
 
 الجمهورية التونسية                                                                       

 وزارة الداخلية                                    
                             *** 

  بلديــة الشبيكـــة      

 مضمون من مداولة النيابة الخصوصية ببلدية الشبيكـة

 6102لسنـة  الثانيةخالل دورتـها العاديـة 

 6102 جوان 10المنعـقـدة فـي 

 

 

 .5102وغلق ميزانية تصرف  5102الحساب المالي لسنة   : الموضوع
 

 

 المؤرخ في 0792 ةــلسن 33ات عددــي للبلديــون األساســات القانـــعمال بمقتضي       

جويلية  09المؤرخ في 5112لسنة  14المنقح والمتمم بالقانون األساسي عدد 0792ماي 01

قد تم إستدعاء أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية الشبيكـة لحضور الدورة العادية . 5112

على الساعة منتصف  5102 ماي 51 الثالثاءرر عقدها يوم ـالتي تق 5102لسنة  الثانية

إال أنه لم يحضر الجلسة , من القانون األساسي للبلديات 31للفصل  النهار بمقر البلدية طبقا

فأعيد إستدعاء النيابة الخصوصية في مناسبة ثانية للحضور يوم , العدد الكافي من أعضائها

من  32على الساعة منتصف النهار بمقر البلدية طبقا للفصل  5102 جوان 10 اإلربعاء

 .القانون األساسي للبلديات

غةرة  اإلربعةاءاليةوم  الثانيةةة ـالعادي تهمعقد أعضاء النيابة الخصوصية دوروبناء عليه     

عشةةرة وألفةةـين علةةى السةةاعة منتصةةف النهةةار بمقةةر البلديةةة برئاسةةة السةةيد  سةةتةسةةنة  جةةوان

أعضةةاء النيابةةةة بحضةةور و الناصةةر بةةن محمةةد مةةالط رئةةيا النيابةةةة الخصوصةةية للبلديةةة

 : ادةــــــــالخصوصية السـ

 ـاـــــخليل سقــ -

 اـــالهادي سقــ -

 الصحبي مالط -

 . وحضرها السيد عزالدين خطاطفي   القابض البلدي

الذي تولى كتابة المحضر  الكـاتب العـام للبلديـة رضوان طيمومي كما حضرها السيد

 .الجملي للجلسة 

 : ادةــــوتغيب عنها بدون عذر الس

 عبد المجيد منصور -

 مـالط  الناصربن عمار -

 اح ـــأمال مصب -

 ـا ـــــوصال سق -

                                                                                  .../... 
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السيد الناصر بن محمد مالط رئيا النيابة الخصوصية للبلديـة الجلسة بالترحيـب افتتح       

وأشار إلى أن األعضاء الحاضرين , الحاضرينبالسادة أعضاء النيابة الخصوصية 

 .تتألف منهم األغلبية القانونية 
   

 :عرض السيد رئيا النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائال         

ماي  01المؤرخ في  0792لسنة  33تطبيقـا للقانون األساسي للبلديات عدد        

جويلية  09المؤرخ في  5112لسنة  14دد المنقح والمتمم بالقانون األساسي ع 0792

من القانون  31و  33منه وتطبيقا لمقتضيات الفصلين  39وخاصة الفصل  5112

الذي ينصان على أن  5119ديسمبر  04المـؤرخ في  5119لسنة  22األساسي عدد 

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

من مجلة المحاسبة العمومية وتقع المصادقة عليه  545قا لمقتضيات الفصل إعداده طب

 .من قبل سلطة اإلشراف التي لها صفة الموافقة على الميزانية المتعلقة به

المبلغ النهائي للموارد  5102ويثبت القرار المتعلق بغلق ميزانية البلدية لسنة    

المستخلصة وللنفقات المأذون بدفعها خالل السنة ويلغي اإلعتمادات الباقية دون 

استعمال ويرخص في نقل نتيجة السنة إلى الحسابين المفتوحين بالعمليات الخارجة عن 

 الميزانية للبلدية تحت عنوان المال االحتياطي بالنسبة للعنوان األول والجزئين الثالث

 .والرابع من العنوان الثاني والمال االنتقالي بالنسبة للجزء الخاما من العنوان الثاني

حيث كانت النتائج التي  5102نعرض عليكم أبواب الحساب المالي لتصرف      

  :كما يلي  5102أسفرت عليها الحسابات إلى موفى ديسمبر 
 791.145,529..................: ...................لميزانيةاض يمقابجملي لمبلغ الال -0

 231.122,471: ...ة المأذون بدفعهاالمبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزاني -5

 التي يرخص في نقلها إلى حسابات  5102مبلغ نتيجة سنة  -3

 332.120,399.....: ( ...........نية الفائض الجملي للميزا) خارج الميزانية                             

 مبلغ اإلعتمادات بالعنوان األول الباقية دون استعمال إلى  -1

 22.007,411......: ...............إلغائهاحد اختتام التصرف والتي يصرح ب      

 من العنوان الثاني الباقية 1و3اعتمادات الدفع بالجزئين مبلغ  -2

   001.321,079: ..دون استعمال إلى حد اختتام التصرف والتي يصرح بإلغائها    

 من العنوان الثاني الباقية  2مبلغ اعتمادات الدفع بالجزء  -2

 حد اختتام التصرف والتي سيقع تحويلها دون استعمال إلى     

     ــــيءالشــ  :...............................(.2فائض الجزء) إلى التصرف الموالي    

 من العنوان الثاني الباقية دون 2الدفع بالجزء  اعتماداتمبلغ  -9

 حد اختتام التصرف والتي يصرح بإلغائها لعدم استعمال إلى      

     ــــيءالشــ.:   ............................................إنجاز ما يقابلها من موارد        

                                                                                                                    

                                                                                              .../... 
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من القانون األساسي للبلديات يتم انتخاب رئيسا لجلسة لمناقشة  39تطبيقا للفصل و      

 .وعند اإلقتراع يغادر رئيا النيابة الخصوصية الجلسة 5101الحساب المالي لسنة 

 
 

 قـــرار المجلــس

 

 

 الهادي سقـــا: من القانون األساسي للبلديات تم انتخاب السيد  39وتطبيقا للفصل      

تصرف لثم ناقش أعضاء المجلا الحاضرين أبواب الحساب المالي . رئيسا للجلسة

5102 . 

ثم أجريت علمية , وبعد المناقشة غادر السيد رئيا النيابة الخصوصية الجلسة    

 5102اإلقتراع فصادق أعضاء المجلا باإلجماع على الحساب المالي تصرف 

: الفائض الجملي للميزانية والبالغ أي  5102والترخيص في نقل مبلغ نتيجة سنة 

إلى الحسابين المفتوحين بالعمليات الخارجة عن الميزانية للبلدية  332.102,399

 : تحت عنوان 

  522.729,024.: .......................... المال اإلحتياطي بالنسبة للعنوان األول -

 91.127,517......: ................  والجزئين الثالث والرابع من العنوان الثاني -

     ــــيءالشــ..: ..   والمال اإلنتقالي بالنسبة للجزء الخاما من العنوان الثاني -

 . 5102والتصريح بغلق الميزانية تصرف 

 .وفوضوا لرئيا النيابة الخصوصية إلتمام بقية اإلجراءات       

 

  5102جوان  10:الشبيكة في                                                                   

 

 رئيس الجلسة                                                                                

 

 الهادي سقـــــــــا                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الجمهورية التونسية          

  3ملحق عدد                                                                                         شؤون المحليةوزارة ال         

 6111فيفري  01بتاريخ  01للمذكرة العامة عدد                                                                            ***                   

     ةـبلديـة الشبيكـ          
                           

 ةق الميزانيـــــــغلقـــرار 
 

 6102 : تصــــــّرف

                                                                  

بلديةةـة الشبيكــةةـة النيابةةة الخصوصةةية لرئةةيا  الناصةةر بةةن محمةةد مةةالط: إنةةي الممضةةي أسةةفله        

 . 5102جوان  10بتاريــــخ  النيابة الخصوصية القائـم بمقتضـى مداولـــــة

المةؤرخ فةي  5119لسةنة  22مةن القةانون األساسةي عةدد  31و  33الفصةلين بعد اإلطالع علةى         

 .5119ديسمبر  04

بتةاريخ   5102وعلى مداولة النيابة الخصوصية لبلدية الشبيكة فةي دورتهةا العاديةة الثانيةة لسةنة         

 . 5102جوان  10

 . 5102وعلى الحساب المالي لسنة         

  :أوقـف إلـــــــى                   
 : (791.145,529.........................) مليم  529دينارا و  تسعمائة وسبعون ألف وإثنان وثمانون -                

 .  5102 لتصرف لميـــــــزانيةامقابيـــض جملي لمبلـــغ الال                    

 : (231.122,471..................)  مليم 471دينارا و ستمائة وأربعة وثالثون ألف وخمسة وستون  -                  

 .5102جملي للنفقات المأذون بدفعها لتصرف مبلـغ الال                    

 :(  22.007,411....) ...................مليم 411و دينارا خمسة وخمسون ألف ومائة وتسعة عشرة  -                  

 .والتي يصّرح بإلغائها بالعنوان األول استعمالعتمادات الباقية دون اإللغ مب                     

 : ( 001.321,079.........) مليم  079دينارا و  مائة وأربعة عشرة ألف وثالثمائة وأربعة وخمسون -                  

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

 : (522.729,024.....) مليم  024الف وتسعمائة وسبعة وخمسون دينارا و وستون مائتان وخمسة  -                  

 .الفائض من العنوان األول الذي يرخص في نقله إلى المال اإلحتياطيمبلغ 

 :  ( 91.127,517) ......................................مليم 517مسون دينارا و ألف وتسعة وخ سبعون -                  

 .من العنوان الثاني الذي يرخص في نقله إلى المال اإلحتياطي 1و 3الفائض من الجزئين مبلغ                     

 :(   الشــــــــيء .........................................................................) الشـــــــــــــــــــيء -                  

 .من العنوان الثاني الذي يرخص في نقله إلى المال اإلنتقالي 2مبلغ الفائض من الجزء                     

 . 5102بالتالي بغلق ميزانية تصرف أصّرح   

 5102جوان  10: الشبيكة في                                                                                                           
 

 النيابة الخصوصيةرئيس                                                                                  
                                                                                                                 

 الناصر بن محمد مالط                                                                          
 
 
 
 


