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   بلديــة الشبيكـــة          

  الشبيكـةة النيابة اخلصوصية لبلدي
  2012لسنـة  األوىلالـدورة العاديـة 
  2012 فيفري 20املنعقـدة يف 

  

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

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

 16/2/2012بتاريخ الصادر  نيابة اخلصوصيةاملوجه إىل كافة السادة أعضاء ال االستدعاءوبناء على       

  :األعمال ونصه كاآليت ة وجدولمن تاريخ ومكان وساعة عقـد اجللسواملتض 226حتت عدد 

 2012لسـنة   األوىلالعادية  ةدورالخالل  النيابة اخلصوصية اجتماعحلضور  باستدعائكمأتشرف        

  .مبقر البلدية منتصف النهارعلى الساعة  2012 فيفري 20 اإلثننييوم عقدها  الذي تقرر

 إثىننة فيفري سالعشرين من شهر  اإلثننياليوم  األوىلة ـالعادي مدور أعضاء النيابة اخلصوصيةعقد       

رئيس النيابة  طر البلدية برئاسة السيد الناصر بن حممد مالني على الساعة منتصف النهار  مبقعشرة وألف

  : ادةأعضاء النيابة اخلصوصية السـحبضور و ةاخلصوصية للبلدي

 اهلادي سقـا -

 عبد ايد منصور -

 الناصر بن عمار مالط -

 الصحيب مـالط -

  .الكـاتب العـام للبلديـةكما حضرها السيد                  

  :السادةوتغيب عنها بدون عذر                  

  خليل سقـا -

 أمال مصباح  -

  وصال سقـا -

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

وأشار إىل أن األعضاء احلاضرين تتألف منهم األغلبية القانونية حبيث يكون النصاب , احلاضريناخلصوصية 

  ) .ساسي للبلدياتمن القانون األ 35الفصل ( مكتمال 

                                                                                                      .../...  
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بتعيني أحد األعضاء إلمضاء حمضر اجللسة عمال مبقتضيات الفصل  النيابة اخلصوصيةوأذن ألعضاء              

الناصر بن  :دـالسيني ـاع على تعيـباإلمج  اقـاالتففتم , جديد من القانون األساسي للبلديات  41

  .دورةـة الـر جلسـاء حمضـإلمض عمار مـالط

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

  : ي ـو كاآلتـوه االستدعاء بنص
  

  .سري اإلستخالصاتمتابعة  -1

 .متابعة املديونية -2

 .ةـسري املشاريع البلدي متابعة -3

 .  2012تنقيح ميزانية املصادقة على  - 4

 . 2011يزانية املصادقة على التنقيح النهائي مل -5

 .بعث جلنة لطرح منقوالت بلدية زال اإلنتفاع ا وحتديد شروط التفويت فيها - 6

 .مسائل خمتلفــة -7

 

  .ومتـت املصادقــة على جدول اإلعمال باإلمجــاع              

  

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

  :جبدول األعمال واليت متت املصادقة عليها فكانت كاآلتــي 

  

                                                                                                       .../...  
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  .اتـري اإلستخالصـة سـمتابع:  املوضوع األول
 
 

  : قائال عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين        

بتاريخ  19وعدد  1997سبتمرب  27بتاريخ  77عمال مبنشوري وزارة الداخلية والتنمية احمللية عدد         

  .حول تنمية الـموارد البلديــة  2002مارس  28

  :نعرض عليكم الوضع املايل للبلدية كاآلتـي           

 :)2011املوارد احملققة مبيزانية ( متابعة سري اإلستخالصات 

 د.أ 591:    2011 املوارد احملققة سنة •

  : إعانة من الدولة وبالتايل تكون املوارد احملققة دون إعتبار اإلعانة املذكورة: د .أ 240منها 

   % 28,2: سجلنا تراجعا يقدر بنسبة 2010د  ومقارنة بسنة .أ 351=  240 – 591

الظروف اليت  وهذا راجع إىل, د .أ 351: 2011د و موارد سنة .أ 450:  2010حيث أن موارد سنة 

  .اـــحيث أن املواطن مل يقم بواجبه اجلبائي بتات 2011عاشتها البالد خالل سنة 

  .فصال فصال وفقرة فقرة  2011ونعرض عليكم كشف اإلستخالصات احلاصلة خالل كامل سنة     

  :  كاآليتالقيام جبميع اإلجراءات  مت: 2012سنة  ميزانية

  3.486,289 :.........................وهي يف حدود 2012األكرية لسنة تثقيل معاليم  -

  10.053,000: ........................... 2012تثقيل املعلوم على العقارات املبنية لسنة  -

  172,380: ..........................2012تثقيل املعلوم على األراضي غري املبنية لسنة -

  440,000 :...حمطة وقوف سيارات األجرة والنقل الريفي وهي يف حدود تثقيل معلوم بتة -

  100.100,000: ...........................تثقيل معلوم بتة السوق األسبوعية وهي يف حدود -
 

  

  قــــــــــرار المجلــــــس
  

وفقرة فقرة نوه احلاضرون  بعد املناقشة والدرس واإلطالع على كشف اإلستخالصات فصال فصال       
باإلعانة اإلستثنائية اليت وفّرا الدولة للبلدية اة مصاريف التأجري على إثر تسوية وضعية األعوان الوقتيني 

  .واملتعاقدين وعملة احلضائـر
                                                                                               .../...  
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  .متابعـة املديونيــة:  الثاين وعاملوض
  
  

  :قائالعرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين                                    

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

  . حول معاجلة املديونية بالبلديـات  2006ماي  20بتاريخ  489عدد 

  :نعرض عليكم املوضوع كاآلتـي 

  مبلغ الدين  سنة الدين  بيان المصاريف

  : المؤسسات العمومية 
  .التونسية للكھرباء والغاز الشركة 

  .الشركة الوطنية لتوزيع المياه
  .الديوان الوطني #تصا!ت تونس

  .الوكالة التونسية ل'نترنات
  .الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

  .المطبعة الرسمية
  .المركز الوطني ل'ع0مية

  
2011  
2009  
2009/2010/2011  
2011  
2011  
2011  
2011  

  
7.254,586  
4.212,200  

22.307,169  
327,040  
235,944  
90,900  

1.092,000  

  18.544,768  2009/2011  : الخـــواص

  54.064,607  ..............الجملـــــــــة
  
  

  قــــــــرار المجلـــــس
  
  

 2012بعد املناقشة والدرس بين السيد رئيس النيابة اخلصوصية أنه مت برجمة الديون ضمن ميزانية         

والباقي , دينار 8.000ماعدا الديوان الوطين إلتصاالت تونس الذي مت برجمة خالص ديونه يف حدود 

  .سنحاول مع الديوان حول إمكانية اجلدولة
  
  

                                                                                                                .../...  
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  . 2014 -2010متابعـة سري املشاريع البلدية :  الثالث وعاملوض
  
  
  

 :قائال عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين                             

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

اللذان ينصان على أن يكون موضوع استعراض سري املشاريع البلدية من املواضيع القـارة   2000جوان  19

  .تعرض يف كل دورة عاديـة للمجلس البلدي اليت 

 : كاآلتـي 2014 - 2010نعرض عليكم مشاريع املخطط اإلستثماري           

  : 2014 - 2010املخطط اإلستثماري البلدي 

  : 2012مشاريع سنة 

بعد فتح العروض مت تعيني املقاول الفائز بالصفقة ومت توجيه ملف طلب د 16.000 :ةـتبليط أرصف •

فيفري  07املوافقة على متويل املشروع من قبل صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية بتاريخ 

 .ومبجرد احلصول على املوافقة يتم متكني املقاول من إذن بالبدإ يف اإلجناز 185حتت عدد  2012

د مت توجيه ملف املوافقة على دراسة املشروع إلدارة صندوق القروض .أ 377:  ةالطرقات واألرصف •

وعند موافاتنا باملوافقة سيتم الشروع يف تعيني مكتب الدراسات إلعداد , ومساعدة اجلماعات احمللية

 ). 20حتت عدد  2012جانفي  05أحيل امللف بتاريخ ( .الدراسة للمشروع

مت عرض املوضوع على أنظار املكتب :  2012د  سنة اإلجناز .أ 350: الكلفة :  نادي أطفال •

ومت حتديد قطعة األرض قبالة دار الشباب وهي  2012جانفي  28البلدي يف جلسته املنعقدة بتاريخ 

 .على ملك الدولة

  
  قــــــرار المجلـــس

  
املرصودة هلا خاصة منها مشاريع اضرون بأمهية املشاريع والكلفة بعد املناقشة والدرس نوه احل          

ورجا احلاضرون أن تتم مساعدة البلدية يف خصوص توفري التمويل الذايت ملشاريع , البنية األساسية

2012.  

                                                                                                                .../...  
  
  
  
  
  
  



  
  

 - 6  -  
  

  . 2012تنقيح ميزانية البلدية لسنة :  املوضوع الرابع
  

  : قائــال عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين                             
 1975 ماي 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

  .2011اية سنة 
وفقا ملا أسفرت عنه احلسابات يف  2012سنة ة لـة البلديـح ميزانيـنعرض عليكم مشروع تنقي       

  : كاآليت 2011ديسمرب  31
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

  قرار المجلس
  
  

املناقشة والدرس صادق أعضاء النيابة اخلصوصية احلاضرون باإلمجاع على تنقيح ميزانية  بعد        

أي بزيادة قدرها )  464.191,861(إىل )  459.399,780(من  2012البلدية لسنة 

  :كاآليت )  4.792,081(

                                                                                             .../...  
  
  

  : 2011ديسمبر  31جانفي إلى  01ا&نجازات من  •
 ............................................. 2011جملة الموارد المنجزة بالعنوان ا4ول لسنة  )1
 ......................................................)2و 1الجزءان (جملة دفوعات العنوان ا4ول )2
من العنوان  4و3تولت البلدية خ0ل السنة صرف جزء من نفقات الجزأين   )3

 ................................................الثاني بواسطة موارد من العنوان ا4ول بما قدره
 ......)قرض ومنح (وان الثاني من العن 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

 : 2010مدخرات بعنوان  •
من فوائض  %20(تتوفر للبلدية بالعمليات الخارجة عن ميزانيتھا مدخرات  )8

 ................................................................... بما قدره)  2010العنوان ا4ول لسنة 
 : لمال ا&نتقالي احتساب المال ا&حتياطي وا •

 .............................................................2011فوائض العنوان ا4ول لسنة  100% )1
التي يتولى المحاسب وجوبا إيداعھا  2011فوائض العنوان ا4ول لسنة  20% )2

 ........................................................................خارج الميزانية لمجابھة عجز طارئ
 ................................................................2011فوائض العنوان ا4ول لسنة  80% )3
   ........................................2010المودعة خارج الميزانية من فوائض سنة  20% )4
  ...........................2011من العنوان الثاني لسنة  4و 3فوائض الجزئين  100% )5
 ........................) 4+  3+  2( 2012المال ا#حتياطي المزمع إدراجه بميزانية  )6
  ........................................................2012المال ا#نتقالي المزمع إدراجه بميزانية  )7

 
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  
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  : ي كاآلتـ 2012ميزانية سنة ترفع تقديرات  :على مستوى الموارد 

  

  : العنوان ا5ول  •
 :الصنف السادس  –الجزء الثاني  –       

  

الفقرة   الفقرة  الفصل
  الفرعية

المشمولة  الموارد
  بالتنقيح

 المصادقالتقديرات 
  عليھا 

التقديرات   مبلغ التنقيح
  بالنقصان  بالزيادة  النھائية

موارد منقولة من   -  -  02-60
  44.981,700  ـــ  981,700  44.000,000  فوائض العنوان ا4ول

  
  : العنوان الثاني •

 :الصنف الثامن  –ــ الجزء الثالث                         
 

الفقرة   الفقرة  الفصل
  المشمولة بالتنقيح الموارد  الفرعية

 المصادقالتقديرات 
  عليھا 

التقديرات   مبلغ التنقيح
  بالنقصان  بالزيادة  النھائية

المبالغ المقامة من الفوائض   -  02  01-80
غير المستعملة من العنوان 

  23.810,381  ــ  3.810,381  20.000,000  .ا4ول للسنة ا4خيرة
  

  
  : كاآلتــي  2012ختفض تقديرات نفقات ميزانية سنة  :على مستوى النفقات 

  

 :القسم الثاني  –ــ الجزء ا4ول   :العنوان ا5ول  •
 

الفقرة   الفقرة  الفصل
  النفقات المشمولة بالتنقيح  الفرعية

التقديرات 
  عليھا  المصادق

التقديرات   مبلغ التنقيح
  بالنقصان  بالزيادة  النھائية

201-02  80  04  
متخلدات تجاه الشركة الوطنية 

  وتوزيع المياه #ستغ0ل
  5.193,900  1.066,332  ــ  6.260,232

201-02  80  13  
متخلدات تجاه الوكالة الوطنية 

  .للتصرف في النفايات
  235,944  ــ  235,944  0

201-02  80  20  
متخلدات تجاه مؤسسات 

  .عمومية أخرى
  1.419,040  ــ  1.092,000  327,040

  17.220,088  ــ  720,088  16.500,000  .متخلدات تجاه الخواص  21  80  201-02

 
  :القسم الثامن  –ــ الجزء الثالث   :العنوان الثاني  •

 

الفقرة   الفقرة  الفصل
  النفقات المشمولة بالتنقيح  الفرعية

التقديرات 
  عليھا  المصادق

التقديرات   مبلغ التنقيح
  بالنقصان  بالزيادة  النھائية

901-08  -  -  
نفقات التنمية غير 

  .الموزعة
  25.791,362  ــ  3.810,381  21.980,981

                                                            
                                   

                                                                                                    .../...  
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البلديــةالبلديــة ميــزانيــةميــزانيــة مـــواردمـــوارد خـ8صــةخـ8صــة   
                                                                                                        

  المبلــغ   بيـــــان المـــــوارد

    مــوارد العنــوان ا5ّولمــوارد العنــوان ا5ّول    
  الجبــائيـــة ا<عتياديةالمـــداخيـــل : الجـــزء ا5ّول      

  92.200,000  ............................................المعـاليـــم على العقـــارات وا4نشطــة  :الصنـف ا5ّول

  116.250,000  .. .....واستلزام المرافق العمومية فيهالبلدي  العمومي كـالمل إشغالل ـمداخي: الصنف الثاني

  65.250,000  ........مداخيل الموجبات والرخص ا#دارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات : الصنف الثالث

  0  ............................................المداخيـل الجبائيـة ا!عتيادية ا4خـرى : الصنف الرابع

  
  273.700,000  جملـة الجــزء ا5ّول

    غيـر الجبـائيــة ا<عتيادية المـداخيــل: الجــزء الثاني      

  6.500,000  ................................................مداخيـل الملـك البلـدي ا!عتيادية : الصنـف الخامس

  139.981,700  .................................................المداخيـــل المــاليـــة ا!عتيادية : الصنف السـادس

  146.481,700  جملـة الجــزء الثانـي  

  420.181,700 جملة موارد العـنوان ا5ّول  

    مــوارد العنـوان الثانـيمــوارد العنـوان الثانـي    
    المــوارد الذاتيــة والمخّصصــة للتنميــة: الجـــزء الثالـث      

  10.971,310  ........................................................منـــــــــح التجھـيــــــــــز : الصنـف السـابـع
  26.810,381  .........................................................مّدخرات وموارد مختلفـة : الصنـف الثـامــن

  
  37.781,691  جملـة الجــزء الثالـث

    مــــــــــوارد ا<قتراض: الجـــزء الرابــع      
  5.603,720  ....................................................مــــوارد ا!قتراض الداخلــي : الصنـف التـاسـع
  0  ...................................................مــــوارد ا!قتراض الخارجي : الصنـف العاشــر

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

  5.603,720  جملـة الجــزء الرابـع

    المـوارد المتأتّيـة من ا<عتمادات المحالة : الجـــزء الخـامـس      

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

  
  624,750  جملـة الجــزء الخـامـس

  44.010,161  جملـة مــوارد العنـوان الثـاني  

  464.191,861  مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة

  

                                                                                                                                                                                                                              .../....../...  
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نفقــات ميــزانيــة البلديــةنفقــات ميــزانيــة البلديــةخـ8صــة خـ8صــة    
                           

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .النيابة اخلصوصية بإمتام اإلجراءات الالزمةوالتفويض لرئيس 
                                                                                                              .../...  
  
  

  المبلــغ   بيـــــان النفقــــات

    نفقــات العنــوان ا5ّولنفقــات العنــوان ا5ّول    

  نفـقــــات التصــــّرف: الجـــزء ا5ّول      

  247.582,000  ...............................................................التـأجيــر العمـومي : القســـم ا5ّول

  118.286,640  ...............................................................وسـائــل المصـالـح : القســم الثاني

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

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

  375.298,640  جملـة الجــزء ا5ّول  

    فــوائــد الـديــن : الجــزء الثاني      

  42.902,079  ...............................................................فـوائـــد الديـــــن : القســم الخامس

  42.902,079  جملـة الجــزء الثانـي  

  418.200,719  جملـة نفقــات العنــوان ا5ّول  

    نفقــات العنـوان الثانـينفقــات العنـوان الثانـي

    نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة: الجــزء الثالـث      

  19.575,030  ......................................................ا!ستثمارات المبـاشــرة : القســم السادس

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

  25.791,362  ...................................نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموّزعة: القســم الثـامــن

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

  45.366,392  جملـة الجــزء الثالـث  

    تسديـد أصــل الديـــن: الجــزء الرابع      

  0  ............................................................ تسديـد أصـل الديـن : القســم العـاشـر

  0  جملـة الجــزء الرابـع  

    النفقــات المســّددة من ا<عتمادات المحالـة: الجــزء الخامـس      

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

  624,750  جملـة الجــزء الخامـس  

  45.991,142  جملـة نفقــات العنــوان الثـاني  

نفقــات ميـزانيـة البلديـةمجمـوع   464.191,861  
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  . 2011املصادقة على التنقيح النهائي مليزانية  :  اخلامس وعاملوض
                      

  : قائـال عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين                       
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  31وعمال بالقرار املشترك لوزيري الداخلية واملالية املؤرخ يف        
  .وتبويب ميزانية اجلماعات احمللية

ا ـبالترفيـع فيهـ 2011نعرض عليكم موضوع املصادقة على التنقيح النهائي مليزانية البلدية لسنة        
  . ) 67.907,000( أي بزيادة قدرها ) 663.934,196(إىل  )596.027,196(من 

  

  قـــــرار الــــس

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

  : وصرفا كاآليت  دخال ) 663.934,196(إىل  )596.027,196(

 :دخـــــــــ8  •
  

  : الثانيالعنوان  •
الفقرة   الفقرة  الفصل

التقديرات   النفقات المشمولة بالتنقيح  الفرعية
  عليھا  المصادق

التقديرات   مبلغ التنقيح
  بالنقصان  بالزيادة  النھائية

منح مسندة من صندوق   02  01  7001
  24.797,000  ــ  24.797,000  0  موارد السنة  –القروض 

منح ومساھمات داخلية   02  04  7001
  15.000,000  ــ  15.000,000  0  .موارد السنة –أخرى 

قروض من صندوق   ــ  02  9001
  28.110,000  ــ  28.110,000  0  موارد السنة –القروض 

      67.907,000    ........ةـــــالجمل
  

 : صرفــــــــا •
  

  : الثانيالعنوان  •
 

الفقرة   الفقرة  الفصل
التقديرات   المشمولة بالتنقيحالنفقات   الفرعية

  عليھا  المصادق
التقديرات   مبلغ التنقيح

  بالنقصان  بالزيادة  النھائية

  18.786,000  ــ  13.995,000  4.791,000  ا#نارة العمومية  ــ  01  6610

  49.760,000  ــ  49.760,000  0  .بناء ا4رصفة  ــ  01  6613

بناء المنشآت الرياضية   ــ  04  6616
  5.364,185  ــ  4.152,000  1.212,185  .وتھيئتھا

      67.907,000    ........ةـــــالجمل
  

  

                                                                                                  .../...  
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البلديــةالبلديــة ميــزانيــةميــزانيــة مـــواردمـــوارد خـ8صــةخـ8صــة   
                                                                                                        

  المبلــغ   بيـــــان المـــــوارد

    مــوارد العنــوان ا5ّولمــوارد العنــوان ا5ّول    
  المـــداخيـــل الجبــائيـــة ا<عتيادية: الجـــزء ا5ّول      

  121.500,000  ............................................المعـاليـــم على العقـــارات وا4نشطــة  :الصنـف ا5ّول

  79.925,000  .. .....واستلزام المرافق العمومية فيهالبلدي  العمومي كـالمل إشغالل ـمداخي: الصنف الثاني

  77.500,000  ........مقـابـل إسـداء خدمات  مداخيل الموجبات والرخص ا#دارية ومعاليم: الصنف الثالث

  0  ............................................المداخيـل الجبائيـة ا!عتيادية ا4خـرى : الصنف الرابع

  
  278.925,000  جملـة الجــزء ا5ّول

    المـداخيــل غيـر الجبـائيــة ا<عتيادية: الجــزء الثاني      

  9.675,000  ................................................مداخيـل الملـك البلـدي ا!عتيادية : الصنـف الخامس

  267.345,000  .................................................المداخيـــل المــاليـــة ا!عتيادية : الصنف السـادس

  277.020,000  جملـة الجــزء الثانـي  

  555.945,000 جملة موارد العـنوان ا4ّول  

    مــوارد العنـوان الثانـيمــوارد العنـوان الثانـي    
    المــوارد الذاتيــة والمخّصصــة للتنميــة: الجـــزء الثالـث      

  49.600,269  ........................................................منـــــــــح التجھـيــــــــــز : الصنـف السـابـع
  7.577,057  .........................................................مّدخرات وموارد مختلفـة : الصنـف الثـامــن

  
  57.177,326  جملـة الجــزء الثالـث

    مــــــــــوارد ا<قتراض: الجـــزء الرابــع      
  49.895,858  ....................................................مــــوارد ا!قتراض الداخلــي : الصنـف التـاسـع
  0  ...................................................مــــوارد ا!قتراض الخارجي : الصنـف العاشــر

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

  49.895,858  جملـة الجــزء الرابـع

    المـوارد المتأتّيـة من ا<عتمادات المحالة : الجـــزء الخـامـس      

  916,012  ....................................الموارد المتأتّيـة من ا!عتمادات المحالة: الصنـف الثاني عشر

  
  916,012  جملـة الجــزء الخـامـس

  107.989,196  مــوارد العنـوان الثـانيجملـة   

  663.934,196  مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة

  

                                                                                                                                                                                                                                        .../....../...  
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البلديــةالبلديــةنفقــات ميــزانيــة نفقــات ميــزانيــة خـ8صــة خـ8صــة    
                           

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

                                                                                                                                                              

      

      

       

   

   

   

   

   

   

   

   

  .والتفويض لرئيس النيابة اخلصوصية بإمتام اإلجراءات الالزمة يف الغرض                   

                                                                                        .../...  

  

  المبلــغ   بيـــــان النفقــــات

    نفقــات العنــوان ا5ّولنفقــات العنــوان ا5ّول    

  نفـقــــات التصــــّرف: الجـــزء ا5ّول      

  253.097,129  ...............................................................التـأجيــر العمـومي : القســـم ا5ّول

  123.789,000  ...............................................................وسـائــل المصـالـح : القســم الثاني

  4.771,000  ..............................................................التدّخـــل العمـومـي : القســم الثالث

  0  ....................................وّزعةنفقـات التصـّرف الطارئـة وغير الم: القســم الرابع

  381.657,129  جملـة الجــزء ا5ّول  

    فــوائــد الـديــن : الجــزء الثاني      

  53.337,399  ...............................................................فـوائـــد الديـــــن : القســم الخامس

  53.337,399  الثانـيجملـة الجــزء   

  434.994,528  جملـة نفقــات العنــوان ا5ّول  

    نفقــات العنـوان الثانـينفقــات العنـوان الثانـي

    نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة: الجــزء الثالـث      

  107.367,666  ......................................................ا!ستثمارات المبـاشــرة : القســم السادس

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

  14.618,793  ...................................نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموّزعة: القســم الثـامــن

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

  121.986,197  جملـة الجــزء الثالـث  

    تسديـد أصــل الديـــن: الجــزء الرابع      

  106.037,197  ............................................................ تسديـد أصـل الديـن : القســم العـاشـر

  106.037,197  جملـة الجــزء الرابـع  

    النفقــات المســّددة من ا<عتمادات المحالـة: الجــزء الخامـس      

  916,012  ..........................النفقـات المســّددة من ا!عتمادات المحالـة : القســم الحادي عشـر

  916,012  جملـة الجــزء الخامـس  

  228.939,668  العنــوان الثـانيجملـة نفقــات   

  663.934,196 مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة
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  .وحتديد شروط التفويت فيها بعث جلنة لطرح منقوالت بلدية زال اإلنتفاع ا:  السادس وعاملوض

  

  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائال             
ؤرخ يف ــامل 1975ة ــلسن 33ددـات عـي للبلديـون األساسـات القانـعمال مبقتضي        

املؤرخ  2006لسنة  48وعلى مجيع النصوص اليت نقحته أو متمته وخاصة القانون عدد 1975 ماي 14
  . 2006جويلية  17يف 

 1992ماي  30املؤرخ يف  1992لسنة  33وعمال مبنشور وزارة الداخلية والتنمية احمللية  عدد       
  .حول كيفية طرح منقوالت تابعة للبلدية وحتديد شروط التفويت فيها

ونظرا للظـروف اليت عاشتهـا البـالد وما تعرضت إليه بعض املستودعـات ببعض البلديـات من       
  .ـب وحـرق

ويتمثل , قوالت اليت زال اإلنتفاع اننعرض عليكم املوضوع قصد املصادقة على بعث جلنة لطرح امل      
  .حي هلا وحتديد شروط التفويت فيهادور اللجنة يف ضبط املنقوالت املزمع طرحها وإقتراح مثن إقتتا

  : وتتركب اللجنة حسب املنشور املشار إليه أعاله من السادة     
 .رئيس النيابة اخلصوصية أو من ينوبه -
 .ممثل عن املصلحة الفنية بالبلدية -
 .ممثل عن وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية -
 .ممثل عن وزارة التجهيز -
 .قتضاءممثل عن وزارة النقل عند اإل -

   
  ـرار المجلـــســـــقــ

  

صادق أعضاء النيابة اخلصوصية احلاضرين باإلمجاع على بعث جلنة لطرح بعد املناقشة والدرس     
  :املنقوالت اليت زال اإلنتفاع ا وتتركب اللجنة حسب املنشور املشار إليه أعاله من السادة 

 .رئيس النيابة اخلصوصية أو من ينوبه -
 .املصلحة الفنية بالبلديةممثل عن  -
 .ممثل عن وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية -
 .ممثل عن وزارة التجهيز -
 .ممثل عن وزارة النقل عند اإلقتضاء -

  .قصد ضبط املنقوالت املزمع طرحها واقتراح الثمن اإلفتتاحي هلا وحتديد شروط التفويت
  .وفوضوا لرئيس البلدية إلمتام بقية اإلجراءات

  
                                                                                                  .../... 
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من التداول يف املواضيع املدرجة جبدول األعمال جدد السيد رئيس النيابة اخلصوصية  وباإلنتهاء         

للبلدية شكره للحاضرين وأشار إىل أن مسألة عدم اكتمال النصاب خالل جلسات الدورات العادية 

وهذا التصرف من شأنه أن خيل بسري العمل البلدي على مجيع , ينجر عنه ذلك إعادة إنعقاد الدورة

  .ستوياتامل

نرجوكم العمل على احلضور مستقبال يف املواعيد احملددة وحتسيس بعضكم البعض بأمهية , لذا          

  .املسؤولية املناطة بعهدتكم 

          ة أعماهلا ـة اخلصوصيـت النيابـويف حدود الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال أ

  .ةــورفعت اجللس

   2012 فيفري 20: الشبيكة يف                                                                     

  رئيس النيابة اخلصوصية                                                                           
  

   حممد مالطالناصر بن                                                                             

  

  

  
  

     
  
  
  
  

 


