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  الجمهورية التونسية                                                                        

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة                               
                              *** 

  بلديــة الشبيكـــة          

 النيابة الخصوصية لبلدية الشبيكـة
 9102ة لسن الثانيــــةة الدورة العاديـ

 9102 مـــــاي 92المنعقـدة في 
 

*** 

 المؤرخ في 1795 ةـلسن 33ات عددـون األساسي للبلديـات القانـال بمقتضيـــعم    

المؤرخ  6112لسنة  44مم بالقانون األساسي عددـوالمتح ـالمنق 1795ــاي م 14

 .6112جويلية  19في

النيابااة الخصوصااية فااي وبناااع علااى اعسااتدعاع الموجااف إلااى ةافااة الساااد   عضاااع       

والمتضمن تاريخ ومكان وسااعة عقاـد الجلساـة  494تحت عدد  63/15/6119بتاريخ 

 :وجدول األعمال ونصف ةاآلتـي 

لمجلس  6119لسنة  الثانيةالدور  العادية بإستدعائكم لحضور وبعد،  تشرف       

على  6119ماي  67التي تقرر عقدها يوم اإلثنين  النيابة الخصوصية لبلدية الشبيكة

 . بمقر البلدية العاشر  صباحاالساعة 

 اإلثناينم الياو 6119العادياة الثانياة لسانة  عقد  عضاع النيابة الخصوصية دورتهم      

 العاشر  صاباحاو لفين على الساعة  سبعة عشر  سنة ماير ـمن شهالتاسع والعشرون 

برئاسااة الساايد عبااد الوهاااب عبااد القااادر معتمااد الشاابيكة ورئاايس النيابااة  بمقااـر البلديااة

 :الخصوصية للبلدية وبحضور  عضائها الســـاد  

 سمية النابتي -

 فرج المحمدي -

 حسين بنعامر     -

 .الكـاتب العـام للبلديـة وقابض المالية محتسب بلدية الشبيكةةما حضرها السيدان        

 :وتغيب عنها بدون عذر الساد 

 الهادي العيفاوي -

 حيا  اليعقوبي -

 الحبيب قربوج -

الساايد عبااد الوهاااب عبااد القااادر معتمااد الشاابيكة ورئاايس النيابااة الخصوصااية فتااتح إ     

إلى  ن األعضـاع الحاضريـن تتألـف  و شار, حاضرينالجلسة بالترحيب بكافة الللبلدية 

ماان القااانون  35الفصاال ) منهااـم األبلبيااـة القانونيااـة بحيااا يكااـون النصااـاب مكتمااـال 

 (.األساسي للبلديات 

                                                                                                                       .../... 
 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

- 6  -

 

 

و ذن ألعضاع النيابة الخصوصية بتعيين  حد األعضاع إلمضاع محضر        

فتّم , جديد من القانون األساسي للبلديات  41الجلسة عمال بمقتضيات الفصل 

ة ـر جلسـاع محضـإلمض فرج المحمدي: دـع على تعيين السياـــباإلجماعتفـاق 

 .دور ـال

 

ثّم تولى السيد رئيس النيابة الخصوصية عرض جدول األعمال وتاله على        

 : ي ــو ةاآلتـاعستدعاع وه جاع بنص الحاضرين حسبما

 

 .6112الحساب المالي لسنة  -1

 .تحويل إعتمادات من فصل إلى فصل داخل العنوان األول -6

 .متابعة سير اإلستخالصات -3

 .متابعة سير المشاريع البلدية -4

 .ةــة المديونيـمتابع -5

 .مسائـل مختلفــة -2

 

 .وتمـت المصادقــة على جدول األعمال باإلجمــاع 

 

ثم  ذن السيد رئيس النيابة الخصوصية للساد   عضاع النيابة للتداول في       

 :المواضيع المدرجة بجدول األعمال والتي تمت المصادقة عليها فكانت ةاآلتــي 

 

 

                                                                                                        .../... 
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 .2016وبلق ميزانية تصرف  2016الحساب المالي لسنة :  الموضوع األول

 

 

 :     عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائال        

ماي  14المؤرخ في  1795لسنة  33تطبيقـا للقانون األساسي للبلديات عدد        

جويلية  19المؤرخ في  6112لسنة  44المنقح والمتمم بالقانون األساسي عدد  1795

من القانون  34و  33تضيات الفصلين منف وتطبيقا لمق 39وخاصة الفصل  6112

الذي ينصان على  ن  6119ديسمبر  14المـؤرخ في  6119لسنة  25األساسي عدد 

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

من مجلة المحاسبة العمومية وتقع المصادقة عليف  646إعداده طبقا لمقتضيات الفصل 

 .بل سلطة اإلشراف التي لها صفة الموافقة على الميزانية المتعلقة بفمن ق

المبلغ النهائي للموارد  2016ويثبت القرار المتعلق بغلق ميزانية البلدية لسنة    

المستخلصة وللنفقات المأذون بدفعها خالل السنة ويلغي اإلعتمادات الباقية دون استعمال 

حسابين المفتوحين بالعمليات الخارجة عن الميزانية ويرخص في نقل نتيجة السنة إلى ال

للبلدية تحت عنوان المال اعحتياطي بالنسبة للعنوان األول والجزئين الثالا والرابع من 

 .العنوان الثاني والمال اعنتقالي بالنسبة للجزع الخامس من العنوان الثاني

نت النتائج التي حيا ةا 2016نعرض عليكم  بواب الحساب المالي لتصرف      

  :ةما يلي  2016 سفرت عليها الحسابات إلى موفى ديسمبر 
 1.176.450.428......: ..............................لميزانيةاض يمقابجملي لمبلغ الال -1

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

 في نقلها إلى حسابات  التي يرخص 2016مبلغ نتيجة سنة  -3

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

 مبلغ اإلعتمادات بالعنوان األول الباقية دون استعمال إلى  -4

 120.447.178..: ......................إلغائهاحد اختتام التصرف والتي يصرح ب      

 من العنوان الثاني الباقية 4و3الدفع بالجزئين  اعتماداتمبلغ  -5

 57.483.476: ......دون استعمال إلى حد اختتام التصرف والتي يصرح بإلغائها     

 من العنوان الثاني الباقية  5مبلغ اعتمادات الدفع بالجزع  -2

 حد اختتام التصرف والتي سيقع تحويلها دون استعمال إلى     

     ــــيعشــ ع  :......................................(.5فائض الجزع) التصرف الموالي إلى    

 من العنوان الثاني الباقية دون 5اعتمادات الدفع بالجزع مبلغ  -9

 حد اختتام التصرف والتي يصرح بإلغائها لعدم استعمال إلى      

     ــيعـــشــ ع.:  ...............................................إنجاز ما يقابلها من موارد        

                                                                                                                    

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

 .صوصية الجلسةوعند اإلقتراع يغادر رئيس النيابة الخ 2016الحساب المالي لسنة 

 
 

 قـــرار المجلــس

 

   
 حسين بنعامر: من القانون األساسي للبلديات تم انتخاب السيد  39وتطبيقا للفصل      

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

2016 . 

ثم  جريت علمية , وبعد المناقشة بادر السيد رئيس النيابة الخصوصية الجلسة    

 2016اإلقتراع فصادق  عضاع المجلس باإلجماع على الحساب المالي تصرف 

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

الخارجة عن الميزانية للبلدية تحت  إلى الحسابين المفتوحين بالعمليات 549.648.214

 : وان ــــــــعن

 320.201.588.: .......................... المال اإلحتياطي بالنسبة للعنوان األول -

 229.446.626......: ................  والجزئين الثالا والرابع من العنوان الثاني -

     ــــيععشــ..: ..   بالنسبة للجزع الخامس من العنوان الثاني والمال اإلنتقالي -

 . 2016والتصريح بغلق الميزانية تصرف 

 .وفوضوا لرئيس النيابة الخصوصية إلتمام بقية اإلجراعات       

 

                                                                                                            .../... 
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 .تحويل إعتماد من فصل إلى فصل داخل العنوان األول  :الثاني الموضوع
                           

         

 :     عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائال       

 33عمال بمقتضيات القانون األساسي لميزانيــــــة الجماعات الـمحليــــــة عدد       

وعلى جميع النصوص التي نقحتف وتممتف  1795 ماي 14المؤرخ في  1795لسنة 

 69في فصلف  6119ديسمبر  14المؤرخ في  6119لسنة  25وخاصة القانون عدد 

جديد الذي ينص على  ن تتم عمليات تحويل إعتمادات بين فصول ةل قسم من نفس 

الجزع بناع على مداولة مجلس الجماعة المحلية وموافقة سلطة اإلشراف المختصة 

 .دقة على الميزانيةبالمصا

العنوان األول نعرض عليكم طلب تحويل إعتماد من فصل إلى فصل داخل , لذا     

النقص في اإلعتماد المخصص لخدمة تذاةر األةل بعد تمتيع بقية العملة وذلك لتغطية 

 :وهي ةاآلتـي  بهذه الخدمة

 

 بالزيـــادة بالنقصــان

 الفقرة الفصل القسم العنوان
 .ف

 ف
 الفقرة الفصل القسم العنوان اإلعتمادات النفقاتبيان 

 .ف

 ف
 اإلعتمادات بيان النفقات

I 1 16611 115 - 
إقتنــــاع  ثــــــاث 

 .للمصالح اإلدارية

 

1.111,111 

    

  I 

 

11 

 

13314 

 

 

111 

 

 

111 

المساهمـــة لفائــــد  

الوداديـــة بعنـــوان 

 ..خدمة تذاةر األةل

 
 

1.111,111 

 0.1110111 ............المجمـــــوع 0.1110111 ............المجمـــــوع

 

 

 ــسقــــــرار المجلــــ

 

 

بعد التداول والنقاش صادق  عضااع النياباة الخصوصاية الحاضارون باإلجمااع علاى     

 .تحويل اإلعتماد المذةور داخل العنوان األول حسب الجدول  عاله

 

                                                                                           .../... 

 

 

 

 



 

 

- 2 - 

 

 

 

 .6119 ماي 62 يوم إلى حدمتابعة سير اإلستخالصات :  الثالثالموضوع 
 
 

 

 

 :     عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين قائال           

سبتمبر  69بتاريخ  99عمال بمنشوري وزار  الداخلية والتنمية المحلية عدد         

 .حول تنمية الـموارد البلديــة  6116مارس  64بتاريخ  17وعدد  1779

 :للبلديـة ةاآلتـي  نعرض عليكم الوضع المالي         

 

 :  9102ميزانيــة سنــة  (0

  

 415.222,146....................................= تقديــــــــرات الميزانيــــة -

 455.967,444......= .......62/15/6119اعستخالصات الحاصلة لحد  -

 %  52,2 ......=..............................................النسبـــــــــة -

 

 :   فصال فصال وفقرة فقرة 92/10/9102جدول اإلستخالصات الحاصلة لحد  (9

 

ـف اإلستخالصــات ـرض ةشـة عـــة الخصوصيــــس النيابـد رئيـتولى السي        

 ن نسبة اإلستخالصات بلغت    نوبيّ  فصال فصال وفقر  فقر  6119 ماي 62يوم لحــد 

ونأمل  ن تكون نسبة اإلستخالصات طيبة خالل خالل الفتر  المنقضية  % 52,2

 .الفتر  المتبقية من هذه السنة 

                                                                                             

                                                                                           .../... 
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 .سير المشاريع البلدية :  الرابعالموضوع 

 

 

 :     عرض السيد رئيس النيابة الخصوصية الموضوع على الحاضرين ةاآلتي           

 

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

وتم دعو  المقاول إلى ضرور  اإلسراع في  %21وصلت نسبة تقدم األشغال الـ 

 .اإلنجاز في اآلجال القانونية
 في طور : )  6119ظيفي لقصر بلدية الشبيكة لسنة برمجة تهيئة جزع و

 (.الدراسة 

 
 

 .متابعــة المديونيــــة : الخامسالموضوع 

 
 

 14/5/6112بتااريخ  979عمال ببرقية وزار  الداخلياة والتنمياة المحلياة عادد        

حاول معالجاة المديونياة  6112مااي  61بتااريخ  447وبرقية سالطة اإلشاراف عادد 

 . بالبلديـات 

 :نعرض عليكم الموضوع ةاآلتـي        

  مخطط تطهير الديون: 
 

 مبلغ الدين الدائنبيان 
 سنوات الخالص

9102 9102 9102 9191 9190 

 : المؤسسات العمومية 

 الشرةة التونسية للكهرباع والغاز

 .الديوان الوطني إلتصاعت تونس

 .الوةالة الوطنية للتصرف في النفايات

 .وطني للتقاعد الصندوق ال

 .المرةز الوطني لإلعالمية

 

49.292,175 

14.337,323 

6.344,149 

1.365,111 

1.192,111 

 

49.292,175 

11.111,111 

6.344,149 

1.365,111 

1.192,111 

 

- 

4.337,323 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 - - - - 5.945,111 5.945,111 : الخـــــواص

 ,20,2,,.2 820089,.22 22.2200010 ..............الجملـــــــــة
- - - 

  

                                                                                                             .../... 
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  البرنامج السنوي لتطهير الديون: 
 

 مبلغ الدين الدائنبيان 
 خالصه  برمجمال

 9102 سنة
 ما تّم خالصه

 : المؤسسات العمومية 

 التونسية للكهرباع والغازالشرةة 

 .الديوان الوطني إلتصاعت تونس

 .الوةالة الوطنية للتصرف في النفايات

 .الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية

 .المرةز الوطني لإلعالمية

 

49.292,175 

14.337,323 

6.344,149 

1.365,111 

1.192,111 

 

49.292,175 

11.111,111 

6.344,149 

1.365,111 

1.192,111 

 

49.292,175 

7.415,415 

6.344,149 

- 

1.192,111 

 943,411 5.945,111 5.945,111 : الخـــــواص

 20.2280202 820089,.22 22.2200010 ..............الجملـــــــــة

 

وبعد المناقشة والدرس صادق الحاضرون باإلجماع على مخطط تطهير الديون      

 .والبرنامج السنوي لف

 .والتفويض لرئيس النيابة الخصوصية إلتمام بقية اإلجراعات الالزمة      

 

 

وباعنتهاع من التداول في مواضيع الدور  العادية بيّن السيد رئيس النيابة الخصوصية 

للحاضرين  ن العمل البلدي يتطلب الحضور اليومي ومواةبة ةل  نشطة البلدية في ةل 

لما لهذا العمل من  همية في الرفع من مستوى عيش  المجاعت خاصة في مجال النظافة

 .المواطن واإلستجابة لطلباتف حتى يكون سند للبلدية ويشارك في نظافة المدينة

 .وفي حدود الساعة منتصف النهار رفعت الجلسة و نهت النيابة الخصوصية  عمالها

 6119ماي  67: الشبيكة في                                                                   

 

 رئيس النيابة الخصوصية                                                                  

 المعتمد                                                                              

 عبدالوهاب عبدالقادر                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 


