
  الجمهورية التونسية                                                                        

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة                               
                              *** 

  بلديــة الشبيكـــة          

 النيابة الخصوصية لبلدية الشبيكـة
 7102لسنـــــة  األولىالــــدورة العاديـــة 
 7102 مارس 10المنعقـدة في 

 

*** 

           ؤرخ فيـالم 5791 ةـلسن 33ددـات عــي للبلديــون األساســات القانـبمقتضي الـعم       

جويلية  59المؤرخ في 6002لسنة  14المنقح والمتمم بالقانون األساسي عدد 5791ماي 51

قد تم إستدعاء أعضاء النيابة الخصوصية لبلدية الشبيكة لحضور الدورة العادية . 6002

على الساعة العاشرة  6059 فيفري 63 الخميسالتي تقرر عقدها يوم  6059لسنة  األولى

إال أنه لم يحضر الجلسة , من القانون األساسي للبلديات 31للفصل ا صباحا بمقر البلدية طبق

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

من  31على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية طبقا للفصل  6059 مارس 03 الجمعة 

 .القانون األساسي للبلديات

وبناء على االستدعاء الموجه إلى السادة كافةة أعضةاء النيابةة الخصوصةية والمتضةمن      

 :تاريخ ومكان وساعة عقـد الجلسـة وجدول األعمال ونصه كاآلتـي 

ب باعةةادة اسةةتدعائكم للمةةرة مةةن القةةانون األساسةةي للبلةةديات  31للفصةةل تطبيقةةا        أتشةةر 

التةي  6059لسةنة  األولةىة خةالل الةدورة العاديةة الثانية لحضور اجتماع النيابة الخصوصي

 .بمقر البلدية العاشرة صباحاعلى الساعة  6059 مارس 03 الجمعةتقرر عقدها يوم 

 

 مارس الثالث الجمعةاليوم  األولىة ـالعادي تهمعقد أعضاء النيابة الخصوصية دور      

عشرة وألفـين على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية برئاسة السيد الناصر بن  سبعةسنة 

أعضاء النيابة الخصوصية بحضور و محمد مالط رئيس النيابة الخصوصية للبلدية

 : السـادة

 اــخليل سقـــ -

 الهادي سقـــا -

 .محتسب بلدية الشبيكةالكـاتب العـام للبلديـة وقابض المالية كما حضرها السيدان                  

 :وتغيب عنها بدون عذر السادة                 

 عبد المجيد منصور -

 الصحبي مـالط  -

 الناصر بن عمار مالط -

 أمال مصباح  -

 وصال سقـا  -

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

 31وأشار إلى أن الدورة تنعقد طبقا للفصل , الحاضرينبالسادة أعضاء النيابة الخصوصية 

من من القانون األساسي للبلديات حيث أعيدت دعوة المجلس للمرة الثانية وقد حضر أكثر 

 .ثلث األعضاء المباشرين

 

وأذن ألعضاء النيابة الخصوصية بتعيين أحد األعضاء إلمضاء محضر الجلسة        

ع اـــباإلجمفتم  االتفـاق , جديد من القانون األساسي للبلديات  15عمال بمقتضيات الفصل 

 .دورةـة الـر جلسـاء محضـإلمض ـاــسق خليل: دـعلى تعيين السي
 

تولى السيد رئيس النيابة الخصوصية عرض جدول األعمال وتاله على ثم         

 : ي ــو كاآلتـاالستدعاء وه جاء بنص الحاضرين حسبما

 .6059تنقيح ميزانية البلدية لسنة  -5

 .6052تسوية العمليات المالية لسنة  -6

 .سير اإلستخالصات -3

 .سير المشاريع البلدية -1

 .متابعـة المديونيــة -1

ضبط قائمة في آليات ومعدات النظافة التي سيتم إقتناؤها ضمن صفقة  -2

عة سينظمها صندوق القروض وطلب تمويلها في شكل قرض من  مجم 

 . الصندوق

 .مسائـل مختلفــة -9

 

 .وتمـت المصادقــة على جدول األعمال باإلجمــاع 
 

ثم أذن السيد رئيس النيابة الخصوصية للسادة أعضاء النيابة للتداول في المواضيع       

 :المدرجة بجدول األعمال والتي تمت المصادقة عليها فكانت كاآلتــي 

 
 

                                                                                                        .../... 
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 .6059تنقيح ميزانية البلدية لسنة  : الموضوع األول

 
 :السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائال  عرض                      

المؤرخ في  5791لسنة  31عمال بالقانون األساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد         

ؤرخ في ـــالم 6009ة ــلسن 21ي عدد ـون األساسـح بالقانـوالمنقمم ـالمت 5791ماي  51

وعلى شهادة القابض البلدي المتعلقة , جديد منه 61وخاصة الفصل  6009ديسمبر  54

 .6052باحتساب وضبط المبالغ المقامة من المال اإلحتياطي في نهاية سنة 

وفقا لما أسفرت عنه  6059نعرض عليكم مشروع تنقيـح ميزانيـة البلديـة لسنة        

 :كاآلتـي  6052ديسمبر  35الحسابات في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                
                                                                                                                         

                   
                     

              
  
  

                                                                                                                     .../... 
 

 

 

 

  7102ديسمبر  00جانفي إلى  10اإلنجازات من : 

 .................................................... 6052جملة الموارد المنجزة بالعنوان األول لسنة  (0

 ............................................................(6و 5الجزءان )جملة دفوعات العنوان األول (7

من العنوان  1و3تولت البلدية خالل السنة صرب جزء من نفقات الجزأين   (0

 ......................................................الثاني بواسطة موارد من العنوان األول بما قدره

 ............(قرض ومنح )من العنوان الثاني  1و 3جملة الموارد المنجزة بالجزئين  (4

 .................................................  من العنوان الثاني  1و  3جملة دفوعات الجزئين  (5

 ...................................................(موارد محالة )  1جملة الموارد الحاصلة بالجزء  (2

 ..............................................(نفقات على موارد محالة )  1زء جملة دفوعات الج  (2

  7105مدخرات بعنوان : 

من فوائض  %60)تتوفر للبلدية بالعمليات الخارجة عن ميزانيتها مدخرات  (8

 .........................................................................بما قدره (  6051العنوان األول لسنة 

  احتساب المال اإلحتياطي والمال اإلنتقالي : 

 ..............................................................6052فوائض العنوان األول لسنة  500% -   

التي يتولى المحاسب وجوبا إيداعها  6052فوائض العنوان األول لسنة  60% (0

 ........................................................................خارج الميزانية لمجابهة عجز طارئ

 ................................................................6052فوائض العنوان األول لسنة  40% (7

    ........................................6051المودعة خارج الميزانية من فوائض سنة  60% (0

   ...........................6052من العنوان الثاني لسنة  1و 3فوائض الجزئين  500% (4

 ........................( 1+  3+  6) 6059المال اإلحتياطي المزمع إدراجه بميزانية  (5

 ........................................................6059المال اإلنتقالي المزمع إدراجه بميزانية  (2

 

416.470,731 

166.247,312 

 

     - 

333.117,171 

501.556,424 

     - 

     - 

 

 

13.575,131 

 
360.605,144 

 

21.010,354 

612.525,690 

13.575,131 

667.112,262 

134.977,330 

       - 
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 قـــــــــرار المجلــــــــس
 

بعد المناقشة والدرس صادق أعضاء النيابة الخصوصية الحاضرون باإلجماع         

ى ــــــإل( 5.021.315,411)من  6059ة ـــة لسنـــــة البلديـــعلى تنقيح ميزاني

 :ي ـــــكاآلت( 530.999,142)  بزيادة قدرهاأي ( 5.572.557,330)
 :دخـــــــــال           

 

الفقرة  الفقرة الفصل العنوان
 الفرعية

 المبلغ الجديد التخفيض الزيادة المبلغ القديم البيان

5 

2006 - - 
موارد منقولة من  

 .فواضل العنوان األول
70.000,000 14.312,516 - 514.312,516 

 314.312,516 - 14.312,516 670.000,000 ...جملة الصنف السادس

 312.012,516 - 14.312,516 679.400,000 ...جملة الجزء الثاني

 401.222,516 - 14.312,516 919.360,000 ...جملة موارد العنوان األول

6 

9005 01 005 
منح و مساهمات 

نقل   –داخلية أخرى 

 .فواضل

30.112,631 57.000,000 - 17.112,631 

 024.652.272 - 06.111.111 045.652.272 .جملة الصنف السابع

 ــ 05 4005

المبالغ المتأتية من 

الفوائض غير 

المستعملة من العنوان 

 .نقل فواضل -األول

 11.991,191 1.501,341 ــ 20.497,714

 ــ 06 4005

المبالغ المقامة من 

الفوائض غير 

المستعملة من العنوان 

 .للسنة األخيرة  -األول 

 509.451,564 ــ 19.451,564 10.000,000

 ــ 05 4001
 –موارد أخرى مختلفة 

 .نقل فواضل
0 5.260,200 - 5.260,200 

 708.417.202 5.014.084 56.405.278 024.120.067 .جملة الصنف الثامن

 080.056.420 5.014.084 28.405.278 001.178.006 .جملة الجزء الثالث 

7005 005 000 

قروض من صندوق القروض 

  - ومساعدة الجماعات المحلية

 فواضلنقل 
9.773,961 - 700,000 9.073,961 

 2.160.275 611.111 - 2.660.275 .جملة الصنف التاسع

 2.160.275 611.111 - 2.660.275 .جملة الجزء الرابع 

 061.450.088 2.114.084 28.405.278 008.170.844 .جملة موارد العنوان الثاني

 0.062.006.001 2.114.084 002.280.821 0.125.040.844 ...د ميزانية البلديةمجموع الموار

 

                                                                                                    .../... 
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 صرفــــــــا : 

 

الفقرة  الفقرة الفصل العنوان
 الفرعية

 المبلغ الجديد التخفيض الزيادة المبلغ القديم البيان

5 

6605 40 003 
متخلدات تجاه 

الشركة التونسية 

 للكهرباء والغاز

 19.292,071 ــ 19.292,071 0

6605 40 053 
متخلدات تجاه الوكالة 

الوطنية للتصرب في 

 .النفايات

 6.341,019 ــ 6.341,019 0

6605 40 060 
متخلدات تجاه 

مؤسسات عمومية 

 .أخرى

 6.105,000 ــ 6.105,000 0

6605 40 065 
متخلدات تجاه 

 .الخواص
 1.941,000 ــ 1.941,000 0

 746.222.047 ــ 58.042.047 060.401.111 7710جملة الفصل 

 721.122.047 ــ 58.042.047 710.201.111 .جملة القسم الثاني 

 202.800.047 ــ 58.042.047 258.425.111 .جملة الجزء األول

 242.700.060 ــ 58.042.047 282.882.146 ..نفقات العنوان األولجملة 

6 

 60.000,000 - 55.000,000 7.000,000 . دراسات أخرى ــ 60 2200

 71.111.111 - 00.111.111 6.111.111 12.211جملة الفصل 

 543.492,096 ــ 22.492,096 559.000,000 .قصر البلدية ــ 05 2203

 543.492,096 ــ 22.492,096 559.000,000 2210جملة الفصل 

 ــ 06 2202
اقتناء معدات 

وتجهيزات 
 .أخرى

 5.900,000 ــ 5.900,000 0

 0.211.111 ــ 0.211.111 1 2212جملة الفصل 

 ــ 01 2251
عمليات التهيئة 

والتجميل 
 األخرى

 55.490,000 ــ 55.251,000 611,000

 050.758.871 ــ 00.205.111 040.240.871 2205جملة الفصل 

        
        

02259 09 - 
بناء مأوى 
 السيارات وتهيئة 

 55.611,000 ــ 55.611,000 0

 00.755.111 ــ 00.755.111 1 ...12202جملة الفصل 

 087.056.016 ــ 017.442.127 726.600.102 ......جملة القسم السادس

4705 - - 
ــة  ــ ــ ـات التنمـي ــ ــ نفقـ

ر الموزعة ــي  .غـ
 ــ 30.051,964 ــ 30.051,964

 ــ 01.104.278 ــ 01.104.278  ......جملة القسم الثامن

 087.056.016 01.104.278 017.442.127 016.672.225 ......جملة الجزء الثالث

 446.882.006 01.104.278 017.442.127 022.454.265 ......جملة نفقات العنوان الثاني

 0.062.006.001 01.104.278 021.267.704 0.125.040.844 ......ميزانية البلدية نفقاتمجموع 

                                                                                                  .../... 
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  البلديــةالبلديــة ميــزانيــةميــزانيــة مـــواردمـــوارد خـالصــةخـالصــة

                                                                                                       

 المبلــغ  بيـــــان المـــــوارد

  ::مــوارد العنــوان األّول مــوارد العنــوان األّول     

 المـــداخيـــل الجبــائيـــة االعتيادية: الجـــزء األّول      

 572.100,000 ............................................المعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة  :األّولالصنـف 

 512.060,000 .. .....واستلزام المرافق العمومية فيهالبلدي  العمومي كـالمل إشغالل ـمداخي: الصنف الثاني

 509.500,000 ........ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات مداخيل الموجبات والرخص اإلدارية : الصنف الثالث

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

 
 446.271.111 جملـة الجــزء األّول

  المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية: الجــزء الثاني      

 9.900,000 ................................................مداخيـل الملـك البلـدي االعتيادية : الصنـف الخامس

 314.312,516 .................................................المداخيـــل المــاليـــة االعتيادية : الصنف السـادس

 052.142.047 جملـة الجــزء الثانـي 

 815.222.047 جملة موارد العـنوان األّول 

::مــوارد العنــوان الثانيمــوارد العنــوان الثاني       

 

  المــوارد الذاتيــة والمخّصصــة للتنميــة: الجـــزء الثالـث      

 521.712,969 ........................................................منـــــــــح التجهـيــــــــــز : الصنـف السـابـع

 654.106,932 .........................................................مد خرات وموارد مختلفـة : الصنـف الثـامــن

 
 080.056.420 جملـة الجــزء الثالـث

  مــــــــــوارد االقتراض: الجـــزء الرابــع      

 9.073,961 ....................................................مــــوارد االقتراض الداخلــي : الصنـف التـاسـع

 0 ...................................................مــــوارد االقتراض الخارجي : الصنـف العاشــر

 0 ....................................مـوارد االقتراض الخارجي الموظ فـة : الصنـف الحادي عشر

 
 2.160.275 جملـة الجــزء الرابـع

  المـوارد المتأتّيـة من االعتمادات المحالة : الجـــزء الخـامـس      

 0 ....................................الموارد المتأت يـة من االعتمادات المحالة: الصنـف الثاني عشر

 
 1 جملـة الجــزء الخـامـس

 061.450.088 جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 

 0.062.006.001 مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة

  

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

  
  



  

  

  

- 9 - 
  نفقــات ميــزانيــة البلديــةنفقــات ميــزانيــة البلديــةخـالصــة خـالصــة 

                   
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                                               
     
     

      
  
  
  
  

                   
                  

 .وفوضوا لرئيس النيابة الخصوصية إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة                        

                                                                                                               .../...                    

 .والتفويض لرئيس النيابة الخصوصية باتمام اإلجراءات الالزمة في الغرض

 

 المبلــغ  بيـــــان النفقــــات

   نفقــات العنــوان األّولنفقــات العنــوان األّول    

 نفـقــــات التصــــّرف: الجـــزء األّول      

 131.331,000 ..............................................................التـأجيــر العمـومي : القســـم األّول

 620.092,516 ..............................................................وسـائــل المصـالـح : القســم الثاني

ـــل العمـومـي : القســم الثالث  66.100,000 ..............................................................التدخ 

عة: القســم الرابع ب الطارئـة وغير الموز   0 ....................................نفقـات التصـر 

 202.800.047 جملـة الجــزء األّول 

  فــوائــد الـديــن : الجــزء الثاني      

 67.166,017 ..............................................................فـوائـــد الديـــــن : القســم الخامس

 76.477.146 جملـة الجــزء الثانـي 

 242.700.060 جملـة نفقــات العنــوان األّول 

  العنـوان الثانـيالعنـوان الثانـي  نفقــاتنفقــات

  نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة: الجــزء الثالـث      

 346.317,507 ......................................................االستثمارات المبـاشــرة : القســم السادس

 0 .....................................................التمـويـــــــل العمـومـــي : القســم السـابـع

عة: القســم الثـامــن  0 ...................................نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموز 

 0 .....................نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موظ فـة : القســم التـاسـع

 087.056.016 الجــزء الثالـثجملـة  

  تسديـد أصــل الديـــن: الجــزء الرابع      

 29.169,030 ............................................................ تسديـد أصـل الديـن : القســم العـاشـر

 22.572.101 جملـة الجــزء الرابـع 

  النفقــات المســّددة من االعتمادات المحالـة: الجــزء الخامـس      

دة من االعتمادا: القســم الحادي عشـر  0 .........................ت المحالـة النفقـات المســد 

 1 جملـة الجــزء الخامـس 

 446.882.006 جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 

 0.062.006.001 ميـزانيـة البلديـةمجمـوع نفقــات 
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 .6052تسوية العمليات المالية لسنة :  الموضوع الثاني

 

 

 :السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائال  عرض       

المتعلق بالقانون  5791ماي  51المؤرخ في  5791لسنة  31عمال بالقانون األساسي عدد        

 21األساسي لميزانية الجماعات المحلية كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة وخاصة القانون عدد 

 . 6009ديسمبر  54المؤرخ في  6009لسنة 

  6004مارس  35وعمال بالقرار المشترك لوزيري الداخلية والمالية المؤرخ في        

 .والمتعلق بضبط صبغة وتبويب ميزانية الجماعات المحليـة

( 477.597,171)بالترفيع فيها من  6052نعرض عليكم موضوع تسوية العمليات المالية لسنة        

 :يـــمتأتية كاآلت(  531.000,000) أي بزيادة قدرها (  5.031.597,171)إلى 

 555.000,000:  موارد السنةمنح مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية  -

 61.000,000: .................................... موارد السنة ومساهمات داخلية أخرى  منح  -

 

(  5.031.597,171)إلى ( 477.597,171)رفيع فيها من بالت 6052تنقيح ميزانية البلدية لسنة  

 : دخال وصرفا كاآلتـي 

  دخـــــــــال: 
 

الفقرة  الفقرة الفصل العنوان
 الفرعية

 المبلغ الجديد التخفيض الزيادة المبلغ القديم البيان

7 

9005 05 006 
منح مسندة من صندوق 

 .موارد السنة  –القروض 
 555.000,000 ــ 555.000,000 0

9005 01 006 
منح ومساهمات داخلية 

 .موارد السنة  –أخرى 
 61.000,000 ــ 61.000,000 0

 080.056.840 ــ 005.111.111 42.056.840 .جملة الصنف السابع

 070.215.226 ــ 005.111.111 082.215.226 .جملة الجزء الثالث 

 000.556.464  005.111.111 068.556.464 ..جملة موارد العنوان الثاني

 0.104.026.464 ــ 005.111.111 866.026.464 ........مجموع الموارد

 
 

                                                                                                                                .../... 
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 صــرفــــــــا : 
 

الفقرة  الفقرة الفصل العنوان
 الفرعية

 المبلغ الجديد التخفيض الزيادة المبلغ القديم البيان

   7 

 ــ 006 2202
اقتناء معدات  

 .وتجهيزات أخرى
 1.114,000 ــ 1.000,000 114,000

 ــ 001 02251
تهيئة المساحات  

 الخضراء
 555.000,000 ــ 555.000,000 0

 ــ 001 02251
عمليات التهيئة  

 والتجميل األخرى
 4.000,000 ــ 9.911,000 611,000

 ــ 009 02259
بناء وتهيئة مأوى  

 ..السيارات
 55.611,000 ــ 55.611,000 0

 727.480.044 ــ 005.111.111 002.480.044 ..جملة القسم السادس

 001.651.602 ــ 005.111.111 065.651.602 ..جملة الجزء الثالث

 060.147.621 ــ 005.111.111 752.147.621 ..جملة نفقات العنوان الثاني

 0.104.026.464 ــ 005.111.111 866.026.464 ....جملة النفقات

 
 

                                                                                                  .../... 
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  البلديــةالبلديــة ميــزانيــةميــزانيــة مـــواردمـــوارد خـالصــةخـالصــة

                                                                                                       

 المبلــغ  بيـــــان المـــــوارد

  ::مــوارد العنــوان األّول مــوارد العنــوان األّول     

 المـــداخيـــل الجبــائيـــة االعتيادية: الجـــزء األّول      

 595.000,000 ............................................المعـاليـــم على العقـــارات واألنشطــة  :الصنـف األّول

 513.060,000 .. .....فيهواستلزام المرافق العمومية البلدي  العمومي كـالمل إشغالل ـمداخي: الصنف الثاني

 70.400,000 ........مداخيل الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقـابـل إسـداء خدمات : الصنف الثالث

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

 
 404.871.111 جملـة الجــزء األّول

  المـداخيــل غيـر الجبـائيــة االعتيادية: الجــزء الثاني      

 9.400,000 ................................................مداخيـل الملـك البلـدي االعتيادية : الصنـف الخامس

 694.000,000 .................................................المداخيـــل المــاليـــة االعتيادية : الصنف السـادس

 785.811.111 جملـة الجــزء الثانـي 

 211.271.111 جملة موارد العـنوان األّول 

::مــوارد العنــوان الثانيمــوارد العنــوان الثاني       

 

  المــوارد الذاتيــة والمخّصصــة للتنميــة: الجـــزء الثالـث      

 545.517,413 ........................................................منـــــــــح التجهـيــــــــــز : الصنـف السـابـع

 510.111,762 .........................................................مد خرات وموارد مختلفـة : الصنـف الثـامــن

 
 070.215.226 جملـة الجــزء الثالـث

  مــــــــــوارد االقتراض: الجـــزء الرابــع      

 55.713,961 ....................................................مــــوارد االقتراض الداخلــي : الصنـف التـاسـع

 0 ...................................................مــــوارد االقتراض الخارجي : الصنـف العاشــر

 0 ....................................مـوارد االقتراض الخارجي الموظ فـة : الصنـف الحادي عشر

 
 00.650.275 جملـة الجــزء الرابـع

  المـوارد المتأتّيـة من االعتمادات المحالة : الجـــزء الخـامـس      

 0 ....................................الموارد المتأت يـة من االعتمادات المحالة: الصنـف الثاني عشر

 
 1 جملـة الجــزء الخـامـس

 000.556.464 جملـة مــوارد العنـوان الثـاني 

 0.104.026.464 مجمــوع مــوارد ميـزانيـة البلديـة

  

                                                                                                                                                                                                                                        .../....../...  
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  نفقــات ميــزانيــة البلديــةنفقــات ميــزانيــة البلديــةخـالصــة خـالصــة 

                   
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                                               
     
     

      
  
  
  
  
  
 .والنقاش وبعد التداول                  

 قــرر المـجلـس
 

صادق المجلس باجماع الحاضرين على موضوع تسوية العمليات المالية على النحو          

 .عرض بالعرض أعاله الذي

                                                                                            .../... 
 

 المبلــغ  بيـــــان النفقــــات

   نفقــات العنــوان األّولنفقــات العنــوان األّول    

 نفـقــــات التصــــّرف: الجـــزء األّول      

 341.469,000 ..............................................................التـأجيــر العمـومي : القســـم األّول

 609.930,000 ..............................................................وسـائــل المصـالـح : القســم الثاني

ـــل العمـومـي : القســم الثالث  60.300,000 ..............................................................التدخ 

عة: القســم الرابع ب الطارئـة وغير الموز   0 ....................................نفقـات التصـر 

 207.852.111 جملـة الجــزء األّول 

  فــوائــد الـديــن : الجــزء الثاني      

 30.697,161 ..............................................................فـوائـــد الديـــــن : القســم الخامس

 01.726.574 جملـة الجــزء الثانـي 

 240.002.574 جملـة نفقــات العنــوان األّول 

  العنـوان الثانـيالعنـوان الثانـي  نفقــاتنفقــات

  نفقـــــــــات التنمـيـــــــــة: الجــزء الثالـث      

 696.143,511 ......................................................االستثمارات المبـاشــرة : القســم السادس

 0 .....................................................التمـويـــــــل العمـومـــي : القســم السـابـع

عة: القســم الثـامــن  14.129,996 ...................................نفقــات التنميــة الطارئـة وغير الموز 

 0 .....................نفقـــات التنميــة المرتبطـة بموارد خارجية موظ فـة : القســم التـاسـع

 001.651.602 جملـة الجــزء الثالـث 

  تسديـد أصــل الديـــن: الجــزء الرابع      

 20.076,011 ............................................................ تسديـد أصـل الديـن : القســم العـاشـر

 21.167.154 جملـة الجــزء الرابـع 

  النفقــات المســّددة من االعتمادات المحالـة: الجــزء الخامـس      

دة من االعتما: القســم الحادي عشـر  0 .........................دات المحالـة النفقـات المســد 

 1 جملـة الجــزء الخامـس 

 060.147.621 جملـة نفقــات العنــوان الثـاني 

 0.104.026.464 ميـزانيـة البلديـةمجمـوع نفقــات 
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 .6059 فيفري 60إلى حد متابعة سير اإلستخالصات :  الموضوع الثالث
 

 
 

 :عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائال                

سبتمبر  69بتاريخ  99عمال بمنشوري وزارة الداخلية والتنمية المحلية عدد         

 .حول تنمية الـموارد البلديــة  6006مارس  64بتاريخ  57وعدد  5779

 :للبلديـة كاآلتـي  نعرض عليكم الوضع المالي         

 

 :  7102ميزانيــة سنــة  (0

  

 919.360,000....................................= تقديــــــــرات الميزانيــــة -

 500.361,103......= .......60/06/6059االستخالصات الحاصلة لحد  -

 %  53,16 ......=..............................................النسبـــــــــة -

 

 :   فصال فصال وفقرة فقرة 71/17/7102جدول اإلستخالصات الحاصلة لحد  (7

 

ـف اإلستخالصــات ـرض كشـة عـــة الخصوصيــــس النيابـد رئيـتولى السي        

أن نسبة اإلستخالصات بلغت    نوبي   فصال فصال وفقرة فقرة 6052 فيفري 60لحــد 

خالل الشهر والنصف المنقضي ونحن في أول السنة ونأمل أن تكون نسبة  % 53,16

 .اإلستخالصات طيبة خالل بقية فترات السنة 

 

                                                                                             ..../.. 
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 .سير المشاريع البلدية :  الموضوع الرابع

 

 

 :تي لى السادة الحاضرين الموضوع كاآلنعرض  ع   
 

  في طور اإلنجاز حيث : تهيئة الحديقة الترفيهية بنهج بن عرفة بالشبيكة

وتم دعوة المقاول إلى ضرورة اإلسراع في  %4وصلت نسبة تقدم األشغال الـ 

 .اإلنجاز في اآلجال القانونية
 6059ظيفي لقصر بلدية الشبيكة لسنة برمجة تهيئة جزء و. 

جزء وظيفي لقصر البلدية حتى  مشروع تهيئةهذا وقد بارك السادة الحاضرون 

يكون مقر البلدية الئق و يضيف جمالية على مدخل المدينة وعلى المظهر العام  

المعماري للمنطقة ويستجيب إلحتواء جميع المصالح واألقسام باإلدارة البلدية سيما 

وأن المنطقة البلدية قد توسعت ليشمل النظام البلدي عمادات الشبيكة والعوامرية 

 .مما يحتم علينا إجراء توسعة كبيرة على المقر الحالي . واودة والرويساتوالج

كما تطرق الحاضرون إلى ضرورة التسريع في اإلنجاز لمشروع تهيئة الحديقة 

الترفيهية خاصة وأننا مقبلون على فصل الصيف حتى يجد المواطن بالشبيكة 

 .متنفس ترفيهي

                                                                                        .../... 
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 .متابعــة المديونيــــة:  الموضوع الخامس

 
 

 54/1/6002بتةاريخ  979تنمية المحلية عدد  عمال ببرقية وزارة الداخلية وال       

حةول معالجةة المديونيةة  6002مةاي  60بتةاريخ  147وبرقية سةلطة اإلشةراب عةدد 

 . بالبلديـات 

 :نعرض عليكم الموضوع كاآلتـي        

  مخطط تطهير الديون: 
 

 مبلغ الدين الدائنبيان 
 سنوات الخالص

7102 7108 7106 7171 7170 

 : المؤسسات العمومية 

 الشركة التونسية للكهرباء والغاز

 .الديوان الوطني إلتصاالت تونس

 .الوكالة الوطنية للتصرب في النفايات

 .وطني للتقاعد الصندوق ال

 .المركز الوطني لإلعالمية

 

19.292,071 

54.337,323 

6.341,019 

5.361,000 

5.592,000 

 

19.292,071 

50.000,000 

6.341,019 

5.361,000 

5.592,000 

 

- 

4.337,323 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 - - - - 1.941,000 1.941,000 : الخـــــواص

 8.006.020 28.042.047 22.285.515 ..............الجملـــــــــة
- - - 

  

  البرنامج السنوي لتطهير الديون: 
 

 مبلغ الدين الدائنبيان 
 خالصه  برمجمال

 7102 سنة

 : المؤسسات العمومية 

 الشركة التونسية للكهرباء والغاز

 .الديوان الوطني إلتصاالت تونس

 .الوكالة الوطنية للتصرب في النفايات

 .الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية

 .المركز الوطني لإلعالمية

 

19.292,071 

54.337,323 

6.341,019 

5.361,000 

5.592,000 

 

19.292,071 

50.000,000 

6.341,019 

5.361,000 

5.592,000 

 1.941,000 1.941,000 : الخـــــواص

 28.042.047 22.285.515 ..............الجملـــــــــة

 

وبعد المناقشة والدرس صادق الحاضرون باإلجماع على مخطط تطهير الديون      

 .والبرنامج السنوي له

 .والتفويض لرئيس النيابة الخصوصية إلتمام بقية اإلجراءات الالزمة      

                                                                                                   .../... 
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ضبط قائمة في آليات ومعدات النظافة التي سيتم إقتناؤها ضمن :  الموضوع السادس

عة سينظمها صندوق القروض وطلب تمويلها في شكل  صفقة مجم 

 . قرض من الصندوق

 

 

نعرض عليكم هذا الموضوع حيث ورد علينا مكتوب صندوق القروض           

مقتضاه يطلب  69/05/6059بتاريخ  394ومساعدة الجماعات المحلية تحت عدد 

عرض موضوع طلب اقتناء معدات وآليات نظافة على أنظار مجلس النيابة 

وموافاته بمستخرج من مداوالته  6059الخصوصية للبلدية في دورة شهر فيفري 

منصص به على قائمة اآلليات وعلى طلب تمويلها في شكل قرض من الصندوق بنسبة 

 .6059موفى شهر مارسليتسنى له إعداد ملف طلب العروض ونشره قبل  500%

قائمة في آليات ومعدات النظافة التي سيتم نعرض عليكم الموضوع لضبط , وعليه      

عة سينظمها صندوق القروض وطلب تمويلها في شكل قرض  إقتناؤها ضمن صفقة مجم 

 . من الصندوق

 

 :قــــــرار المجلــــــس 

 

بعد المناقشة والدرس اتفق الحاضرون على ضبط قائمة في آليات ومعدات النظافة        

عة سينظمها صندوق القروض وطلبالتي سيتم إقتناؤها ضمن صفقة  تمويلها في  مجم 

 :كاآلتي  شكل قرض من الصندوق

 .3م9شاحنة ضاغطة ذات سعة  .5

 .لتر 320حاوية نظافة سعة  10عدد  .6

 .بة الخصوصية إلتمام بقية اإلجراءات الالزمةوالتفويض لرئيس النيا
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وباإلنتهاء من التداول في المواضيع المدرجة بجدول األعمال جدد السيد رئيس     

للحاضرين ودعاهم لمزيد الحضور باإلدارة البلدية النيابة الخصوصية شكره 

مبديا تأسفه لعدم حضور بقية أعضاء النيابة , ومواكبة كل ما يتعلق بالعمل البلدي 

 .الخصوصية لمعاضدة العمل البلدي والمشاركة فيه 

 .وفي حدود الساعة الواحدة رفعت الجلسة وأنهت النيابة أعمالها     

 

  6059مارس  03: الشبيكة في                                                             

 

 رئيس النيابة الخصوصية                                                                 

 

 الناصر بن محمد مالط                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


