الجمھورية التونسية
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

***

بلديــة الشبيكـــة

ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺸﺒﻴﻜـﺔ
ﺍﻟــــﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳـــﺔ ﺍﻟﺜــــــﺎﻟﺜــــــــﺔ ﻟﺴﻨـــــﺔ 2015
ﺍﳌﻨﻌﻘـﺪﺓ ﰲ  19ﺃﻭﺕ 2015
***
ﻋﻤﻼ ﲟﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻋﺪﺩ 33ﻟﺴﻨﺔ 1975ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 14ﻣﺎﻱ 1975ﺍﳌﻨﻘﺢ
ﻭﺍﳌﺘﻤﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪﺩ 48ﻟﺴﻨﺔ  2006ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ 17ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  .2006ﻗﺪ ﰎ ﺇﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺸﺒﻴﻜــــــــﺔ ﳊﻀﻮﺭ ﺍﻟـــــــﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳــــــﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜــــــــﺔ ﻟﺴﻨــــــﺔ  2015ﺍﻟﱵ ﺗﻘــــــــــــﺮﺭ
ﻋﻘﺪﻫـــــﺎ ﻳـــــﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﲔ  10ﺃﻭﺕ  2015ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﲟﻘﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻠﻔﺼﻞ  34ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ,ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﱂ ﳛﻀﺮ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ,ﻓﺄﻋﻴﺪ
ﺇﺳﺘﺪﻋـــــﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺭﺑﻌﺎﺀ  12ﺃﻭﺕ  2015ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﲟﻘﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ  35ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ,ﺇ ﹼﻻ ﺃﻧﻪ ﱂ ﳛﻀﺮ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﺎﰲ
ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻓﺄﻋﻴﺪ ﺍﻹﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺭﺑﻌﺎﺀ  19ﺃﻭﺕ  2015ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﲟﻘﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﳌﻮﺟﻪ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻀﻤﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﻭﺳﺎﻋﺔ
ﻋﻘـﺪ ﺍﳉﻠﺴـﺔ ﻭﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﻧﺼﻪ ﻛﺎﻵﺗـﻲ :
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ  35ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﺃﺗﺸﺮﻑ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻜﻢ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﳊﻀـﻮﺭ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2015ﺍﻟﱵ ﺗﻘﺮﺭ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺭﺑﻌﺎﺀ  19ﺃﻭﺕ
 2015ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﲟﻘﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.
ﻋﻘﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺩﻭﺭﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻹﺭﺑﻌﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺃﻭﺕ ﺳﻨﺔ
ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻭﺃﻟﻔـﲔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﲟﻘﺮ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻣﻼﻁ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﲝﻀﻮﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﻟﺴـﺎﺩﺓ:
 ﺧﻠﻴﻞ ﺳﻘـــﺎ ﺍﳍﺎﺩﻱ ﺳﻘـــﺎﻛﻤﺎ ﺣﻀﺮﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜـﺎﺗﺐ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳـﺔ.
ﻭﺗﻐﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ:
 ﻋﺒﺪ ﺍﻴﺪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻟﺼﺤﱯ ﻣـﻼﻁ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭ ﻣﻼﻁ 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 ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ  35ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ.
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ﻭﺃﺫﻥ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻹﻣﻀﺎﺀ ﳏﻀﺮ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻋﻤﻼ ﲟﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ
 41ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ  ,ﻓﺘ ﻢ ﺍﻻﺗﻔـﺎﻕ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﺴﻴﺪ:
ﺧﻠﻴــــــــــــﻞ
ﺳﻘـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎ ﻹﻣﻀـﺎﺀ
ﳏﻀـﺮ ﺟﻠﺴـﺔ ﺍﻟـﺪﻭﺭﺓ.
ﹼﰒ ﺗﻮﱃ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﺮﺽ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﻨﺺ
ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻭﻫـﻮ ﻛﺎﻵﺗــــــــــــــــــﻲ :

 -1ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ . 2016
 -2ﺗﺒﺘﻴﺖ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺏ ﻭﺍﻹﻧﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﲟﺤﻄﺔ
ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﺑﺎﳌﺴﻠﺦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﺴﻨﺔ .2016
 -3ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﻏﻠﻰ ﻓﺼﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻷﻭﻝ.
 -4ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺳﲑ ﺍﻹﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺕ.
 -5ﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ ﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴــﺔ.
 -6ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺳﲑ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ .
 -7ﻣﺴﺎﺋـﻞ ﳐﺘﻠﻔــﺔ.
ﻭﲤـﺖ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗــﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻹﲨــﺎﻉ .
ﰒ ﺃﺫﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﺪﺭﺟﺔ ﲜﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﱵ ﲤﺖ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﺎﻵﺗــﻲ :
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الموضوع األول :ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ . 2016

ﻋﻤـﻼ ﲟﻘﺘﻀﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﳌﻴﺰﺍﻧﻴـﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻋﺪﺩ  35ﻟﺴﻨﺔ 1975
ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  14ﻣﺎﻱ  1975ﻭﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ ﻧﻘﺤﺘﻪ ﺃﻭ ﲤﻤﺘﻪ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ  65ﻟﺴﻨﺔ
 2007ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  18ﺩﻳﺴﻤﱪ  2007ﻭﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ14 ,13ﻭ 15ﻣﻨﻪ.
ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2016
ﻗﺼﺪ ﺍﳌﺼﺎﺩﻗﺔ.
ﺣﻴﺚ ﰎ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ  2016ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰎ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺪﺍﺳﻴﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻟﺴﻨﺔ 2015
ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳﻨﺔ .2015
.../...

-4المــــــوارد :
المبلغ

بيان الموارد
 (1موارد العنوان األول
الجزء األول :المداخيل الجبائية االعتيادية
الصنف األول :المعلوم على العقارات و األنشطة............................................
الصنف الثاني :مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي و استلزام المرافق العمومية فيه.
الصنف الثالث :مداخيل الموجبات و الرخص اإلدارية و معلوم مقابل إسداء خدمات..
الصنف الرابع :المداخيل الجبائية االعتيادية األخرى........................................

145.000,000
160.400,000
70.000,000
........./.........

جملة الجزء األول 375.400,000
الجزء الثاني :المداخيل غير الجبائية االعتيادية
الصنف الخامس :مداخيل الملك البلدي االعتيادية6.800,000 .............................................
الصنف السادس :مداخيل المالية االعتيادية190.000,000 .....................................................
جملة الجزء الثاني 196.800,000
جملة موارد العنوان األول 572.200,000

 (2موارد العنوان الثاني:
الجزء الثالث :الموارد الذاتية و المخصصة للتنمية
الصنف السابع :منح التجھيز....................................................................
الصنف الثامن :مدخرات و موارد مختلفة....................................................
جملة الجزء الثالث
الجزء الرابع :موارد االقتراض
الصنف التاسع :موارد االقتراض الداخلي......................................................
الصنف العاشر :موارد االقتراض الخارجي...................................................
الصنف الحادي عشر :موارد االقتراض الخارجي الموظفة.................................
جملة الجزء الرابع
الجزء الخامس :الموارد المتأتية من االعتمادات المحالة
الصنف الثاني عشر :الموارد المتأتية من االعتمادات المحالة.............................
جملة الجزء الخامس

15.000,000
52.651,432
67.651,432
5.877,100
ـــ
ـــ
5.877,100
ـــ
ـــ

جملة موارد العنوان الثاني 73.528,532

مجموع موارد ميزانية البلدية 645.728,532
.../...

-5النفقـــــات :
المبلــغ

بيـــــان النفقــــات
 -1نفقــات العنــوان األ ّول:
الجـــزء األ ّول :نفـقــــات التصــــ ّرف

األول :التـأجيــر العمـومي 330.756,000 ..............................................................
القســـم ّ
القســم الثاني :وسـائــل المصـالـح 165.000,000 ..............................................................
ّ
التدخـــل العمـومـي 20.300,000 ..............................................................
القســم الثالث:
ّ
الموزعة........../......... ....................................
القســم الرابع :نفقـات التصـرّ ف الطارئـة وغير
األول 516.056,000
جملـة الجــزء ّ

الجــزء الثاني :فــوائــد الـديــن
القســم الخامس :فـوائـــد الديـــــن 38.134,481 ..............................................................
جملـة الجــزء الثانـي 38.134,481
جملـة نفقــات العنــوان األ ّول 554.190,481

 -2نفقــات العنـوان الثانـي:
الجــزء الثالـث :نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة
القســم السادس :االستثمارات المبـاشــرة .....................................................
القســم السـابـع :التمـويـــــــل العمـومـــي .....................................................
ّ
الموزعة...................................
القســم الثـامــن :نفقــات التنميــة الطارئـة وغير
ّ
موظفـة .....................
القســم التـاسـع :نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية
جملـة الجــزء الثالـث 28.388,201

28.388,201
00
00
........../.........

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

63.149,850

جملـة الجــزء الرابـع 63.149,850

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

ـــ

جملـة الجــزء الخامـس ـــ

جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 91.538,051

مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة 645.728,532

ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ :
قــــــــرر المجلـــــس
ﺻﺎﺩﻕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ
 2015ﻭﻓﻮﺿﻮﺍ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻹﲤﺎﻡ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ.
.../...

-6الموضوع الثاني :ﺗﺒﺘﻴﺖ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺏ ﻭﺍﻹﻧﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ
ﲟﺤﻄﺔ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺬﺑﺢ ﺑﺎﳌﺴﻠﺦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﺴﻨﺔ
.2016
ﻋﻤﻼ ﲟﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ ﻋﺪﺩ  33ﻟﺴﻨﺔ  1975ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  14ﻣﺎﻱ 1975
ﺃﻭ
ﻧﻘﺤﺘـــــــﻪ
ﺍﻟـــــــــﱵ
ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧـــــــﲔ
ﺍﻟﻘﺎﻧــــــــــــﻮﻥ
ﻭﺧﺎﺻـــــــــﺔ
ﺗـ ﻤﻤﺘــــــــﻪ
ﺍﻷﺳﺎﺳـــــــــــﻲ ﻋﺪﺩ 48ﻟﺴﻨـــــــــﺔ  2006ﺍﻟـﻤــــــﺆﺭﺥ
ﰲ  17ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ .2006

ﻧﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺒﺘﻴﺖ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﳌﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2016ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻛﺎﻵﰐ:
الـمعـاليـــم

موعد البتـة

السعر اإلفتتاحي

)قبل موفى شھر أكتوبر حسب المنشور
الوزاري عدد 67المؤرخ في(1996/8/29

)السعر النھائي لبتة (2015

السوق األسبوعية لإلنتصاب
العام لسنة . 2016

29.500,000

يوم اإلربعاء  23سبتمبر  2015بداية
من الساعة العاشرة صباحا.

السوق األسبوعية للدواب
لسنة .2016

140.500,000

يوم اإلربعاء  23سبتمبر  2015بداية
من الساعة العاشرة صباحا.

محطة وقوف سيارات األجرة
والنقل الريفي لسنة .2016

520,000

يوم اإلربعاء  23سبتمبر  2015بداية
من الساعة العاشرة صباحا.

المسلخ البلدي لسنة .2016

200,000

يوم اإلربعاء  23سبتمبر  2015بداية
من الساعة العاشرة صباحا.

ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ :
قــــــــرر المجلـــــس
ﺻﺎﺩﻕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺘﻴﺖ ﻣﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ
ﻟﻼﻧﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺳﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﺍﺏ ﻭﻣﻌﻠﻮﻡ ﻭﻗﻮﻑ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺮﻳﻔﻲ ﻭ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ
ﺍﳌﺴﻠﺦ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻟﺴﻨﺔ  2016ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ.
.../...

-7الموضوع الثالث :ﻃﻠﺐ ﲢﻮﻳﻞ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﺇﱃ ﻓﺼﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻷﻭﻝ.
ﻋﻤﻼ ﲟﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﳌﻴﺰﺍﻧﻴــــــﺔ ﺍﳉﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟـﻤﺤﻠﻴــــــﺔ ﻋﺪﺩ
 33ﻟﺴﻨﺔ  1975ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  14ﻣﺎﻱ  1975ﻭﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﱵ ﻧﻘﺤﺘﻪ ﻭﲤﻤﺘﻪ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻋﺪﺩ  65ﻟﺴﻨﺔ  2007ﺍﳌﺆﺭﺥ ﰲ  18ﺩﻳﺴﻤﱪ  2007ﰲ ﻓﺼﻠﻪ  27ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﲢﻮﻳﻞ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺑﲔ ﻓﺼﻮﻝ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳉﺰﺀ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﻭﻟﺔ ﳎﻠﺲ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ
ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﳌﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ.
ﻟﺬﺍ ,ﻧﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻃﻠﺐ ﲢﻮﻳﻞ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻦ ﻓﺼﻞ ﺇﱃ ﻓﺼﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎﺕ
ﻣﺘﺄﻛﹼﺪﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﰲ ﺍﻷﺟﻮﺭ  ,ﻭﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗـﻲ :
بالنقصــان
بيان النفقات

اإلعتمادات

ف.
العنوان القسم الفصل الفقرة
ف

 001 013 01101المنحة العائلية

1.200,000

I

01

001 0101

-

I

01

002 0101

-

I

03

003 0101

-

I

03

014 0101

-

العنوان القسم الفصل

ف.
الفقرة
ف

بالزيـــادة

I

1

I

1

I

1

I

1

06 01102

I

1

06 01102

002

I

1

07 01102

001

I

1

07 01102

002

I

1

07 01102

004

I

1

03 02201

ـ

األجر

منحة
002 013 01101
الوحيد
التأجير المباشر
5.235,336
001 02 01102
لألعوان
 001المنحة العائلية
األجر

منحة
الوحيد
في
المساھمة
صندوق التقاعد
في
المساھمة
أنظمة الحيطة
اإلجتماعية
في
المساھمة
صندوق
النھوض بالسكن
استھالك
الكھرباء والغاز

400,000

166,000

اإلعتمادات

بيان النفقات
األساسي

األجر
والتدرج.
المنحة الخصوصية
6.000,000
القارة.
المرتبطة
المنح
1.500,000
بالوظيفة.
المساھمة المحمولة
2.000,000
على المشغل.
3.000,000

75,000
856,090
220,000

165,990
4.181,584

12.500,00
المجمـــــوع............
0

المجمـــــوع12.500,000 ............

قــــــرار المجلــــــس
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺻﺎﺩﻕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺴﺐ ﺍﳉﺪﻭﻝ ﺃﻋﻼﻩ.
.../...

-8الموضوع الرابع :ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺳﲑ ﺍﻹﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺕ ﺇﱃ ﺣﺪ  31ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ .2015

ﻋﻤﻼ ﲟﻨﺸﻮﺭﻱ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻋﺪﺩ  77ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  27ﺳﺒﺘﻤﱪ  1997ﻭﻋﺪﺩ 19
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  28ﻣﺎﺭﺱ  2002ﺣﻮﻝ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟـﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳــﺔ .
ﻧﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﳌﺎﱄ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳـﺔ ﻛﺎﻵﺗـﻲ :
 (1ميزانيــة سنــة : 2015
 تقديــــــــرات الميزانيــــة570.880,000 =..................................... االستخالصات الحاصلة لحد 420.572,138 =.............. 2015/07/31 النسبـــــــــة% 74 =...................................................... (2جدول اإلستخالصات الحاصلة لحد  2015/07/31فصال فصال وفقرة فقرة :
ﺗﻮﱃ ﺍﻟﺴﻴـﺪ ﺭﺋﻴـﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑـــﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴــــﺔ ﻋـﺮﺽ ﻛﺸــﻒ
ﺍﻹﺳﺘﺨﻼﺻــﺎﺕ ﳊــﺪ  31ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2015ﻓﺼﻼ ﻓﺼﻼ ﻭﻓﻘﺮﺓ ﻓﻘﺮﺓ.
ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺗﺒﲔ ﻭ ﺃﻥ ﻧﺴﻖ ﺍﻹﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺕ ﻣﺮﺿﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎ ,ﺇ ﹼﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺑﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻗﺼﺪ ﺍﳊﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺨﻼﺹ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
.

.../...

-9الخامس

الموضوع

ﻣﺘﺎﺑﻌــــــــــــــــﺔ

:

ﺍﻟـﻤﺪﻳـــﻮﻧﻴــــــــــــــــــــــــــــﺔ.

ﻋﻤﻼ ﺑﱪﻗﻴﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﶈﻠﻴﺔ ﻋﺪﺩ  797ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  2006/5/18ﻭﺑﺮﻗﻴﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻹﺷـﺮﺍﻑ
ﻋﺪﺩ  489ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  20ﻣﺎﻱ  2006ﺣﻮﻝ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺍﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﻳـﺎﺕ .
ﻧﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ ﻛﺎﻵﺗـﻲ :
بيان الدائن

مبلغ الدين

ما تم خالصه لحد
 31جويلية 2015

المؤسسات العمومية :
الشركة الوطنية لتوزيع المياه.

2.732,767

2.732,767

الديوان الوطني إلتصاالت تونس.

36.775,701

9.967,865

الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

309,918

309,918

المركز الوطني لإلعالمية.

404,006

404,006

الوكالة التونسية لإلنترنات.

297,920

297,920

الخـــــواص :

1.689,920

1.566,760

الجملـــــــــة42.210,232 ..............

15.178,584

ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺑﻴﻦ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﳌﺘﺨﻠﺪﺓ ﺑﺬﻣﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺃﻛﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﺪﻡ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺩﻳﻮﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻭ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﺹ ﻫﺎﺗﻪ
ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﰲ ﺁﺟﺎﳍﺎ.

.../...
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الموضوع السادس  :ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ ﺳﲑ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ .

ﻭﻗﻊ ﺇﳒﺎﺯ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﳌﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﳌﺨﻄﻂ ﺍﻹﺳﺘﺜﻤـﺎﺭﻱ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %100ﺇ ﹼﻻ
ﻣﺸﺮﻭﻋﲔ :
• ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﱐ ) ﺬﻳﺐ ﺣﻲ ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ(  :ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻹﳒﺎﺯ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
• ﺑﻨﺎﺀ ﻧﺎﺩﻱ ﺃﻃﻔﺎﻝ  :ﱂ ﻳﺘﻢ ﺇﳒﺎﺯ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﲤﻮﻳﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﻷﺳﺮﺓ.

الموضوع السابع  :ﻣﺴﺎﺋﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ .
 ﻗﺮﺍﺭ ﲡﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻟﺰﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ : 2015ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2015ﲞﻼﺹ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻟﺰﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ  ,ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﲡﺮﻳﺪ ﺍﳌﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺰﻣﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﺍﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻼﺯﻡ .
قــــــرار المجلــــــس
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺻﺎﺩﻕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺍﳊﺎﺿﺮﻭﻥ ﺑﺎﻹﲨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﲡﺮﻳﺪ
ﺍﳌﺴﺘﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺰﻣﺔ ﺍﳌﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﺍﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺿﺪﻩ ﻭﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻹﲤﺎﻡ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﰲ ﺍﻟﻐﺮﺽ.
.../...

 - 11ﻭﺑﺎﻹﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﰲ ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﳌﺪﺭﺟﺔ ﲜﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺟﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ
ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺷﻜﺮﻩ ﻟﻠﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭﺩﻋﺎﻫﻢ ﳌﺰﻳﺪ ﺍﳊﻀﻮﺭ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻭﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ,ﻣﺒﺪﻳﺎ ﺗﺄﺳﻔﻪ ﻟﻌﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﳌﻌﺎﺿﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﻱ ﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ
ﻓﻴﻪ.
ﻭﰲ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺭﻓﻌﺖ ﺍﳉﻠﺴﺔ ﻭﺃﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺃﻋﻤﺎﳍﺎ.
ﺍﻟﺸﺒﻴﻜﺔ ﰲ  19 :ﺃﻭﺕ 2015
رئيس النيابة الخصوصية
الناصر بن محمد مالط

