الجمھورية التونسية
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

***

بلديــة الشبيكـــة

النيابة الخصوصية لبلدية الشبيكـة
الـدورة العاديـة األولى لسنة 2015
المنعقـدة في  04مارس 2015
***
عمال بمقتضيات القانـون األساسـي للبلديـات عدد 33لسنـة  1975المــؤرخ في
 14ماي 1975المنقّـــح والمتـمم بالقانـون األساسـي عدد 48لسنة  2006المـؤرخ
في 17جويلية  .2006قد تم إستدعاء أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية الشبيكـة لحضور
الدورة العاديـة األولى لسنة  2015التي تقرر عقدھا يوم الخميس  26فيفري 2015
على الساعة منتصف النھار بمقر البلدية ,إال أنه لم يحضر الجلسة العدد الكافي من
أعضائھا ,وتطبيقا للفصل  34من القانون األساسي للبلديات أعيد استدعاء النيابة
الخصوصية للحضور يوم اإلربعاء  04مارس  2015على الساعة الرابعة والنصف
مساء بمقر البلدية.
وبنFFFاء علFFFى االسFFFتدعاء الموجFFFه إلFFFى السFFFادة كافFFFة أعضFFFاء النيابFFFة الخصوصFFFية
والمتضمن تاريخ ومكان وساعة عقـد الجلسـة وجدول األعمال ونصه كاآلتــــي :
تطبيقFFFا للفصFFFل  34مFFFن القFFFانون األساسFFFي للبلFFFديات أتشFFFرّف بإعFFFادة اسFFFتدعائكم
لحضFFور اجتمFFاع النيابFFة الخصوصFFية خFFالل الFFدورة العاديFFة األولFFى لسFFنة  2015التFFي
تقرر عقدھا يوم اإلربعاء  04مارس  2015على الساعة الرابعة والنصFف مسFاء بمقFر
البلدية.
عقد أعضاء النيابة الخصوصية دورتھم العاديـة األولى اليوم اإلربعاء الرابع من
شھر مارس سنة خمسة عشرة وألفـين على الساعة الرابعة والنصف مساء بمقر البلدية
برئاسة السيد الناصر بن محمد مالط رئيس النيابة الخصوصية للبلدية وبحضور
أعضاء النيابة الخصوصية السـادة:
 خليل سقــــــا الھادي سقــــا الناصر بن عمار مالطكما حضرھا السيد رضوان طيمومي الكـاتب العـام للبلديـة الذي تولى كتابة المحضر
الجملي للجلسة
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-2وتغيب عنھا بدون عذر الســــادة :
 عبد المجيد منصور الصحبي مـالط أمال مصبـــاح وصال سقــــــاافتتح السيد الناصر بن محمد مالط رئيس النيابة الخصوصية للبلديـة الجلسة بالترحيـب
بالسادة أعضاء النيابة الخصوصية الحاضرين ,وأشار إلى أن األعضاء الحاضرين
تتألف منھم األغلبية القانونية .
وأذن ألعضاء النيابة الخصوصية بتعيين أحد األعضاء إلمضاء محضر الجلسة
عمال بمقتضيات الفصل  41جديد من القانون األساسي للبلديات ,فت ّم االتفـاق باإلجماع
على تعيين السيد :خليل سقــا إلمضـاء محضـر جلسـة الـدورة.
ث ّم تولى السيد رئيس النيابة الخصوصية عرض جدول األعمال وتاله على
الحاضرين حسبما جاء بنص االستدعاء وھـو كاآلتـي:

 (1تسوية العمليات المالية لسنة .2014
 (2تنقيح ميزانية البلدية لسنة . 2015

 (3متابعة سير اإلستخالصات.
 (4متابعة المديونية.
 (5مسائل مختلفـة.
وتمـت المصادقــة على جدول األعمال باإلجمــاع .
ثم أذن السيد رئيس النيابة الخصوصية للسادة أعضاء النيابة للتداول في المواضيع
المدرجة بجدول األعمال والتي تمت المصادقة عليھا فكانت كاآلتــي:
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-3الموضوع األول  :تسوية العمليات المالية لسنة .2014
عمال بالقانون األساسي عدد  35لسنة  1975المؤرخ في  14ماي  1975المتعلق بالقانون
األساسي لميزانية الجماعات المحلية كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد  65لسنة
 2007المؤرخ في  18ديسمبر . 2007
وعمال بالقرار المشترك لوزيري الداخلية والمالية المؤرخ في  31مارس  2008والمتعلق
بضبط صبغة وتبويب ميزانية الجماعات المحليـة.
نعرض عليكم موضوع تسوية العمليات المالية لسنة  2014بالترفيع فيھا من )(708.677,399
إلى ) ( 827.473,679أي بزيادة قدرھا )  ( 118.796,280متأتية كاآلتـــي:
 منح مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية موارد السنة 118.796,280 :تنقيح ميزانية البلدية لسنة  2014بالترفيع فيھا من ) (708.677,399إلى ) (827.473,679دخال
وصرفا كاآلتـي :

• دخـــــــــال :
الفقرة
البيان
العنوان الفصل الفقرة الفرعية
منح مسندة من صندوق
118.796,280
0
 002 01 7001القروض – موارد السنة.
جملة الصنف السابع118.796,280 13.084,665 .
2
جملة الجزء الثالث 118.796,280 155.308,954 .

ــ

118.796,280

ــ

131.880,945

ــ

274.105,234

جملة موارد العنوان الثاني118.796,280 167.347,399 ..

ــ

286.143,679

مجموع الموارد118.796,280 708.677,399 ........

ــ

827.473,679

المبلغ القديم

الزيادة

التخفيض

المبلغ الجديد

• صرفــــــــا :
الفقرة
العنوان الفصل الفقرة الفرعية

001 6606

ــ

001 6610

ــ

005 6615

ــ

البيان
معدات
اقتناء
النظافة والطرقات.
جملة الفصل 6606

المبلغ القديم

الزيادة

التخفيض

المبلغ الجديد

0

34.825,000

ــ

34.825,000

0

34.825,000

ــ

34.825,000

42.146,480 19.502,462
اإلنارة العمومية.
جملة الفصل 42.146,480 19.502,462 6610
عمليــــات التھيئـــــــــة
41.824,800
0
والتجميل األخرى.
41.824,800
0
جملة الفصل 6615

ــ
ــ

61.648,942
61.648,942

ــ

41.824,800

ــ

41.824,800

جملة القسم السادس118.796,280 74.374,092 ..

ــ

193.170,372

جملة الجزء الثالث118.796,280 125.529,044 ..

ــ

244.325,324

جملة نفقات العنوان الثاني118.796,280 225.713,947 ..

ــ

344.510,227

جملة النفقات118.796,280 708.677,399 ....

ــ

827.473,679
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-4خـالصــة مـــوارد ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

بيـــــان المـــــوارد
مــوارد العنــوان األ ّول :

الجـــزء األ ّول :المـــداخيـــل الجبــائيـــة االعتيادية
األول :المعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة 120.600,000 ............................................
الصنـف ّ
الصنف الثاني :مداخيـل إشغال الملـك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه154.680,000 ..... ..
الصنف الثالث :مداخيل الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات ........

79.750,000

الصنف الرابع :المداخيـل الجبائيـة االعتيادية األخـرى ............................................

0

األول
جملـة الجــزء ّ

355.030,000

الجــزء الثاني :المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية
الصنـف الخامس :مداخيـل الملـك البلـدي االعتيادية 7.300,000 ................................................
الصنف السـادس :المداخيـــل المــاليـــة االعتيادية .................................................

179.000,000

جملـة الجــزء الثانـي 186.300,000

جملة موارد العـنوان األ ّول 541.330,000

مــوارد العنــوان الثاني:
صصــة للتنميــة
الجـــزء الثالـث :المــوارد الذاتيــة والمخ ّ
الصنـف السـابـع :منـــــــــح التجھـيــــــــــز 131.880,945 ........................................................
الصنـف الثـامــن :م ّدخرات وموارد مختلفـة 142.224,289 .........................................................
جملـة الجــزء الثالـث 274.105,234

الجـــزء الرابــع :مــــــــــوارد االقتراض
الصنـف التـاسـع :مــــوارد االقتراض الداخلــي 12.010,445 ....................................................
0
الصنـف العاشــر :مــــوارد االقتراض الخارجي ...................................................
ّ
0
الموظفـة ....................................
الصنـف الحادي عشر :مـوارد االقتراض الخارجي
جملـة الجــزء الرابـع 12.010,445

الجـــزء الخـامـس :المـوارد المتأتّيـة من االعتمادات المحالة
الصنـف الثاني عشر :الموارد المتأ ّتيـة من االعتمادات المحالة28,000 ....................................
جملـة الجــزء الخـامـس 28,000

جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 286.143,679

مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة 827.473,679
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-5خـالصــة نفقــات ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

بيـــــان النفقــــات
نفقــات العنــوان األ ّول
الجـــزء األ ّول :نفـقــــات التصــــ ّرف

األول :التـأجيــر العمـومي 243.513,000 ...............................................................
القســـم ّ
القســم الثاني :وسـائــل المصـالـح 192.286,000 ...............................................................
ّ
التدخـــل العمـومـي 12.117,000 ..............................................................
القســم الثالث:
ّ
0
الموزعة....................................
القســم الرابع :نفقـات التصـرّ ف الطارئـة وغير
األول 447.916,000
جملـة الجــزء ّ

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

جملـة نفقــات العنــوان األ ّول 482.963,452

نفقــات العنـوان الثانـي
الجــزء الثالـث :نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة
القســم السادس :االستثمارات المبـاشــرة 193.170,372 ......................................................
0
القســم السـابـع :التمـويـــــــل العمـومـــي .....................................................
ّ
الموزعة51.154,952 ...................................
القســم الثـامــن :نفقــات التنميــة الطارئـة وغير
ّ
0
موظفـة .....................
القســم التـاسـع :نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية
جملـة الجــزء الثالـث 244.325,324

الجــزء الرابع :تسديـد أصــل الديـــن
القســم العـاشـر :تسديـد أصـل الديـن ............................................................

100.156,903

جملـة الجــزء الرابـع 100.156,903

الجــزء الخامـس :النفقــات المســدّدة من االعتمادات المحالـة
القســم الحادي عشـر :النفقـات المســ ّددة من االعتمادات المحالـة 28,000 ..........................
جملـة الجــزء الخامـس 28,000

جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 344.510,227

مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة 827.473,679

وبعد التداول والنقاش .
قــرر المـجلـس
صادق المجلس بإجماع الحاضرين على موضوع تسوية العمليات المالية على النحو
الذي عرض بالعرض أعاله.
.../...

-6-

الموضوع الثاني  :تنقيح ميزانية البلدية لسنة .2015

عمال بالقانون األساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد  35لسنة  1975المؤرخ في
 14ماي  1975المتـمم والمنقـح بالقانـون األساسـي عدد  65لسنــة  2007المـــؤرخ في
 18ديسمبر  2007وخاصة الفصل  25جديد منه ,وعلى شھادة القابض البلدي المتعلقة
باحتساب وضبط المبالغ المقامة من المال اإلحتياطي في نھاية سنة .2014
نعرض عليكم مشروع تنقيـح ميزانيـة البلديـة لسنة  2015وفقا لما أسفرت عنه
الحسابات في  31ديسمبر  2014كاآلتـي :

• اإلنجازات من  01جانفي إلى  31ديسمبر : 2014
 (1جملة الموارد المنجزة بالعنوان األول لسنة .................................................... 2014
 (2جملة دفوعات العنوان األول)الجزءان  1و............................................................(2
 (3تولت البلدية خالل السنة صرف جزء من نفقات الجزأين 3و 4من العنوان
الثاني بواسطة موارد من العنوان األول بما قدره......................................................
 (4جملة الموارد المنجزة بالجزئين  3و 4من العنوان الثاني )قرض ومنح (............
 (5جملة دفوعات الجزئين  3و  4من العنوان الثاني ................................................ .
 (6جملة الموارد الحاصلة بالجزء  ) 5موارد محالة (...................................................
 (7جملة دفوعات الجزء  ) 5نفقات على موارد محالة (..............................................
• مدخرات بعنوان : 2013
 (8تتوفر للبلدية بالعمليات الخارجة عن ميزانيتھا مدخرات ) %20من فوائض
العنوان األول لسنة  ( 2013بما قدره .........................................................................
• احتساب المال اإلحتياطي والمال اإلنتقالي :
 %100 (1فوائض العنوان األول لسنة ..............................................................2014
 %20 (2فوائض العنوان األول لسنة  2014التي يتولى المحاسب وجوبا إيداعھا
خارج الميزانية لمجابھة عجز طارئ........................................................................
 %80 (3فوائض العنوان األول لسنة ................................................................2014
 %20 (4المودعة خارج الميزانية من فوائض سنة ........................................2013
 %100 (5فوائض الجزئين  3و 4من العنوان الثاني لسنة ...........................2014
 (6المال اإلحتياطي المزمع إدراجه بميزانية ........................( 4 + 3 + 2) 2015
 (7المال اإلنتقالي المزمع إدراجه بميزانية ........................................................2015

566.737,696
419.551,786
2.723,661
286.115,679
252.018,828
28,000
ــ

19.032,380
144.462,249
28.892,450
115.569,799
19.032,380
36.820,512
171.422,691
28,000
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 -7ﻗـــــــــــــــــــــــــﺮﺍﺭ
ﺍﻠــــــــــــــــــــﺲ
بعد المناقشة والدرس صادق أعضاء النيابة الخصوصية الحاضرون باإلجماع
على تنقيح ميزانية البلدية لسنة  2015من ) (700.187,594إلى ) (692.330,691أي
بتخفيض قدره ) (7.856,903كاآلتــي :
دخـــــــــال :
الفقرة
العنوان الفصل الفقرة الفرعية

منح ومساھمات داخلية
أخرى
منح و مساھمات داخلية
001
أخرى –نقل فواضل.

7001

04

7001

04

8001

01

ــ

8001

02

ــ

2

8001

03

البيان

ــ

المبلغ القديم
4.686,000
0

جملة الصنف السابع10.835,685 .
المبالغ المتأتية من
الفوائض غير المستعملة
18.238,982
من العنوان األول -نقل
فواضل.
المبالغ المقامة من الفوائض
غير المستعملة من العنوان 50.000,000
األول  -للسنة األخيرة.
الفوائض غير المستعملة
من العنوان األول  -للسنة
38.194.482
السابقة للسنة األخيرة
والمؤمنة بالعمليات
الخارجة عن الميزانية %20

الزيادة

3.786,600
3.786,600
ــ

15.569,799

ــ

التخفيض

4.686,000
-

المبلغ الجديد
0
3.786,600

4.686,000

9.936,285

3.365,200

14.873,782

ــ

65.569,799

19.032.380 19.162.102

جملة الصنف الثامن99.475,961 22.527,302 15.569,799 106.433,464 .
جملة الجزء الثالث 109.412,246 27.213,302 19.356,399 117.269,149 .
جملة موارد العنوان الثاني121.450,691 27.213,302 19.356,399 129.307,594 .
مجموع الموارد ميزانية البلدية692.330,691 27.213,302 19.356,399 700.187,594 .....

.../...

 -8• صرفــــــــا :
الفصل الفقرة الفقرة
العنوان
الفرعية

1

المبلغ القديم

البيان

متخلدات
تجاهالمياه.الشركة 1.630,000
004
الوطنية لتوزيع

1.102,767

ــ

2.732,767

0

309,918

ــ

309,918

0

701,926

ــ

701,926

0

1.689,920

ــ

1.689,920

جملة الفصل 3.804,531 180.930,000 2201

ــ

184.734,531

جملة القسم الثاني 3.804,531 190.230,000 .

ــ

194.034,531

جملة الجزء األول3.804,531 484.056,000 .

ــ

487,860,531

ﺟﻣﻠﺔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻧوان اﻷول3.804,531 522.190,481 ..

ــ

525.995,012

2201

80

2201

80

2201

80

2201

80

6600

 20ــ

6605

20

ــ

6606

01

ــ

اقتناء معدات النظافة
والطرقات
جملة الفصل 10.000,000 6606

6608

01

ــ

اقتناء وسائل النقل.

متخلدات تجاه الوكالة
 013الوطنية للتصرف في
النفايات.
متخلدات تجاه مؤسسات
020
عمومية أخرى.
 021متخلدات تجاه الخواص

2.544,500

ــ

360,000

2.184,500

دراسات أخرى.

جملة الفصل 2.544,500 6600
برامج وتجھيزات
594,800
اعالمية مختلفة.

ــ

360,000

2.184,500

جملة الفصل 594,800 6605

2
- 6609

ــ

-

-

10.000,000
-

جملة الفصل 6608
1.534,000
نفقات مختلفة.
جملة الفصل 1.534,000 6609
جملة القسم

8901

الزيادة

التخفيض

المبلغ الجديد

السادس......

48.909,912

2.500,000

ــ

3.094,800

2.500,000

ــ

3.094,800

ــ

10.000,000

0

ــ

10.000,000

0

10.520,000
10.520,000
ــ
ــ
13.020,000

ــ

10.520,000

ــ
900,000

10.520,000
634,000

900,000

634,000

50.669,912 11.260,000

نفقات التنمية غير الموزعة65.909,351 .

ــ

52.487,917 13.421,434

جملة القسم

الثامن......

65.909,351

ــ

52.487,917 13.421,434

جملة الجزء

الثالث......

13.020,000 114.819,263

103.157,829 24.681,434

جملة نفقات العنوان

الثاني......

13.020,000 177.997,113

166.335,679 24.681,434

مجموع نفقات ميزانية البلدية

......

692.330,691 24.681,434 16.824,531 700.187,594
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 -9خـالصــة مـــوارد ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

بيـــــان المـــــوارد
مــوارد العنــوان األ ّول :

الجـــزء األ ّول :المـــداخيـــل الجبــائيـــة االعتيادية
األول :المعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة 143.000,000 ............................................
الصنـف ّ
الصنف الثاني :مداخيـل إشغال الملـك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه172.380,000 ..... ..
الصنف الثالث :مداخيل الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات ........

64.300,000

الصنف الرابع :المداخيـل الجبائيـة االعتيادية األخـرى ............................................

0

األول
جملـة الجــزء ّ

379.680,000

الجــزء الثاني :المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية
الصنـف الخامس :مداخيـل الملـك البلـدي االعتيادية 6.200,000 ................................................
الصنف السـادس :المداخيـــل المــاليـــة االعتيادية .................................................

185.000,000

جملـة الجــزء الثانـي 191.200,000

جملة موارد العـنوان األ ّول 570.880,000

مــوارد العنــوان الثاني:
صصــة للتنميــة
الجـــزء الثالـث :المــوارد الذاتيــة والمخ ّ
الصنـف السـابـع :منـــــــــح التجھـيــــــــــز 9.936,285 ........................................................
الصنـف الثـامــن :م ّدخرات وموارد مختلفـة 99.475,961 .........................................................
جملـة الجــزء الثالـث 109.412,246

الجـــزء الرابــع :مــــــــــوارد االقتراض
الصنـف التـاسـع :مــــوارد االقتراض الداخلــي 12.010,445 ....................................................
0
الصنـف العاشــر :مــــوارد االقتراض الخارجي ...................................................
ّ
0
الموظفـة ....................................
الصنـف الحادي عشر :مـوارد االقتراض الخارجي
جملـة الجــزء الرابـع 12.010,445

الجـــزء الخـامـس :المـوارد المتأتّيـة من االعتمادات المحالة
الصنـف الثاني عشر :الموارد المتأ ّتيـة من االعتمادات المحالة28,000 ....................................
جملـة الجــزء الخـامـس 28,000

جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 121.450,691

مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة 692.330,691

.../...

 - 10خـالصــة نفقــات ميــزانيــة البلديــة
المبلــغ

بيـــــان النفقــــات
نفقــات العنــوان األ ّول
الجـــزء األ ّول :نفـقــــات التصــــ ّرف

األول :التـأجيــر العمـومي 273.526,000 ...............................................................
القســـم ّ
القســم الثاني :وسـائــل المصـالـح 194.034,531 ...............................................................
ّ
التدخـــل العمـومـي 20.300,000 ..............................................................
القســم الثالث:
ّ
0
الموزعة....................................
القســم الرابع :نفقـات التصـرّ ف الطارئـة وغير
األول 487.860,531
جملـة الجــزء ّ

الجــزء الثاني :فــوائــد الـديــن
القســم الخامس :فـوائـــد الديـــــن 38.134,481 ...............................................................
جملـة الجــزء الثانـي 38.134,481

جملـة نفقــات العنــوان األ ّول 525.995,012

نفقــات العنـوان الثانـي
الجــزء الثالـث :نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة
القســم السادس :االستثمارات المبـاشــرة 50.669,912 ......................................................
0
القســم السـابـع :التمـويـــــــل العمـومـــي .....................................................
ّ
الموزعة52.487,917 ...................................
القســم الثـامــن :نفقــات التنميــة الطارئـة وغير
ّ
0
موظفـة .....................
القســم التـاسـع :نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية
جملـة الجــزء الثالـث 103.157,829

الجــزء الرابع :تسديـد أصــل الديـــن
القســم العـاشـر :تسديـد أصـل الديـن ............................................................

63.149,850

جملـة الجــزء الرابـع 63.149,850

الجــزء الخامـس :النفقــات المســدّدة من االعتمادات المحالـة
القســم الحادي عشـر :النفقـات المســ ّددة من االعتمادات المحالـة 28,000 ..........................
جملـة الجــزء الخامـس 28,000

جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 166.335,679

مجمـوع نفقــات ميـزانيـة البلديـة 692.330,691

والتفويض لرئيس النيابة الخصوصية بإتمام اإلجراءات الالزمة في الغرض.

.../...

-11الموضوع الثالث  :متابعة سير اإلستخالصات إلى حد  25فيفري .2015
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائــال :
عمال بمنشوري وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد  77بتاريخ  27سبتمبر 1997
وعدد  19بتاريخ  28مارس  2002حول تنمية الـموارد البلديــة .
نعرض عليكم الوضع المالي للبلديـة كاآلتـي :

 (1ميزانيــة سنــة : 2015
 تقديــــــــرات الميزانيــــة570.880,000 =.............................................. االستخالصات الحاصلة لحد 120.773,382 =....................... 2015/02/25 النسبـــــــــة% 21 =............................................................... ( 2جدول اإلستخالصات الحاصلة لحد  2015/02/25فصال فصال وفقرة فقرة :
تولى السيـد رئيـس النيابـــة الخصوصيــــة عـرض كشــف اإلستخالصــات لحــد
 25فيفري  2015فصال فصال وفقرة فقرة.
ومن خالل ھذا الكشف نالحظ أن نسق اإلستخالصات مرضي عموما وباعتبارنا مازلنا في
بداية السنة ,إالّ أننا نالحظ أنه يتعين التنسيق مع السيد القابض البلدي قصد الحث على مزيد
التحسيس بضرورة استخالص األداءات البلدية .
الموضوع الرابع  :متابعة المديونية.
عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائال :
عمال ببرقية وزارة الداخليFة والتنميFة المحليFة عFدد  797بتFاريخ  2006/5/18وبرقيFة
سلطة اإلشراف عدد  489بتاريخ  20ماي  2006حول معالجة المديونية بالبلديـات .
نعرض عليكم الموضوع كاآلتـي :
بيان الدائن
المؤسسات العمومية :
الشركة الوطنية لتوزيع المياه
الديوان الوطني إلتصاالت تونس.
الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
المركز الوطني لإلعالمية.
الوكالة التونسية لإلنترنات.
الخـــــواص :

مبلغ الدين

ما تم خالصه لحد
 25فيفري 2015

2.732,767
36.775,701
309,918
404,006
297,920
1.689,920

2.732,767
10.000,000
309,918
404,006
297,920
1.689,920

الجملـــــــــة..............
42.210,232

15.434,531

.../...

-12الموضوع الخامس  :مسائل مختلفة :
 -1طلب طرح مبلغ مثقل ضمن عقد كراء قطعة أرض فالحية وبناية من طرف
المسماة  :ھند فرج.
نعلم السادة أعضاء النيابة الخصوصية الحاضرون بأن المسوغ للبناية وقطعة
األرض الفالحية الكائنتين بمفترق ورفلة بالشبيكة المسماة :ھنــد فـــــرج ,قد تقدمت
بمطلب بتاريخ  2014/07/01في فسخ العقد المبرم معھا وتم إتخاد قرار في فسخ
الكراء بنفس التاريخ  ,وبقي مبلغ قدره  1.963,500:مثقل بكتائب السيد القابض
البلدي .
لذا نعرض عليكم الموضوع للمصادقة على طرح المبلغ المذكور.
قـــــــــرار المجلـــــــس
صادق الحاضرون باإلجماع على طرح المبلغ المذكور أعاله والمق ّدر بـ :
.1.963,500

وباإلنتھاء من التداول في المواضيع المدرجة بجدول األعمال جدد السيد رئيس
النيابة الخصوصية شكره للحاضرين ودعاھم لمزيد الحضور باإلدارة البلدية
ومواكبة كل ما يتعلق بالعمل البلدي وعدم التخلف عن حضور الدورات العادية.
وفي حدود الساعة الخامسة والنصف مساء رفعت الجلسة .
الشبيكة في  04 :مارس 2015
رئيس النيابة الخصوصية
الناصر بن محمد مالط

