
  

  الجمھورية التونسية                                                                        
        وزارة الداخلية                         وزارة الداخلية                         وزارة الداخلية                         وزارة الداخلية                                                             

                              ***  
   بلديــة الشبيكـــة          

  النيابة اخلصوصية لبلدية الشبيكـة
  2014ة الثالثـة لسنالـدورة العاديـة 
  2014 أوت 20املنعقـدة يف 

  

***  
املنقح  1975ماي 14املؤرخ يف 1975لسنة 33عمال مبقتضيات القانون األساسي للبلديات عدد       

قد مت إستدعاء أعضاء النيابة . 2006جويلية  17املؤرخ يف 2006لسنة  48واملتمم بالقانون األساسي عدد
يوم اخلميس  اليت تقرر عقدها 2014اخلصوصية لبلدية الشبيكـة حلضور الدورة العاديـة الثالثـة لسنة 

إال أنه مل حيضر اجللسة العدد الكايف من , على الساعة منتصف النهار مبقر البلدية 2014جويلية  24
من القانون األساسي للبلديات أعيد استدعاء النيابة اخلصوصية للحضور يوم  34للفصل وتطبيقا , أعضائها
  . على الساعة منتصف النهار مبقر البلدية 2014أوت  20اإلربعاء 

واملتضمن تاريخ ومكان وساعة النيابة اخلصوصية وبناء على االستدعاء املوجه إىل السادة كافة أعضاء      
  :عقـد اجللسـة وجدول األعمال ونصه كاآلتـي 

النيابة استدعائكم حلضور اجتماع إعادة أتشرف بمن القانون األساسي للبلديات  34للفصل تطبيقا       
على  2014أوت  20 اإلربعاءعقدها يوم   تقررليتا 2014الدورة العادية الثالثة لسنة خالل  اخلصوصية

  .مبقر البلدية منتصف النهارالساعة 
 أربعةسنة  العشرين من شهر أوت اإلربعاءاليوم  الثالثةة ـالعادي معقد أعضاء النيابة اخلصوصية دور      

مبقر البلدية برئاسة السيد الناصر بن حممد مالط رئيس النيابة  منتصف النهارني على الساعة ـعشرة وألف
  : أعضاء النيابة اخلصوصية السـادةحبضور و اخلصوصية للبلدية

 خليل سقـــا -
 اهلادي سقـــا -
  الصحيب مـالط -
 الناصر بن عمار مالط -

  .الكـاتب العـام للبلديـةكما حضرها السيد                  
  :السادةب عنها بدون عذر وتغي                 

 عبد ايد منصور -
 أمال مصباح  -
  وصال سقـا -
بالسادة أعضاء النيابة  السيد الناصر بن حممد مالط رئيس النيابة اخلصوصية للبلديـة اجللسة بالترحيـبافتتح      

  .وأشار إىل أن األعضاء احلاضرين تتألف منهم األغلبية القانونية , احلاضريناخلصوصية 
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بتعيني أحد األعضاء إلمضاء حمضر اجللسة عمال مبقتضيات  النيابة اخلصوصيةوأذن ألعضاء             

اهلادي  :السيدباإلمجاع على تعيني  االتفـاقفتم , جديد من القانون األساسي للبلديات  41الفصل 

  .دورةـة الـر جلسـاء حمضـإلمض سقــا

 جاء بنص عرض جدول األعمال وتاله على احلاضرين حسبماالنيابة اخلصوصية مثّ توىل السيد رئيس        
  : ي ـو كاآلتـوه االستدعاء

  .اإلستخالصاتمتابعة سري  )1
 .ةــمتابعة املديوني )2
  .متابعة سري املشاريع البلدية  )3
  . 2015املصادقة على مشروع ميزانية البلدية لسنة  )4
تبتيت معاليم السوق األسبوعية سوق الدواب واإلنتصاب العام ومعلوم الوقوف مبحطة  )5

 .2015سيارات األجرة والنقل الريفي ومعلوم الذبح باملسلخ البلدي لسنة 
 .مسائـل خمتلفــة )6

منشور   21/8/2014بتاريخ مث أشار إىل أنه بعد إعداد جدول أعمال هذه الدورة ورد علينا        
اجلديد للتنمية البلدية حول إعداد الربنامج  2014مارس  7 املؤرخ يف 04وزير الداخلية عدد السيد 

عرض املوضوع على أنظار جملس والذي ينص على  2018-2014واحلضرية واحلوكمة احمللية للفترة 
وطلب منهم تنقيح جدول أعمال هاته الدورة ,2014ة لسنة النيابة اخلصوصية خالل الدورة العادية الثالث

  .بإضافة املوضوع املذكور ضمن مواضيع الدورة
  :فتم تنقيح جدول أعمال هاته الدورة كاآليت 

  .متابعة سري اإلستخالصات )1
 .ةــمتابعة املديوني )2
  .سري املشاريع البلدية متابعة  )3
  . 2015املصادقة على مشروع ميزانية البلدية لسنة  )4
تبتيت معاليم السوق األسبوعية سوق الدواب واإلنتصاب العام ومعلوم الوقوف مبحطة  )5

 .2015سيارات األجرة والنقل الريفي ومعلوم الذبح باملسلخ البلدي لسنة 
 2018-2014واحلضرية واحلوكمة احمللية للفترة اجلديد للتنمية البلدية إعداد الربنامج  )6
 .مسائـل خمتلفــة )7

 .حتويل اعتمادات داخل العنوان الثاين .1
  .عمال باإلمجــاع ومتـت املصادقــة على جدول األ

مث أذن السيد رئيس النيابة اخلصوصية للسادة أعضاء النيابة للتداول يف املواضيع املدرجة جبدول     
  :األعمال واليت متت املصادقة عليها فكانت كاآلتــي 

                                                                                                        .../... 
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  .2014جويلية  22استعراض سري اإلستخالصات إىل غاية يوم :  املوضوع األول
  

  

  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائال                               
  

 19وعدد  1997سبتمرب  27بتاريخ  77عمال مبنشوري وزارة الداخلية والتنمية احمللية عدد         

  .حول تنمية الـموارد البلديــة  2002مارس  28بتاريخ 

  :ة كاآلتـي ـنعرض عليكم الوضع املايل للبلدي          

 
  :  2014ميزانيــة سنــة ) 1

 541.330,000...........................= تقديــــــــرات امليزانيــــة -

 147.474,613.........................=  22/07/2014حلد  االستخالصات احلاصلة -

  % 27,24= ...........................................النسبـــــــــة -

 
  :  فصال فصال وفقرة فقرة 22/07/2013جدول اإلستخالصات احلاصلة حلد  ) 2

 2014جويلية  22توىل السيد رئيس النيابة اخلصوصية عرض كشف اإلستخالصات حلد         

  .فصال فصال وفقرة فقرة

فأشار السادة أعضاء النيابة اخلصوصية بأن نسبة اإلستخالصات غري مرضية وأكدو على         

بائي واإلتصال بالسيد ضرورة العمل على حتسني هذه النسبة باإلتصال باملتساكنني ألداء واجبهم اجل

 .القابض البلدي للعمل على حتسني نسب اإلستخالص بتطبيق كل الطرق القانونية يف الغرض

  

                                                                                           .../...  
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  .متابعـة املديونيــة:  املوضوع الثاين
 

          

  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائال             

وبرقية سـلطة   18/5/2006بتاريخ  797عمال بربقية وزارة الداخلية والتنمية احمللية عدد        

  . حول معاجلة املديونية بالبلديـات  2006ماي  20بتاريخ  489اإلشراف عدد 

  :م املوضوع كاآلتـي نعرض عليك       
  

  مبلغ الدين  الدائنبيان 
  ما تم خ�صه

  2014جويلية  22  لحد 
  : المؤسسات العمومية  -1

  .الشركة التونسية للكھرباء والغاز
  الشركة الوطنية  ستغ�ل وتوزيع المياه

  .الديوان الوطني  تصا%ت تونس
  الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة ا جتماعية

  .الوطنية للتصرف في النفاياتالوكالة 
  .المركز الوطني ل4ع�مية

  صندوق القروض ومساعدة الجماعات

  
12.607,700  
4.266,300  

38.271,931  
5.378,695  

548,774  
368,059  

41.063,797  

  
  ـــ      
  ـــ      
  ـــ      

5.378,695  
548,774  
368,059  

  ـــ      
  6.295,528  102.505,256  : 1 الجملة

  2.496,000  2.496,000  : الخـــــواص -2    

  2.496,000  2.496,000  : 2 الجملة

  8.791,528  102.754,856  ........المجموع

  

 أكدوا علىمرتفعة و تخلدة بذمة البلديةالديون امل إىل أناحلاضرون  أشاربعد املناقشة والدرس و    

ضرورة عدم تسجيل ديون أخرى مستقبال و اإلقتصار على النفقات يف حدود اإلعتمادات املتوفرة 

  .والعمل على خالص هاته الديون يف آجاهلا

  

                                                                                         .../...  
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  .البلديـةمتابعـة سري املشاريع  :املوضوع الثالث 

 
  
  

  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائال          

بتـاريخ   40وعدد  1999فيفري  02بتاريخ  3عمال مبنشور وزارة الداخلية والتنمية احمللية عدد          

املشاريع البلدية مـن املواضـيع   اللذان ينصان على أن يكون موضوع استعراض سري  2000جوان  19

  .القارة اليت تعرض يف كل دورة عاديـة للمجلس البلـدي 
  

  :كاآلتـي  2014 - 2010نعرض عليكم مشاريع املخطط اإلستثماري         
 

  :وما قبلھــا  2013مشاريع سنة  •
  

  مالحظـات  الكلفـة  املشاريـع

  .% 100مت اإلجناز بنسبة   د.أ 380  .تعبيد الطرقات وبناء األرصفة

  .% 100مت اإلجناز بنسبة   د.أ   50  .التنوير العمومي

 
 : 2014مشاريع سنة  •

  

  د.أ  350  .بناء نادي أطفال
يف انتظار مسامهة (  2014مدرج لسنة 

  ).وزارة املرأة والطفولة

  .% 100مت اإلجناز بنسبة   د.أ  160  .إقتناء معدات نظافة

                   
جيد و أكدوا على ضرورة وبعد املناقشة والدرس أشار احلاضرون إىل أن تقدم سري املشاريع       

   .مسامهة وزارة املرأة والطفولة إلجناز مشروع بناء نادي أطفال لحصول علىاملتابعة ل

  

                                                                                            .../...  
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  . 2015املصادقة على مشروع ميزانية البلدية لسنة  : املوضوع الرابع

  

  

  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائال               
  

لسنة  35ال مبقتضيـات القانـون األساسي مليزانيـة اجلماعات احمللية عدد ـعم        

وعلى مجيع النصوص اليت نقحته أو متمته وخاصة القانون  1975ماي  14املؤرخ يف  1975

واملتعلق مبيزانية اجلماعات احمللية وخاصة  2007ديسمرب  18املؤرخ يف  2007لسنة  65عدد 

  .منه 15و14, 13الباب الثاين الفصول

مشروع ميزانية البلدية لسنة  السادة األعضاءعلى السيد رئيس النيابة اخلصوصية عرض ي       

  .قصد املصادقة 2015

سداسية األوىل لسنة اعتمادا على ما مت حتقيقه خالل ال 2015حيث مت إعداد مشروع ميزانية 

  .2014وتقديرات سنة  2014

  

  

                                                                                  .../...  
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  :المــــــوارد 

 

  المبلغ  بيان الموارد

 موارد العنوان ا/ول )1
 المداخيل الجبائية ا4عتيادية  : الجزء ا/ول
  ............................................ا=نشطة و المعلوم على العقارات: الصنف ا/ول
  .مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي و استلزام المرافق العمومية فيه :الصنف الثاني

  ..مداخيل الموجبات و الرخص ا دارية و معلوم مقابل إسداء خدمات :الثالث الصنف
  ........................................المداخيل الجبائية ا%عتيادية ا=خرى :الصنف الرابع

  

  
  

120.600,000  
155.000,000  
80.000,000  

........./.........  

  355.600,000  جملة الجزء ا/ول  

  المداخيل غير الجبائية ا4عتيادية  :  الجزء الثاني
  .............................................مداخيل الملك البلدي ا%عتيادية :الصنف الخامس
  .....................................................مداخيل المالية ا%عتيادية :الصنف السادس

  
8.000,000  

150.000,000  
  158.000,000  جملة الجزء الثاني  

  513.600,000  جملة موارد العنوان ا/ول

 :موارد العنوان الثاني )2
  للتنمية المخصصةالموارد الذاتية و : الجزء الثالث

  ....................................................................منح التجھيز :الصنف السابع
  ....................................................مدخرات و موارد مختلفة :الصنف الثامن

  
  

3.152,000  
54.440,558  

  57.592,558  جملة الجزء الثالث  
  موارد ا4قتراض: الجزء الرابع
  ......................................................موارد ا%قتراض الداخلي :الصنف التاسع

  ...................................................موارد ا%قتراض الخارجي :العاشرالصنف 
  .................................الموظفة موارد ا%قتراض الخارجي :الصنف الحادي عشر

  
7.213,345  

  ـــ
  ـــ

  7.213,345  جملة الجزء الرابع  
  ا4عتمادات المحالةالموارد المتأتية من : الجزء الخامس

  .............................الموارد المتأتية من ا%عتمادات المحالة :الصنف الثاني عشر
  
  ـــ

  ـــ  جملة الجزء الخامس  

  64.805,903  جملة موارد العنوان الثاني

  578.405,903  مجموع موارد ميزانية البلدية  
  

                                                                                       .../...  
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  :النفقـــــات 

  المبلــغ   بيـــــان النفقــــات

    ::نفقــات العنــوان ا/ّولنفقــات العنــوان ا/ّول  --11  

  نفـقــــات التصــــّرف: الجـــزء ا/ّول      

  245.000,000  ..............................................................التـأجيــر العمـومي : القســـم ا/ّول
  188.000,000  ..............................................................وسـائــل المصـالـح : القســم الثاني
  12.200,000  ..............................................................التدّخـــل العمـومـي : القســم الثالث
  ........../.........  ....................................نفقـات التصـّرف الطارئـة وغير الموّزعة: القســم الرابع

  445.200,000  جملـة الجــزء ا/ّول  
    فــوائــد الـديــن : الجــزء الثاني      

  35.047,452  ..............................................................فـوائـــد الديـــــن : القســم الخامس
  35.047,452  جملـة الجــزء الثانـي  

  480.247,452  جملـة نفقــات العنــوان ا/ّول  

    ::الثانـيالثانـينفقــات العنـوان نفقــات العنـوان   --22

    نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة: الجــزء الثالـث      

  39.065,345  .....................................................ا%ستثمارات المبـاشــرة : القســم السادس
  00  .....................................................التمـويـــــــل العمـومـــي : القســم السـابـع
  00  ...................................نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموّزعة: القســم الثـامــن
  ........../.........  .....................نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موظّفـة : القســم التـاسـع

  39.065,345  جملـة الجــزء الثالـث  
    تسديـد أصــل الديـــن: الجــزء الرابع      

  59.093,106  ............................................................ تسديـد أصـل الديـن : القســم العـاشـر

  59.093,106  جملـة الجــزء الرابـع  
    النفقــات المســّددة من ا4عتمادات المحالـة: الجــزء الخامـس      

  ـــ  ........................النفقـات المســّددة من ا%عتمادات المحالـة : القســم الحادي عشـر

  ـــ  جملـة الجــزء الخامـس  
  98.158,451  جملـة نفقــات العنــوان الثـاني  

ميـزانيـة البلديـةمجمـوع نفقــات   578.405,903  

  :وبعد التداول والنقاش                
  ر المجلـــــسقــــــــر

  

 2015صادق أعضاء النيابة اخلصوصية احلاضرون باإلمجاع على مشروع ميزانية البلدية لسنة 

  .وفوضوا لرئيس النيابة اخلصوصية إلمتام بقية اإلجراءات الالزمة

                                                                                                                      .../...  
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   وقوف  معلومتبتيت معاليم السوق األسبوعية لالنتصاب العام وسوق الدواب و:  اخلامساملوضوع 

  . 2015املسلخ البلدي لسنة و معلوم الذبح بسيارات األجرة والنقل الريفي                       
 

  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائال                         

 1975ماي  14يف   املؤرخ 1975لسنة  33عمال مبقتضيات القانون األساسي للبلديات عدد        

املؤرخ يف  2006لسنـة  48والقوانـني اليت نقحتـه أو متمتـه وخاصـة القانـون األساسـي عدد

  . 2006جويلية  17

  :كاآلتـي  للمصادقـة 2015لسنة نعرض عليكم موضوع تبتيت خمتلف املعاليم البلدية        
  

  السعر اإلفتتاحي ـمــاليـمعـال
 )2014السعر النهائي لبتة سنة (

  موعد البتـة
قبل موىف شهر أكتوبر حسب املنشور الوزاري (

 )29/8/1996املؤرخ يف 67عدد
السوق األسبوعية لإلنتصاب 

 . 2015العام لسنة 

بداية من  2014 أكتوبر 08 يوم اإلربعاء 30.700,000

 .الساعة العاشرة صباحا

السوق األسبوعية للدواب لسنة 

2015. 

بداية من  2014 أكتوبر 08 اإلربعاءيوم  121.000,000

 .الساعة العاشرة صباحا

حمطة وقوف سيارات األجرة 

 .2015والنقل الريفي لسنة 

بداية من  2014 أكتوبر 08 يوم اإلربعاء 480,000

 .الساعة العاشرة صباحا

يتم إستغالله حاليا (املسلخ البلدي 

 .)بالطريقة املباشرة منذ سنوات

مداخيل املسلخ ( 260,000

 ).2013البلدي خالل سنة 

بداية من  2014 أكتوبر 08 يوم اإلربعاء

 .الساعة العاشرة صباحا

  
  :وبعد التداول والنقاش                      

  

  ر المجلـــــسقــــــــر
  

  
األسبوعية  تبتيت معاليم السوقصادق أعضاء النيابة اخلصوصية احلاضرون باإلمجاع على        

اإلبقاء على استغالل و وقوف سيارات األجرة والنقل الريفي  معلوملالنتصاب العام وسوق الدواب و

  .بالطريقة املباشرة 2015املسلخ البلدي لسنة 
  

                                                                                                       .../...  
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  إعداد الربنامج اجلديد للتنمية البلدية واحلضرية واحلوكمة احمللية  :املوضوع السادس

  .2018-2014للفترة                       

  

 
  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائال 

حول إعداد الربنامج  2014مارس  07املؤرخ يف  04وزير الداخلية عدد السيد تبعا ملنشور      

 21الورد علينا بتاريخ  2018-2014حلوكمة احمللية للفترة اجلديد للتنمية البلدية واحلضرية وا

والذي ينص على عرض املوضوع على أنظار جملس النيابة اخلصوصية خالل الدورة  2014أوت 

علما وان , الرأي فإننا نعرض عليكم هذا املوضوع للنقاش وإبداء , 2014العادية الثالثة لسنة 

  .إعداد الربنامج وصل إىل مرحلته قبل األخرية

  .وبعد التداول والنقاش 

  ســـرر الــق

  

للفترة لتنمية البلدية واحلضرية اتفق أعضاء النيابة اخلصوصية على إعداد مشروع برنامج ا     

املؤرخ  04ة عدد ـر الداخليـوزياملصاحب ملنشور السيد  8وفق امللحق عدد  2014-2018

  :كما يلــي  2014مارس  7يف 

                                                                                         .../...  
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  8ملحق عدد 

  2018 -2014مشروع برنامج التنمية البلدية والحضرية للفترة 
  )بحساب ألف دينار(                                                                                                             

  المشاريع المقترحة
 

ترتيب 
  ا=ولوية

 
  الكلفة

  )1(الخطة التمويلية 
  التوزيع السنوي

تمويل 
 ذاتي

 مساھمات أخرى مساھمة الصندوق

  2018  2017  2016  2015  2014 )1(المصدر المبلغ مساعدة قرض

                   :مشاريع ذات صبغة محلية -1

 .البنية ا=ساسية -
 .التھيئة وتجميل المدن -
 .المشاريع ا قتصادية -
 ).قصر بلدية(البناءات ا دارية  -
 ميةالمعدات والتجھيزات ا ع� اقتناء -
 .الصيانة والتعھد -
  الدراسات -

 

700  
150  

  
800  
10  

250  
20 

70 
15 
 

80 
01 
25 
02 

350 
135 

 
500 
09 

225 
18 

380 
 
 

220   

×  
  
  
×  
  
  
×  

  
×  
  
  
  
×  

  
  
  
×  

    

مشاريع الشراكة بين الجماعات  -2
  :المحلية أو مع القطاع العام

                 

  :بين البلديات  2-1
 .البنية ا=ساسية -
 .التھيئة وتجميل المدن -
 .المشاريع ا قتصادية -
 .اقتناء المعدات -
  .الدراسات -

 

  
  
  
  

150  
20 

  
  
  
  

15  
- 

  
  
  
  

80  
20 

  
  
  
  

55  
- 

    
  
  
  
×  
×  

        

  :بين البلديات والجھات  2-2
 .المنتزھات الحضرية -
 .المشاريع ا قتصادية -
  .مشاريع أخرى -

 
200  

 

   
200 

           
×  

  

بين الجماعات المحلية  2-3
  :والوزارات والھياكل ا/خرى

الرياضية والشباية والثقاقة  المشاريع -
 المرأةومشاريع تھم الطفولة و

 .تھذيب ا=حياء الشعبية -
مسالك توزيع منتجات الف�حة  -

 .والصيد البحري
  .مشاريع أخرى -

 

500  
  

500  
 

  
  

50  
  

50 

    
  

450  
  

450 

  
  

وزارة 
  الرياضية

- 

  
  
×  
  
×  

        

مشاريع تشاركية بين القطاعين  -3
  :العام والخاص

  
               

 المنتزھات الحضرية -
 .التصرف في النفايات وتثمينھا -
  .مشاريع أخرى -

  
               

                   : مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني - 4

صيانة البنية ا=ساسية والتجھيزات  -
 .الجماعية

 تھيئة وصيانة المساحات الخضراء -
 .الفضاءات الترفيھية -
 تھيئة وصيانة التجھيزات الحضرية -
 .ا=حياء إنجاز م�عب -
 .تعھد وصيانة المقابر -
  .مشاريع أخرى -

 

  
  

50  
  
  

20  
20  

100 

  
  

50 

  
  
  
  
  

20  
20  

100 

     
  
×  
  
  

  
  
  
  
  
×  

  
  
  
  
  
  
×  

    
  
  
  
  
  
  
×  

a. اعتماد الخطة التمويلية العادية الجاري بھا العمل من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.  
b. ذكر مصدر التمويل.  

                                                                                               .../...  
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   .مسائـل خمتلفــة:  السابعاملوضوع 

 .حتويل اعتمادات داخل العنوان الثاين •

 
  :عرض السيد رئيس النيابة اخلصوصية املوضوع على احلاضرين قائال                         

نعرض عليكم طلب حتويل إعتماد داخل العنوان الثاين كاآليت وذلك لتزويد املسكن الوظيفي باملاء        

  :الصاحل للشراب والتيار الكهربائي
  

  

  ادةـــبالزي  انــبالنقص

  اإلعتمادات  النفقاتبيان   ف.ف  الفقرة  الفصل   القسم  اجلزءالعنوان  اإلعتمادات  النفقاتبيان   ةالفقر  الفصل    القسم  اجلز ءانالعنو

II III 08  08.901  001  

ات ــنفق

التنمية غري 

  املوزعة
5.000,000     II III 06  06.603  003  000  

املستــودع 

  البلــدي
5.000,000  

  5.000,000......................امـــــوع  5.000,000......................ـوعــامــ

  

  قـــرار الــس

  

بعد التداول والنقاش صادق أعضاء النيابة اخلصوصية احلاضرون باإلمجاع على حتويل اإلعتماد املذكور     

  :داخل العنوان الثاين كاآليت 
  ادةـــبالزي  انــبالنقص

  اإلعتمادات  النفقاتبيان   ف.ف  الفقرة  الفصل   القسم  اجلزءالعنوان  اإلعتمادات  النفقاتبيان   ةالفقر  الفصل    القسم  اجلز ءانالعنو

II III 08  08.901  001  

ات ــنفق

التنمية غري 

  املوزعة
5.000,000     II III 06  06.603  003  000  

املستــودع 

  البلــدي
5.000,000  

  5.000,000......................امـــــوع  5.000,000......................ـوعــامــ

   

  .وفوضوا لرئيس النيابة اخلصوصية إلمتام بقية اإلجراءات الالزمة

                                                                                                       .../...  
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وباإلنتهاء من التداول يف املواضيع املدرجة جبدول األعمال جدد السيد رئيس النيابة اخلصوصية 

  .واكبة كل ما يتعلق بالعمل البلدي شكره للحاضرين ودعاهم ملزيد احلضور باإلدارة البلدية وم

  .رفعت اجللسة وأت النيابة أعماهلا ويف حدود الساعة الواحدة 

  2014 أوت 20: الشبيكة يف                                                                  
  

   نيابة الخصوصيةرئيس ال                                                                           
  

  الناصر بن محمد م�ط                                                                     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


