
 
 الجمهورية التونسية                                                                       

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة                              
                             *** 

  بلديــة الشبيكـــة      

 النيابة الخصوصية ببلدية الشبيكـة

  8102العادية الثانية لسنة الدورة 

 8102ماي  01لمنعـقـدة فـي ا 

 

 
 

 .7102وغلق ميزانية تصرف  7102الحساب المالي لسنة   : الموضوع

 

 

اي م 01 المؤرخ في 0721 ةنلس 33ات عددات القانون األساسي للبلدييال بمقتضعم       

 .7112جويلية  02المؤرخ في 7112لسنة  14مم بالقانون األساسي عددـح والمتـالمنق 0721

 7104أفريل  07بتاريخ  3401وتبعا لمكتوب السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة عدد        

 7104والذي يدعونا فيه لعقد الدورة العادية الثانية لسنة  7104ماي  11الوارد علينا بتاريخ 

ماي  00في أجل أقصاه يوم  7102مصادقة على الحساب المالي لسنة أو عقد دورة إستثنائية لل

       .مراعاة لموعد اإلنتخابات البلدية 7104

بتاااريخ النيابااة الخصوةااية فااي وبناااع علااى اعسااتدعاع الموجااه إلااى ةافااة السااادة أعضاااع       

والمتضاااما تااااريخ ومكاااان وسااااعة عقاااـد الجلساااـة وجااادو   110تحاااد عااادد  17/11/7104

 الخماي الياوم  7104الادورة العادياة الثانياة لسانة عقاد أعضااع النياباة الخصوةاية , األعما  

 بمقاـر البلدياة العاشارة ةابا اوألفايا علاى السااعة  عشارة ثمانياة سانة مااير ـماا شها العاشر

يكة ورئااي  النيابااة الخصوةااية للبلديااة برئاسااة الساايد عبااد الوداااب عبااد القااادر معتمااد الشااب

 :وبحضور أعضائها الســـادة 

 يـــسمية النابت -

 فرج المحمدي -

 الهادي العيفاوي  -

 الحبيب قربـوج -

 .الكـاتب العـام للبلديـة وقابض المالية محتسب بلدية الشبيكةةما  ضردا السيدان        

 :وتغيب عنها بدون عذر السادة

 يـــ ياة اليعقوب -

 بنعامـر     سيا  -

إفتااتح الساايد عبااد الوداااب عبااد القااادر معتمااد الشاابيكة ورئااي  النيابااة الخصوةااية للبلديااة      

ا تتألـف منهـم األغلبياـة إلى أن األعضاع الحاضري وأشار, الجلسة بالتر يب بكافة الحاضريا

 (.للبلديات ما القانون األساسي  31الفصل ) القانونيـة بحيث يكـون النصـاب مكتمـال 

                                                                                                                          .../... 
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 :ال ــعرض السيد رئي  النيابة الخصوةية الموضوع على الحاضريا قائ        

ماي  01المؤرخ في  0721لسنة  33تطبيقـا للقانون األساسي للبلديات عدد        

جويلية  02المؤرخ في  7112لسنة  14المنقح والمتمم بالقانون األساسي عدد  0721

ما القانون  31و  33منه وتطبيقا لمقتضيات الفصليا  32وخاةة الفصل  7112

الذي ينصان على أن  7112يسمبر د 04المـؤرخ في  7112لسنة  21األساسي عدد 

ينظر المجل  البلدي في دورته المنعقدة في شهر ماي في الحساب المالي الذي يقع 

ما مجلة المحاسبة العمومية وتقع المصادقة عليه  747إعداده طبقا لمقتضيات الفصل 

 .ما قبل سلطة اإلشراف التي لها ةفة الموافقة على الميزانية المتعلقة به

المبلغ النهائي للموارد  7102القرار المتعلق بغلق ميزانية البلدية لسنة  ويثبد   

المستخلصة وللنفقات المأذون بدفعها خال  السنة ويلغي اإلعتمادات الباقية دون استعما  

ويرخص في نقل نتيجة السنة إلى الحسابيا المفتو يا بالعمليات الخارجة عا الميزانية 

ع تياطي بالنسبة للعنوان األو  والجزئيا الثالث والرابع ما للبلدية تحد عنوان الما  ا

 .العنوان الثاني والما  اعنتقالي بالنسبة للجزع الخام  ما العنوان الثاني

 يث ةاند النتائج التي  7102نعرض عليكم أبواب الحساب المالي لتصرف      

  :ةما يلي  7102أسفرت عليها الحسابات إلى موفى ديسمبر 
 0.271.032,420......: ..............................لميزانيةاض يمقابجملي للغ المبال -0

 402.730,142:  .....ة المأذون بدفعهاالمبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزاني -7

 التي يرخص في نقلها إلى  سابات  7102مبلغ نتيجة سنة  -3

 712.712,221...: .................( نية الفائض الجملي للميزا) خارج الميزانية      

 مبلغ اإلعتمادات بالعنوان األو  الباقية دون استعما  إلى  -1

 011.112,174..: ......................إلغائها د اختتام التصرف والتي يصرح ب      

 ما العنوان الثاني الباقية 1و3اعتمادات الدفع بالجزئيا مبلغ  -1

 731.213,401: ......دون استعما  إلى  د اختتام التصرف والتي يصرح بإلغائها     

 ما العنوان الثاني الباقية  1مبلغ اعتمادات الدفع بالجزع  -2

  د اختتام التصرف والتي سيقع تحويلها دون استعما  إلى     

     ــــيعشــ ع  :......................................(.1فائض الجزع) إلى التصرف الموالي    

 العنوان الثاني الباقية دونما  1اعتمادات الدفع بالجزع مبلغ  -2

  د اختتام التصرف والتي يصرح بإلغائها لعدم استعما  إلى      

     ــيعـشــــ ع..:  ..............................................إنجاز ما يقابلها ما موارد        

                                                                                                                    

                                                                                              .../... 
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ما القانون األساسي للبلديات يتم انتخاب رئيسا لجلسة لمناقشة  32تطبيقا للفصل و      

 .وعند اإلقتراع يغادر رئي  النيابة الخصوةية الجلسة 7102الحساب المالي لسنة 
 

 

 قـــرار المجلــس

 

 العيفاويالهادي :ما القانون األساسي للبلديات تم انتخاب السيد  32وتطبيقا للفصل       

تصرف لثم ناقش أعضاع المجل  الحاضريا أبواب الحساب المالي . رئيسا للجلسة

7102 . 

ثم أجريد علمية , وبعد المناقشة غادر السيد رئي  النيابة الخصوةية الجلسة    

 7102اإلقتراع فصادق أعضاع المجل  باإلجماع على الحساب المالي تصرف 

: أي الفائض الجملي للميزانية والبالغ  7102والترخيص في نقل مبلغ نتيجة سنة 

إلى الحسابيا المفتو يا بالعمليات الخارجة عا الميزانية للبلدية تحد  712.712,221

 : وان ــــــــعن

 110.220,717...........................: الما  اإل تياطي بالنسبة للعنوان األو   -

 111.111,401......................:   يوالجزئيا الثالث والرابع ما العنوان الثان -

     عشــــــيع....:    والما  اإلنتقالي بالنسبة للجزع الخام  ما العنوان الثاني -

 . 7102والتصريح بغلق الميزانية تصرف 

 .وفوضوا لرئي  النيابة الخصوةية إلتمام بقية اإلجراعات       

 

  7104ماي  01:الشبيكة في                                                                        

 

 رئيس الجلسة                                                    رئيس النيابة الخصوصية

 

 الهادي العيفــاوي                                                   عبد الوهاب عبد القادر
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 الجمهورية التونسية           

  3ملحق عدد                                                                                    شؤون المحلية والبيئةوزارة ال      

 8111فيفري  01بتاريخ  01للمذكرة العامة عدد                                                                            ***                   

     ةـــة الشبيكــــبلدي         
                           

 ةق الميزانيـــــــغلقـــرار 
 

 8102 : تصــــــّرف

                                                                  

بلديااـة الشبيكــااـة النيابااة الخصوةااية لرئااي   عبااد الوداااب عبااد القااادر: إنااي الممضااي أساافله        

 . 7104ماي  01بتاريــــخ  النيابة الخصوةية القائـم بمقتضـى مداولـــــة

الماؤرخ فاي  7112لسانة  21ماا القاانون األساساي عادد  31و  33 الفصاليابعد اإلطالع علاى         

 .7112ديسمبر  04

 7104العاديااة الثانيااة لساانة ا ـة فااي دورتهااـااـة الشبيكـااـة لبلديـة الخصوةيااـة النيابااـوعلااى مداولاا        

 .7104ماي  01بتاريخ   المنعقدة

 . 7102وعلى الحساب المالي لسنة         

  :أوقـف إلـــــــى                   
 : (0.271.032,420).. مليم 420و دينارا وسبعة وثالثون وسبعمائة وأربعة وعشرون ألف ومائةمليون  -                

 .  7102 لتصرف لميـــــــزانيةامقابيـــض جملي لمبلـــغ الال                    

 : ( 402.730,142..) ...... مليم 142دينارا و  وتسعمائة ووا د وثالثونألف  ثمانمائة وستة عشرة -                  

 .7102جملي للنفقات المأذون بدفعها لتصرف مبلـغ الال                    

 :(  011.112,174....) .............مليم 174و دينارا لف وأربعمائة وسبعة أربعة وأربعون أمائة و -                  

 .والتي يصّرح بإلغائها بالعنوان األو  استعما عتمادات الباقية دون اإلمبلغ                      

 : (  731.213,401.) ......... مليم401دينارا و وسبعمائة وثالثة وخمسونألف  مائتان وأربعة وثالثون -                  

 .ما العنوان الثاني والتي يصرح بإلغائها 1و 3بالجزئيا  استعما الباقية دون  عتماداتاإلمبلغ                      

 :  ( 110.220,717.) ..مليم 717دينارا و  وسبعمائة ووا د وستونألف  أربعمائة ووا د وخمسون -                  

 .الفائض ما العنوان األو  الذي يرخص في نقله إلى الما  اإل تياطيمبلغ 

 : ( 111.111,401.) ... مليم401دينارا و أربعمائة وخمسة وخمسون ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون -                  

 .ما العنوان الثاني الذي يرخص في نقله إلى الما  اإل تياطي 1و 3الفائض ما الجزئيا مبلغ                     

 :(   عشــــــــيع .........................................................................) عشـــــــــــــــــــيع -                  

 .ما العنوان الثاني الذي يرخص في نقله إلى الما  اإلنتقالي 1مبلغ الفائض ما الجزع                     

 . 7102بالتالي بغلق ميزانية تصرف أةّرح   

 7104ماي  01: الشبيكة في                                                                                                           
 

 النيابة الخصوصيةرئيس                                                                                  
                               

 عبد الوهاب عبد القادر                                                                          
 
 

 

 

 

 


