الجمهورية التونسية
وزارة الداخليت
بلديت منسل فارسي

محرض جلضح
الذورج العاديح األوىل فيفري 6104
عمال ةملذظٌاخ اًلانىن االؾايس ًٌتٌضًاخ عضص ً 77ؿنح  5=;9املؤعر يف  58ماي  5=;9املنلذ
واملذمم ةاًلانىن األؾايس عضص <ً 8ؿنح  600:املؤعر يف ; 5جىًٌٌح  .600:كض دم إؾذضعاء أعظاء اًنٌاةح
اًسصىصٌح ًتٌضًح منؼي فاعيس ًدظىع اًضوعج اًعاصًح األوىل ًؿنح  605:اًذٍ دلغع علضها ًىَ 69
فٌفغي  605:عىل اًؿاعح اًثاًثح واًنصف مؿاء ةملغ اًتٌضًح ،إال انه ًم ًدرض اًجٌؿح اًعضص اًوايف من
أعظاء اًنٌاةح اًسصىصٌح ،ودؼتٌلا ًٌفصٍ  78من اًلانىن األؾايس ًٌتٌضًاخ أعٌض اإلعالن عن إنعلاص
اًجٌؿح اًعاصًح ًٌمغج اًثانٌح وإؾذضعاء أعظاء اًنٌاةح اًسصىصٌح ًٌدظىع ًىَ  07ماعؽ  605:عىل
اًؿاعح اًثاًثح واًنصف مؿاء ةملغ اًتٌضًح.
علضخ اًنٌاةح اًسصىصٌح ًتٌضًح منؼي فاعيس صوعدها اًعاصًح األوىل ًؿنح  605:ةغئاؾح اًؿٌض
أخمض ؾٌمان عئٌـ اًنٌاةح اًسصىصٌح وةدظىع اًؿاصج األعظاء:


هغًم غماض:مؿاعض أوي.



مدمض اًنعٌجح :مؿاعض.



عطىان عتض اًغػاق :مؿذشاع.

هما خرضها اًؿٌض منري اًهضعوق اًوادث اًعاَ ًٌتٌضًح اًظي دىىل هذاةح مدرض اًجٌؿح.
هم خرض اًجٌؿح املىاػن ؾاًم اًنعٌجح.
إفذذذ اًؿٌض عئٌـ اًنٌاةح اًسصىصٌح اًجٌؿح ةوٌمح عخث فٌها ةجمٌع اًدارضًن ثم دؼغق إىل
مناكشح مىاطٌع اًضوعج :
.I

النظافح والعنايح ةالتيئح:

عمال ةموذىب اًؿٌض وػًغ اًشؤون املدٌٌح ةذاعًش  60فٌفري  605:ومغاؾٌح اًؿٌض وايل املنؿذري
عضص  79=:ةذاعًش  68فٌفغي  605:املذعٌلني ةمىطىع اًنظافح واًعناًح ةاًتٌئح ،دؼغق اًؿٌض عئٌـ
اًنٌاةح اًسصىصٌح إىل مناكشح املىطىع من زالي اًذشسٌص اًدايل ووطع دصىع جضًض يف مجاي
اًنظافح واًعناًح ةاًتٌئح ةتٌضًح منؼي فاعيس.

1

 .0دشخيص الوطع الحايل:
 اًتٌضًح ال دمٌى ؾىي = 6خاوًح فظالخ وهظا اًعضص ال ًوفٍ ًذغؼٌح هامٍ املنؼلح اًتٌضًح
مما ًؤصي إىل دغاهم اًفظالخ يف اًؼغًم.
 دغاهم اًفظالخ زالي أًاَ األخض ةؿتث عضَ دىفغ فغًم عمٍ نظغا ًنلص املىاعص اًترشًح
املذاخح يف مجاي اًنظافح واًعناًح ةاًتٌئح ةاًتٌضًح.
 عضَ دمون فغق اًنظافح من دنظٌف خىايش اًؼغكاخ واألعصفح ةصفح منذظمح نظغا
ًنلص اًعمٌح.
 عضَ إًذؼاَ املىاػنني ةئزغاج اًفظالخ يف اًىكر املدضص.
 .6وطع الذصور الجذيذ:
 اًعمٍ عىل إعذماص نظاَ اًدصح اًىاخ ضج ةاًنؿتح ًٌعمٌح ًذفاصي إطاعح اًىكر وطًى هما
ًيل :
 من اإلثنني إىل اًسمٌـ:من اًؿاعح اًؿاةعح صتاخا إىل اًثاًثح ةعض اًؼواي.
ً ىَ اًجمعح :من اًؿاعح اًؿاةعح صتاخا إىل منذصف اًنهاع واًنصف.
ً ىَ اًؿتر :من اًؿاعح اًؿاةعح صتاخا إىل اًثانٌح ةعض اًؼواي.
 اًعمٍ عىل دوفٍ اًفغًم املسصص ًغفع اًفظالخ ةذنظٌف اًشىاعع اًغئٌؿٌح ةضاًح من
اًؿاعح منذصف اًنهاع أًاَ اًثالثاء واإلعةعاء واًسمٌـ من هٍ أؾتىع.
 ةغمجح إنذضاب عضص  :عمٌح زالي ؾنح ً 605:ذضعٌم املىاعص اًترشًح.
 ةغمجح إكذناء مجغوعج طاغؼح وعضص  5:خاوًح فظالخ ؾعح  ;;0ي ًذضعٌم أؾؼىي
اًنظافح.
 اًعمٍ عىل ددؿٌـ املىاػنني ةؼغًلح دشاعهٌح ةني اًتٌضًح ومذؿاهنٌها وهافح موىناخ
املجذمع املضنٍ ًدثهم عىل وطع اًفظالخ يف اًداوًاخ املسصصح وإزغاج اًفظالخ يف
اًىكر املدضص خؿث اًربنامج املعض من ػغف اًتٌضًح.

.II

التنقيح النهائي مليزانية البلدية لسنة :5102

عمال ةاًلانىن األؾايس عضص ً 79ؿنح  5=;9املؤعر يف  58ماي  5=;9املذعٌم ةاًلانىن األؾايس
ملٌؼانٌح اًجماعاخ املدٌٌح هما دم دنلٌده ةاًنصىص اًالخلح وزاصح اًلانىن عضص ً :9ؿنح ;600
املؤعر يف < 5صًؿمرب ; .600اكرتح اًؿٌض عئٌـ اًنٌاةح اًسصىصٌح مىطىع املصاصكح عىل اًذنلٌذ
اًنهائٍ ملٌؼانٌح اًتٌضًح ًؿنح  6059ةاًرتفٌع فٌها من :98.000.000ص إىل  5.57=057.7;9ص أي ةؼًاصج
كضعها  8<9.057.7;9ص ددللر ةمىاعص اًعنىان اًثانٍ مذأدٌح من:
2

 - 5منذ مؿنضج من صنضوق اًلغوض ومؿاعضج اًجماعاخ املدٌٌح كضعها 800.<9=.899 :ص مؿنضج
ًذمىًٍ املشاعًع اًذاًٌح:
  7.000.000ص  :اًضعاؾاخ.  ;0.000.000ص :املؿذىصع اًتٌضي. 65.590.000 ص  :اكذناء معضاخ اًنظافح واًؼغكاخ.
 80.000.000 ص  :دغهٌؼ شتوح كنىاخ املٌاه املؿذعمٌح.
  67:.<97.899ص  :دعتٌض اًؼغكاخ.  :=.<9:.000ص  :دجمٌٍ مضازٍ املضن. - 6دىػًع املاي االخذٌاػٍ60.597.9=; :ص.
 - 7املناب من مضزغ املاي املشرتن 68.000.000 :ص (مذأدٌح من اإلصاعج اًعامح ًٌشؤون اإلصاعًح واملاًٌةح
ةىػاعج اًضازٌٌح مسصصح ملرشوع اكذناء معضاخ اًنظافح واًؼغكاخ).

 -8اعذماصاخ مداًح  0.767 :ص.
قــــرار املجلط
ةعض املناكشح واًضعؽ صاصق اًدارضون ةاإلجماع عىل دنلٌذ مٌؼانٌح اًتٌضًح ةاًرتفٌع فٌها من
 :98.000.000ص إىل  557=.057.7;9ص زال ورصفا هاألدٍ:
دخال
الفصل

فقرة

ف

بيـ ـ ـ ــان امل ـ ــوارد

ف

جمموع موارد العنوان األول

املوارد املصادق عليها

الزايدة

التخفيض

000.444.444

 02 01 070.01منح مسندة صندوق القروض

اجلملة
000.444.444
004.040.044

004.040.044

املبالغ املقامة من الفوائض غري املستغلة
80-01

02

80-01

03

من العنوان األول للسنة األخرية وقدرها

3.013.101

48.040.003

4..334..00

%08
الفوائض غري املستغلة من العنوان األول
للسنـة السابقة للسنة األخرية وقدرها

38.440..04

38.440..04

%08
80 808080
80-05

01

املناب من مدخر املال املشرتك (اإلدارة

10.444.444

العامة للشؤون اإلدارية واملالية بوزارة الداخلية
نقل فواضل ج0+4

340.844.440

اجلزء  : 4موارد متأتية من اإلعتمادات احملالة

10.444.444

13.080.000

343.844.114

4.414

4.414

جمموع موارد العنوان الثاين

3.4.444.444

00..040...8

3.013.101

.44.434.484

مجلة موارد امليزانية (ع +3ع)1

.40.444.444

00..040...8

3.013.101

3340.434.484

3

صرفا
الفصل

الفقرة

بيان النفق ـ ـ ـ ــات

فف

مجلة العنوان األول

 000 0020 06,600دراسات أخرى
001 8.0.80

 000اقتناء عقارات

880 8.0.80

 000املستودع البلدي

املصاريف املصادق

الزايدة

عليها

التخفيض

040.044.444
0080888

040.044.444
000080888

008880888

0808880888

0808880888
5008.00009

8.0.8.

1

 000اقتناء معدات النظافة والطرقات

8.0.8.

80

 888اقتناء معدات وجتهيزات أخرى

8.0.08

1

 000اإلانرة العمومية

00000.50...

اجلملة

0900980888

5008.00009
6000.50...

0900980888

000900600

000900600

09880888

008880888

.09880888

8.0.00

1

 000تركيز شبكة قنوات املياه املستعملة

08080.0988

0808880888

98080.0988

8.0.00

2

 000تركيز شبكة تصريف مياه األمطار

9088.0080

8.0.00

3

 000أشغال الصيانة والتعهد (التطهري)

9088.0080
0.00888

0.00888

8.0.00

1

 000بناء األرصفة

0908880888

0908880888

8.0.00

2

 000تعبيد الطرقات

00.00900099

00.00900099

8.0.00

3

 000أشغال الصيانة والتعهد

0009880888

0009880888

8.0.00

5

 000هتيئة املقابر وصيانتها

8.0.09

3

 000جتميل مداخل املدن

8.0.09

4

 000هتيئة املساحات اخلضراء

8.0.0.

5

 000اقتناء جتهيزات ثقافية ورايضية

800 8.0.0.

(الطرقات واملسالك)

508880888
.5009.0888

8.0.06

2

009090.48
0680868

0680868

 000بناء وهتيئة احملالت الصناعية

8.0.06

21

000

080598

1

تسديد أصل القروض املربمة لدى
000
صندوق القروض

اجلزء  : 9القسم 00

( بناء املنشآت ذات

الصبغة االقتصادية)

.5009.0888
009090.08

أشغال الصيانة والتعهد
أشغال الصيانة والتعهد

508880888

0800000008

0.0899080.

0.0899080.

909.5

909.5

0906600.08

0.08880888
0008980888

0008980888

اإلعتمادات احملالة

80000

80000

مجلة نفقات العنوان الثاين

6000.50... 99600000800 300.444.444

.00.4.4.484

مجلة نفقات امليزانية (ع +3ع)1

6000.50... 99600000800 .40.444.444

3340.434.484

واًذفىًع ًٌؿٌض عئٌـ اًنٌاةح اًسصىصٌح ةئدماَ اإلجغاءاخ اًالػمح.
.III

دنقيح ميسانيح التلذيح لضنح  ( 2016دوزيع املال اإلحذياطي):

عمال ةاًلانىن األؾايس ملٌؼانٌح اًجماعاخ املدٌٌح عضص ً 79ؿنح  5=;9املؤعر يف  58ماي 5=;9
املذمم واملنلذ ةاًلانىن األؾايس عضص ً :9ؿنح ; 600املؤعر يف < 5صًؿمرب ; 600وزاصح اًفصٍ 69
جضًض منه وعىل جضوي دٌسٌص اًنذائج اًنهائٌح ملٌؼانٌح اًتٌضًح ًؿنح  6059املذعٌم ةئخذؿاب املتاًغ
امللامح من املاي اإلخذٌاػٍ يف داعًش  75صًؿمرب  ،6059عغض اًؿٌض عئٌـ اًنٌاةح اًسصىصٌح عىل أنظاع
املجٌـ مرشوع دنلٌذ مٌؼانٌح اًتٌضًح ًؿنح  605:هاآلدٍ:
4

 اإلنجازاخ من  0جانفي  6103إىل  10ديضمرب 6103

 -5جمٌح املىاعص املنجؼج ةاًعنىان األوي ًؿنح 8:;.880.9=: ..................................... :6059
 -6جمٌح املصاعًف اًعنىان األوي 78=.569.0=7 ..............................................................
 -7امللاةٌع املؿذعمٌح ًذؿضًض مصاعًف ج7وج 8من ع 78.086.88: ......................... : II
 -8جمٌح املىاعص املنجؼج ةاًجؼئني  8+7من ع :90.057.096 ....................................... : II
 -9جمٌح املصاعًف ةاًجؼئني 7و 8من ع 978.=65.858 ............................................. : II
 -:جمٌح امللاةٌع ةاًجؼء 9من ع 0.767 .........................................................: II
 مذخراخ ةعنوان صنح :6102
; -اًفىاطٍ غري املؿذعمٌح من اًعنىان األوي ًؿنح  6058وكضعها ( 5:.96<.866 ........: )% 60
 إحذضاب املال اإلحذياطي :
 املتاًغ امللامح من اًفىائع غري املؿذعمٌح من اًعنىان األوي ًؿنح  6059وكضعها(45.2064224 .. :)% <0
 اًفىاطٍ غري املؿذعمٌح من اًعنىان األوي ًؿنح  6058وكضعها (04.3664266 ........................ :)% 60
 نلٍ فىاطٍ ج+7ج027.0124162 ..................................................................................... : 8
----------------------------جملح املال اإلحذياطي 611.1614736 ........
قــــرار املجلط
ةعض املناكشح واًضعؽ صاصق أعظاء اًنٌاةح اًسصىصٌح اًدارضون ةاإلجماع عىل دنلٌذ مٌؼانٌح اًتٌضًح ًؿنح
 605:ةؼًاصج كضعها  611.1614736ص من  342.6114111إىل  575.6614736ص هاآلدٍ:
عىل مؿذىي املىاعص
 اًعنىان I
ع

فصل

ف

بيان الموارد

ف.

التقديرات المصادق

الزيادة

النقص

المبلغ

عليها

+

-

الجديد

ف

مجموع موارد العنوان I

1

200,511.111

200,511.111

 اًعنىان II
وقو فىاظو – مىح مسىذة مه صىذوق
01
اىقروض
وقو فىاظو

62222.0.01

62222.0.01

.321.00.46

.321.00.46

-

1.23600331

1.23600331

612,.003..

612,.003..
.322220222

2

70.01

01

2

80.01

01

2

80.01

02

اىمببىغ اىمقبمت مه اىفىائط غير اىمستعميت مه
اىعىىان األوه ىيسىت األخيرة وقذرهب 80%

2

80.01

03

اىفىاظو غير اىمستعميت مه اىعىىان األوه
ىيسىت اىتي قبو األخيرة وقذرهب % .2

-

2

80.02

01

وقو فىاظو -اىمىبة مه مذخر اىمبه اىمشترك

-

.322220222

2

80.05

01

-

90.453.067

90.453.067

جملة الجزء الثالث

-

599,181.025

599,181.025

مجموع موارد العنوان II

-

599,181.025

599,181.025

299,080.332

909,581.025

نقل فواضل

جملة موارد العنوان II+I

200,511.111

5

عىل مؿذىي اًنفلاخ

ع

العنوان I
فقرة ف2ف

فصل

بيان المصاريف

جملت نفقاث العنىان األول

ع

التقديراث
المصادق عليها
089,111.111

السيادة

النقص

المبلغ الجديد
089,111.111

العنوان II
فصل

ف
فقرة
2ف

بيان المصاريف

التقـديــراث
المصادق عليها

السيادة

النقص

المبلغ الجديد

دراسبث أخري

09,001.111

09,001.111

اىمستىدع اىبيذي

52,822.210

52,822.210

أشغبه تهيئت مختيفت

00,008.000

00,008.000

08,190.081

08,190.081

0,908.811

0,908.811

99111.111

90,111.111

00,020.101

00,020.101
1888.000

II

2.2 212122

II

212124

24

II

212124

2,

II

226 212121

اقتىبء معذاث اىىظبفت واىطرقبث

II

212121

2.

اقتىبء معذاث وتجهيزاث أخري

II

212120

26

اقتىبء وسبئو اىىقو

II

212162

26

اإلوبرة اىعمىميت

II

21216.

26

ترميز شبنت قىىاث اىميبي اىمستعميت

1888.000

II

21216.

2.

ترميز شبنت تصريف ميبي األمطبر

2,110.810

2,110.810

II

212164

26

بىبء األرصفت

00,290.105

00,290.105

II

212164

2.

تعبيذ اىطرقبث

0,009

0,009

II

212164

24

5.500.000

5.500.000

II

12216,

24

1,189

1,189

II

212161

2,

591.191

270.070

II

212161

.6

01,220.099

01,220.099

II

06.617

02

بىبء وتهيئت اىمحالث اىصىبعيت واىحرفيت

2,200

2,200

II

21216.

.6

أشغبه اىصيبوت واىتعهذ ( بىبء اىمىشآث
راث اىصبغت االقتصبديت )

51,115.950

51,115.950

جملت نفقاث العنىان II

99,511.111

519,181.025

901,581.025

جملت نفقاث العنىان II +I

200,511.111

299,080.332

909,581.025

99,111.111

أشغبه اىصيبوت واىتعهذ (اىطرقبث
واىمسبىل)
تجميو مذاخو اىمذن
اقتىبء تجهيزاث ثقبفيت وريبظيت
أشغبه اىصيبوت واىتعهذ ( بىبء
تجهيزاث اىشببة واىريبظت)

-

واًذفىًع ًٌؿٌض عئٌـ اًنٌاةح اًسصىصٌح ةئدماَ اإلجغاءاخ اًالػمح.
.IV

طتط املذطلتاخ األصاصيح لإلحصاء العام :6164/6105

دتعا ملنشىع اًؿٌض وػًغ اًشؤون املدٌٌح عضص  8ةذاعًش  55فٌفغي  605:املذعٌم ةظتؽ املذؼٌتاخ األؾاؾٌح
ًإلخصاء اًعاَ ًٌعلاعاخ املتنٌح وغري املتنٌح اًغاجعح ًتٌضًح منؼي فاعيس ًٌفرتج ; 606:/605إدفم أعظاء
اًنٌاةح اًسصىصٌح عىل اإلجغاءاخ اًذاًٌح:
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 دعيني أعظاء لجنح املراجعح طتقا للفصل  62من مجلح الجتايح املحليح.







أخمض ؾٌمان  :عئٌـ اًنٌاةح اًسصىصٌح.
هغًم غماض  :عظى اًنٌاةح اًسصىصٌح.
عطىان عتض اًغػاق :عظى اًنٌاةح اًسصىصٌح.
اًؼاهغ مغػوكٍ  :اًلاةع اًتٌضي.
منري اًهضعوق  :اًوادث اًعاَ ًٌتٌضًح.

 دعيني لجنح قيادج عمليح اإلحصاء .

 اًوادث اًعاَ.
 اإلػاع املوٌف ةاًجتاًح.
 اإلػاع املوٌف ةاإلعالمٌح.
 دعيني أعوان اإلحصاء .






ًىؾف اًنعٌجح.
عؼًؼج اًذىي.
عماص اًعوغًمٍ.
دىفٌم اًنعٌجح.

 دعيني مراقث لإلحصاء.

 عًاض أخمض.
 دحذيذ داريخ ةذء اإلحصاء :يوم  02مارش . 6104

.V

مخذلفاخ:

 حول إةرام ادفاقيح رشاكح ودعاون إلنجاز مرشوع املؤصضح الصذيقح للمذرصح:

عغض اًؿٌض عئٌـ اًنٌاةح اًسصىصٌح عىل أنظاع اًدارضًن مىطىع إةغاَ إدفاكٌح رشاهح ودعاون
مع املنضوةٌح اًجهىًح ًٌذعٌٌم إلنجاػ مرشوع املؤؾؿح اًصضًلح إلخضي املضاعؽ ةمنؼي فاعيس .
وةعض اًذضاوي إدفم أعظاء اًنٌاةح اًسصىصٌح عىل مؼًض اإلعذناء ةاملضاعؽ خؿث إموانٌاخ اًتٌضًح
صون إةغاَ إدفاكٌح .
 طلث دوفري قطعح أرض لتناء غرفح محول كهرةائي:

دتعا ملغاؾٌح اًؿٌض عئٌـ إكٌٌم اًرشهح اًذىنؿٌح ًٌوهغةاء واًغاػ ةاملونني عضص  ;;0ةذاعًش 06
ماعؽ  605:واملذعٌلح ةؼٌث دىفري كؼعح أعض ًتناء غغفح مدىي ههغةائٍ ًذاليف االطؼغاةاخ اًداصٌح
ةشتوح اًذٌاع اًوهغةائٍ ةاًدٍ اًجضًض ةمنؼي فاعيس ،كغع مجٌـ اًنٌاةح اًسصىصٌح معاًنح اًلاعح
املعمٌٌح اًذاةعح ًٌتٌضًح اًوائنح ةشاعع اًجمهىعًح ومن ثمح إدساط اًلغاع يف إخاًح مؿاخح من اًلاعح
املظهىعج من عضمه.
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 طلث دمكني الجامع من مظخماخ صوخ:

دتعا ًؼٌث اًؿٌض اإلماَ اًسؼٌث ًجامع منؼي فاعيس املذعٌم ةذموني اًجامع من مظسماخ صىخ
ًرتهٌؼها ةصىمعح اًجامع ،إدفم أعظاء اًنٌاةح اًسصىصٌح عىل دموني جامع منؼي فاعيس من عة6ةضص
مظسماخ صىخ عىل مٌى اًتٌضًح ةرشغ إعجاعها مذى عأخ اًتٌضًح خاجذها ًهظه املظسماخ .
 طلث إزالح أشجار :

دتعا ًؼٌث اًؿٌض مدمض اًصغري ةاًؼٌث املذعٌم ةئًجاص خٍ ألشجاع اًرسوي اًفاصٌح ةني منؼًه وملغ
اًتٌضًح  ،إدفم أعظاء اًنٌاةح اًسصىصٌح عىل كص األشجاع عىل عٌى اًدائؽ اًظي ؾٌلٌمه.
 دغيري دضميح شارع النرص:

دتعا إلكرتاح ةعع املىاػنني خىي دغٌري دؿمٌح شاعع اًنرص ةئؾم املغخىَ اًدتٌث ةن اًؼٌث  ،إكرتح
املجٌـ دؿمٌح جائؼج اًعامٍ املثايل اًذٍ دؿنضها اًتٌضًح يف غغج ماي من هٍ ؾنح ةةة "جائسج الحتيث ةن الطيث
للعامل املثايل" .هظا ةاإلطافح إىل إعؼاء جائؼج اًعامٍ املثايل ًؿنح  605:ألعمٌح املغخىَ اًدتٌث ةن اًؼٌث.
وعفعر اًجٌؿح عىل اًؿاعح اًسامؿح واًنصف مؿاء.

رئيط النياةح الخصوصيح
أحمذ صلمان
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