

0

28.110,000

ــ

28.110,000

67.907,000

• صرفــــــــا :
• العنوان الثاني :
مبلغ التنقيح

التقديرات
الفقرة
الفصل الفقرة الفرعية النفقات المشمولة بالتنقيح المصادق عليھا
13.995,000
4.791,000
ــ اإلنارة العمومية
01
6610

بالنقصان

ــ

التقديرات
النھائية
18.786,000

49.760,000

ــ

49.760,000

4.152,000

ــ

5.364,185

بالزيادة

6613

01

ــ

6616

04

ــ

بناء األرصفة.
بناء المنشآت الرياضية
1.212,185
وتھيئتھا.
الجملـــــة........
0

67.907,000

.../...

 - 11خـالصــة مـــوارد ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

بيـــــان المـــــوارد
مــوارد العنــوان األ ّول

الجـــزء األ ّول :المـــداخيـــل الجبــائيـــة االعتيادية
األول :المعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة 121.500,000 ............................................
الصنـف ّ
الصنف الثاني :مداخيـل إشغال الملـك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه79.925,000 ..... ..
الصنف الثالث :مداخيل الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات ........
الصنف الرابع :المداخيـل الجبائيـة االعتيادية األخـرى ............................................
األول
جملـة الجــزء ّ

77.500,000
0
278.925,000

الجــزء الثاني :المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية
الصنـف الخامس :مداخيـل الملـك البلـدي االعتيادية 9.675,000 ................................................
الصنف السـادس :المداخيـــل المــاليـــة االعتيادية .................................................

267.345,000

جملـة الجــزء الثانـي 277.020,000

جملة موارد العـنوان األ ّول
مــوارد العنـوان الثانـي

555.945,000

صصــة للتنميــة
الجـــزء الثالـث :المــوارد الذاتيــة والمخ ّ
الصنـف السـابـع :منـــــــــح التجھـيــــــــــز 49.600,269 ........................................................
الصنـف الثـامــن :م ّدخرات وموارد مختلفـة 7.577,057 .........................................................
جملـة الجــزء الثالـث 57.177,326

الجـــزء الرابــع :مــــــــــوارد االقتراض
الصنـف التـاسـع :مــــوارد االقتراض الداخلــي 49.895,858 ....................................................
0
الصنـف العاشــر :مــــوارد االقتراض الخارجي ...................................................
ّ
0
الموظفـة ....................................
الصنـف الحادي عشر :مـوارد االقتراض الخارجي
جملـة الجــزء الرابـع 49.895,858

الجـــزء الخـامـس :المـوارد المتأتّيـة من االعتمادات المحالة
الصنـف الثاني عشر :الموارد المتأ ّتيـة من االعتمادات المحالة916,012 ....................................
جملـة الجــزء الخـامـس 916,012

جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 107.989,196

مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة 663.934,196

.../...

 - 12خـالصــة نفقــات ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

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

253.097,129

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

123.789,000
4.771,000

القســم الرابع :نفقـات التصـرّ ف الطارئـة وغير الم ّ
وزعة....................................

0

األول 381.657,129
جملـة الجــزء ّ

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

53.337,399

جملـة الجــزء الثانـي 53.337,399

جملـة نفقــات العنــوان األ ّول 434.994,528

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

107.367,666
0
14.618,793

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

0

جملـة الجــزء الثالـث 121.986,197

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

106.037,197

جملـة الجــزء الرابـع 106.037,197

الجــزء الخامـس :النفقــات المســدّدة من االعتمادات المحالـة
القســم الحادي عشـر :النفقـات المســ ّددة من االعتمادات المحالـة 916,012 ..........................
جملـة الجــزء الخامـس 916,012

جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 228.939,668

مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة 663.934,196

ﻭﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﺈﲤﺎﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺽ.
.../...
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ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ  :ﺑﻌﺚ ﳉﻨﺔ ﻟﻄﺮﺡ ﻣﻨﻘﻮﻻﺕ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺯﺍﻝ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﻉ ﺎ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻗﺎﺋﻼ :
ﻋﻤﻼ ﲟﻘﺘﻀﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳـﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳـﺎﺕ ﻋـﺪﺩ 33ﻟﺴﻨــﺔ  1975ﺍﳌــﺆﺭﺥ ﰲ
 14ﻣﺎﻱ  1975ﻭﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ ﻧﻘﺤﺘﻪ ﺃﻭ ﲤﻤﺘﻪ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 48ﻟﺴﻨﺔ  2006ﺍﳌﺆﺭﺥ
ﰲ  17ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ . 2006
ﻭﻋﻤﻼ ﲟﻨﺸﻮﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻋﺪﺩ  33ﻟﺴﻨﺔ  1992ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  30ﻣﺎﻱ 1992
ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻃﺮﺡ ﻣﻨﻘﻮﻻﺕ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻠﻈـﺮﻭﻑ ﺍﻟﱵ ﻋﺎﺷﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺒـﻼﺩ ﻭﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﳌﺴﺘﻮﺩﻋـﺎﺕ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳـﺎﺕ ﻣﻦ
ـﺐ ﻭﺣـﺮﻕ.
ﻧﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻗﺼﺪ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺚ ﳉﻨﺔ ﻟﻄﺮﺡ ﺍﳌﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺯﺍﻝ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﻉ ﺎ ,ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ
ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﰲ ﺿﺒﻂ ﺍﳌﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﳌﺰﻣﻊ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭﺇﻗﺘﺮﺍﺡ ﲦﻦ ﺇﻗﺘﺘﺎﺣﻲ ﳍﺎ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﺗﺘﺮﻛﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ :
 ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺑﻪ. ﳑﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ. ﳑﺜﻞ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ. ﳑﺜﻞ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ. ﳑﺜﻞ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻗﺘﻀﺎﺀ.قــــــــرار المجلـــس
ﺑﻌﺪ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺱ ﺻﺎﺩﻕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺚ ﳉﻨﺔ ﻟﻄﺮﺡ
ﺍﳌﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﱵ ﺯﺍﻝ ﺍﻹﻧﺘﻔﺎﻉ ﺎ ﻭﺗﺘﺮﻛﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﳌﻨﺸﻮﺭ ﺍﳌﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻋﻼﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ :
 ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺑﻪ. ﳑﺜﻞ ﻋﻦ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳﺔ. ﳑﺜﻞ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺃﻣﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ. ﳑﺜﻞ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ. ﳑﺜﻞ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﻨﺪ ﺍﻹﻗﺘﻀﺎﺀ.ﻗﺼﺪ ﺿﺒﻂ ﺍﳌﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﳌﺰﻣﻊ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﳍﺎ ﻭﲢﺪﻳﺪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺖ.
ﻭﻓﻮﺿﻮﺍ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻹﲤﺎﻡ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ.
.../...
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ﻭﺑﺎﻹﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﺪﺭﺟﺔ ﲜﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺟﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﺷﻜﺮﻩ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﱃ ﺃﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻪ ﺫﻟﻚ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ,ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﳜﻞ ﺑﺴﲑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ
ﺍﳌﺴﺘﻮﻳﺎﺕ.
ﻟﺬﺍ ,ﻧﺮﺟﻮﻛﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻭﲢﺴﻴﺲ ﺑﻌﻀﻜﻢ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄﳘﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻃﺔ ﺑﻌﻬﺪﺗﻜﻢ .
ﻭﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ ﺃـﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑـﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴـﺔ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ
ﻭﺭﻓﻌﺖ ﺍﳉﻠﺴــﺔ.
ﺍﻟﺸﺒﻴﻜﺔ ﰲ  20 :ﻓﻴﻔﺮﻱ 2012
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻣﻼﻁ

