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  بلديــة الشبيكـــة      

 الشبيكـةمضمون من مداولة النيابة الخصوصية ببلدية 

 7102لسنـة  الثانيةخالل دورتـها العاديـة 

 7102 ماي 72المنعـقـدة فـي 

 

 

 .6102وغلق ميزانية تصرف  6102الحساب المالي لسنة   : الموضوع
 

 

 المؤرخ في 0791 ةـلسن 33ات عددـون األساسي للبلديـات القانـال بمقتضيـــعم    

المؤرخ  6112لسنة  14مم بالقانون األساسي عددـح والمتـالمنق 0791ــاي م 01

 .6112جويلية  09في

النيابااة الوصوةااية فااي وبناااع علااس اعسااتدعاع الموجااف  لااس ةافااة الساااد   عضاااع       

والمتضمن تاريخ ومكان وسااعة عقاـد الجلساـة  191تحت عدد  63/11/6109بتاريخ 

 6109العادياة الاانياة لسانة  عقد  عضاع النيابة الوصوةية دورتهام, وجدول األعمال 

و لفاين علاس السااعة  سابعة عشار  سانة مااير ـمان ههاالتاسع والعشرون  اإلثنيناليوم 

برئاسااة الساايد عبااد الوداااب عبااد القااادر معتمااد الشاابيكة  بمقااـر البلديااة العاهاار  ةاابا ا

 :ورئيس النيابة الوصوةية للبلدية وبحضور  عضائها الســـاد  

 سمية النابتي -

 مديفرج المح -

  سين بنعامر     -

 .الكـاتب العـام للبلديـة وقابض المالية محتسب بلدية الشبيكةةما  ضردا السيدان        

 :وتغيب عنها بدون عذر الساد 

 الهادي العيفاوي -

  يا  اليعقوبي -

 الحبيب قربوج -

الساايد عبااد الوداااب عبااد القااادر معتمااد الشاابيكة ورئاايس النيابااة الوصوةااية فتااتح       

 لس  ن األعضـاع الحاضريـن تتألـف  و هار, الجلسة بالتر يب بكافة الحاضرينللبلدية 

ماان القااانون  31الفصاا  ) منهااـم األغلبيااـة القانونيااـة بحيااا يكااـون النصااـاب مكتمااـال 

 (.األساسي للبلديات 
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 :عرض السيد رئيس النيابة الوصوةية الموضوع علس الحاضرين قائال         

ماي  01المؤرخ في  0791لسنة  33تطبيقـا للقانون األساسي للبلديات عدد        

جويلية  09المؤرخ في  6112لسنة  14المنقح والمتمم بالقانون األساسي عدد  0791

من القانون  31و  33منف وتطبيقا لمقتضيات الفصلين  39وخاةة الفص   6112

الذي ينصان علس  ن  6119يسمبر د 04المـؤرخ في  6119لسنة  21األساسي عدد 

ينظر المجلس البلدي في دورتف المنعقد  في ههر ماي في الحساب المالي الذي يقع 

من مجلة المحاسبة العمومية وتقع المصادقة عليف  646 عداده طبقا لمقتضيات الفص  

 .من قب  سلطة اإلهراف التي لها ةفة الموافقة علس الميزانية المتعلقة بف

المبلغ النهائي للموارد  2016القرار المتعلق بغلق ميزانية البلدية لسنة  ويابت   

المستولصة وللنفقات المأذون بدفعها خالل السنة ويلغي اإلعتمادات الباقية دون استعمال 

ويرخص في نق  نتيجة السنة  لس الحسابين المفتو ين بالعمليات الوارجة عن الميزانية 

ع تياطي بالنسبة للعنوان األول والجزئين الاالا والرابع من للبلدية تحت عنوان المال ا

 .العنوان الااني والمال اعنتقالي بالنسبة للجزع الوامس من العنوان الااني

 يا ةانت النتائج التي  2016نعرض عليكم  بواب الحساب المالي لتصرف      

  :ةما يلي  2016 سفرت عليها الحسابات  لس موفس ديسمبر 
 1.176.450.428......: ..............................لميزانيةاض يمقابجملي لمبلغ الال -0

 626.802.214:  .....ة المأذون بدفعهاالمبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزاني -6

 التي يرخص في نقلها  لس  سابات  2016مبلغ نتيجة سنة  -3

 549.648.214...: .................( نية الفائض الجملي للميزا) خارج الميزانية      

 مبلغ اإلعتمادات بالعنوان األول الباقية دون استعمال  لس  -1

 120.447.178..: ......................إلغائها د اختتام التصرف والتي يصرح ب      

 من العنوان الااني الباقية 1و3اعتمادات الدفع بالجزئين مبلغ  -1

 57.483.476: ......تام التصرف والتي يصرح بإلغائهادون استعمال  لس  د اخت     

 من العنوان الااني الباقية  1مبلغ اعتمادات الدفع بالجزع  -2

  د اختتام التصرف والتي سيقع تحويلها دون استعمال  لس     

     ــــيعهــ ع  :......................................(.1فائض الجزع)  لس التصرف الموالي    

 من العنوان الااني الباقية دون 1اعتمادات الدفع بالجزع مبلغ  -9

  د اختتام التصرف والتي يصرح بإلغائها لعدم استعمال  لس      

     ــيعـــهــ ع.:  ............................................... نجاز ما يقابلها من موارد        
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من القانون األساسي للبلديات يتم انتواب رئيسا لجلسة لمناقشة  39تطبيقا للفص  و      

 .وعند اإلقتراع يغادر رئيس النيابة الوصوةية الجلسة 2016الحساب المالي لسنة 
 

 

 قـــرار المجلــس

 

  سين بنعامر: من القانون األساسي للبلديات تم انتواب السيد  39وتطبيقا للفص        

تصرف لثم ناقش  عضاع المجلس الحاضرين  بواب الحساب المالي . رئيسا للجلسة

2016 . 

ثم  جريت علمية , وبعد المناقشة غادر السيد رئيس النيابة الوصوةية الجلسة    

 2016اإلقتراع فصادق  عضاع المجلس باإلجماع علس الحساب المالي تصرف 

: الفائض الجملي للميزانية والبالغ  ي  2016والترخيص في نق  مبلغ نتيجة سنة 

 لس الحسابين المفتو ين بالعمليات الوارجة عن الميزانية للبلدية تحت  549.648.214

 : وان ــــــــعن

 320.201.588.: .......................... المال اإل تياطي بالنسبة للعنوان األول -

 229.446.626......: ................  والجزئين الاالا والرابع من العنوان الااني -

     ــــيععهــ..: ..   والمال اإلنتقالي بالنسبة للجزع الوامس من العنوان الااني -

 . 2016والتصريح بغلق الميزانية تصرف 

 .وفوضوا لرئيس النيابة الوصوةية إلتمام بقية اإلجراعات       

 

  6109ماي  67:الشبيكة في                                                                        

 

 
 
 
 
 

 

 



 
 الجمهورية التونسية           

  3ملحق عدد                                                                                        شؤون المحلية والبيئةوزارة ال      

 7112فيفري  02بتاريخ  02للمذكرة العامة عدد                                                                            ***                   

     ةـــة الشبيكــــبلدي         
                           

 ةق الميزانيـــــــغلقـــرار 
 

 7102 : تصــــــّرف

                                                                  

بلديااـة الشبيكــااـة النيابااة الوصوةااية لرئاايس  عبااد الوداااب عبااد القااادر:  نااي الممضااي  ساافلف        

 . 6109ماي  67بتاريــــخ  النيابة الوصوةية القائـم بمقتضـس مداولـــــة

الماؤرخ فاي  6119لسانة  21مان القاانون األساساي عادد  31و  33 الفصالينبعد اإلطالع علاس         

 .6119ديسمبر  04

بتااريخ   6109وعلس مداولة النيابة الوصوةية لبلدية الشبيكة فاي دورتهاا العادياة الاانياة لسانة         

 . 6109ماي  67

 . 6102وعلس الحساب المالي لسنة         

  :أوقـف إلـــــــى                   
 : (0.092.111,164.....) مليم  164و  مليون ومائة وستة وسبعون  لف و ربعمائة وخمسون دينارا -                

 .  6102 لتصرف لميـــــــزانيةامقابيـــض جملي لمبلـــغ الال                    

 : ( 262.416,601................)  مليم 601دينارا و  ستمائة وستة وعشرون  لف وثمانمائة و ناان -                  

 .6102جملي للنفقات المأذون بدفعها لتصرف مبلـغ الال                    

 :(  061.119,094....) ..........مليم 094و دينارا مائة وعشرون الف و ربعمائة وسبعة واربعون  -                  

 .والتي يصّرح بإلغائها بالعنوان األول استعمالعتمادات الباقية دون اإلغ مبل                     

 : (   19.143,192.............) مليم  192دينارا و  سبعة وخمسون  لف و ربعمائة وثالثة وثمانون -                  

 .من العنوان الااني والتي يصرح بإلغائها 1و 3 بالجزئين استعمالعتمادات الباقية دون اإلمبلغ                      

 : ( 361.610,144......................) مليم  144ثالثمائة وعشرون  لف ومائتنان ووا د دينارا و  -                  

 .الفائض من العنوان األول الذي يرخص في نقلف  لس المال اإل تياطيمبلغ 

 :  ( 667.112,262) ...مليم 262دينارا و  عة وعشرون  لف و ربعمائة وستة و ربعونمائتان وتس -                  

 .من العنوان الااني الذي يرخص في نقلف  لس المال اإل تياطي 1و 3الفائض من الجزئين مبلغ                     

 :(   عهــــــــيع ..........................................) ...............................عهـــــــــــــــــــيع -                  

 .من العنوان الااني الذي يرخص في نقلف  لس المال اإلنتقالي 1مبلغ الفائض من الجزع                     

 . 6102بالتالي بغلق ميزانية تصرف  ةّرح   

 
 
 


