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7201ماي  52يس ليوم الخم  
 
 

لساعة على ا 7201ماي  52يوم الخميس  الثانيةعقدت النيابة الخصوصية بباردو جلستها العادية        

المعتمد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية باردو وبحضور محمد بـالنكو  الرابعة مساء برئاسة السيد

 األعضاء اآلتي ذكرهم :

الحدائق رئيس دائرةالسيد الحبيب الغربي :  -1  

: رئيس لجنة النظافة و الصحة  السيد عادل بوزيدي -2  

: رئيس دائرة قصر السعيد السيد هشام الهمامي -3  

رئيس اللجنة االجتماعية:  الصحراوي حسني السيد -4  

: رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية رضا بن علي -5  

  : الكاتب العام لبلدية بارد السيد محمد عون -6       

 وكذلك بحضور اطارات البلدية ومجموعة من المواطنين .

بانعقاد الجلسة التمهيدية يوم  مذّكرا بالحاضرينمحمد بــالنكو  وفي بداية الجلسة رحب السيد       

و التي تمحورت حول عدّة نقاط منها : 2016 أفريل 02 الخميس  

 .ضرورة معالجة موضوع الكالب السائبة  -

 .غياب التنوير العمومي بشارع االستقاللبالبيئة و النظافة و العناية  -

 و تصريف مياه األمطار. مشروع حماية تونس الغربية من الفيضانات -

 .مشاكل العمارات سبرولس بقصر السعيد -

 . 2017سير البرنامج االستثماري البلدي التشاركي لسنة  -

 .الزيادات األخيرة في معاليم العقارات المبنية -

 ضرورة تنظيم حركة  المرور. و االستغالل المفرط للرصيف االنتصاب الفوضوي -

ثم عرضت على الحضور التداول في جدول األعمال التالي :          

 *مواضيع للتداول :

6201ختم الحساب المالي لسنة  -1  

مختلفات -2  

 

 *مواضيع لالّطـالع :

سير المشاريع -1  

سير االستخالصات -2  
 

 لعرض المواضيع المدرجة منية المرابط كاهية مدير األعوان و المالية ةيدثم أحال الكلمة الى الس    

.بجدول األعمال 



 

 6201لسنة و غلق الميزانية : الحساب المالي 02عدد الموضــــــوع 

       لـــوبعد، يمثل الحساب المالي ركنا أساسيا للميزانية، وهو يحوصل عمليات التصرف على مستوى المداخي     

فقات تصرفا و تجهيزا، وما يجب إلغاؤه حسابيا من مداخيل لم تتحقق، ونقل اعتمادات العنوان الثاني المخصصة و الن

 للمشاريع والتجهيزات التي هي في طور االنجاز والموارد غير المستعملة من العنوان األول.

المؤرخ في  2007لسنة  65لية عدد من القانون األساسي لميزانية الجماعات العمومية المح 33وعمال بأحكام الفصل 

والنصوص التي نقحته أو تممته. 2007ديسمبر  18  

ينظر مجلس الجماعة العمومية المحلية في دورته المنعقدة في شهر ماي الحساب المالي الذي يقع إعداده طبقا 

ف التي لها صفة من مجلة المحاسبة العمومية وتقع المصادقة عليه من قبل سلطة اإلشرا 282لمقتضيات الفصل 

 الموافقة على الميزانية المتعلقة به.

، و قد تـّم التأشير عليه من قبل  6201و على هذا األساس أعـّد السيــد القابض البلدي بباردو الحساب المالي لسنة 

ميزانية الّسيد رئيس النيابة الخصوصية شهادة منه بمطابقته لحساباته، و بالتالي ، نحيل عليكم وثيقة مشروع ختم 

دخال و صرفا. 2016التي تبرز أهـّم المعطيات المتعلّقة بتصّرف سنة  2016  

 

  نسبة اإلنجاز
 تحقيقات 

  موارد العنوان األّول

 تقـديرات 

  موارد العنوان األّول

99,4 %  7.836.481,371  7.880.000,000  

   

 

)بالدينار(أّوال : نتيجة العنوان األّول   

 

  
 النتيجة

 

4  =1 – (3+2) 
 

 المقابيض

المستعملة لتسديد 

بالجزأين مصاريف 

من العنوان  4 و 3

 3   الثاني

 المصاريف

2  

 المقابيض

1  

التقديرات 

  النهائية

  التنقيحات

 الحاصلة

  بقرارات

 تقديرات 

موارد 

  العنوان األول

 الفائض العجز

430.855,820 6.775.230,788 7.836.481,371 7.880.000 - 7.880.000 
- 630.394,763 

 

 

 

  نسبة اإلنجاز
 تحقيقات 

  موارد العنوان الثاني

 تقـديرات 

  العنوان الثانيموارد 

164 %  1.901.336,911 1.156.864,214 



 

)بالدينار( من العنوان الثاني  4و  3ثانيا : نتيجة الجزأين   

 
 النتيجة

 
4  =1- (2- 3)   

 

 المقابيض

المستعملة 

لتسديد مصاريف 

 4 و 3بالجزأين 

من العنوان 

 3  الثاني

 المصاريف

2  

 المقابيض

1  

التقديرات 

  النهائية

  التنقيحات

  الحاصلة بقرارات

تقديرات 

  الميزانية

 الفائض العجز

430.855,820  1.164.261,503 1.834.324,424 1.834.324,424 

 بالنقص بالزيادة

1.156.864,214 
- 1.100.918,741 

266,680.247+  056,7872. -  

677.460,210+ 
 

من العنوان الثاني  5ثالثا : نتيجة الجزء   

 
 النتيجة

 
  التقديرات النهائية  المقابيض المصاريف

  التنقيحات

  الحاصلة بقرارات
  تقديرات الميزانية

 الفائض العجز
  67.012,487 الشيء 67.012,487 67.012,487 0,000

- 67.012,487 
 

 رابعا : النتيجة الجملية 

 
 النتيجة

 المصاريف
الجملية  المقابيض

  للميزانية
  التقديرات النهائية

  التنقيحات

  الحاصلة بقرارات

 تقديرات 

 ميزانيةموارد ال

 الفائض العجز

7.939.492,291 9.737.818,282 9.781.366,911 

 بالنقص بالزيادة

9.103.876,701 
- 991,1.798.325  

266,680.247+  056,2.787-  

677.460,210+ 

 

 وتأسيسا على ما سبق ذكره فإن : 

د 9.737.818,282 .................:6201 المبلغ الجملي لمقابيض الميزانية خالل سنة -1   

 ...: 6201المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المأذون بدفعها خالل سنة  -2

د 7.939.492,291                                                                                 

 و التي يصّرح بإلغائها :  2016مبلغ االعتمادات بالعنوان األول الباقية دون استعمال سنة  -3   

د 499.262,212                                                                                 

بدون استعمال و التي يصّرح بإلغائها  ( الباقية4و  3مبلغ اعتمادات نفقات العنوان الثاني )الجزأين  -4

د 921,1.275.569    ....................................................................:  

 



 

 

 المال االحتياطي : 

 : واضل العنوان األول الذي يرّخص في نقله  إلى المال االحتياطيالمبلغ المتأتي من ف -أ

 د 630.394,763                                                                                   
   

دينارا  811,315.504 بما يساوي 7201% من الفواضل الى سنة  80تنقل  -            

دينارا 952,078.126 بما يساوي 8201% من الفواضل الى سنة  20تنقل  -           

 ( و الذي يرّخص في نقله إلى4و  3المبلغ المتأتي من فواضل العنوان الثاني : )بالجزأين  -ب    

د 741,1.100.918 :............................ 7201المال االحتياطي لسنة             

  المال االنتقالي :

و التي سيقع  2016سنة  من العنوان الثاني الباقية دون استعمال 5تمادات الدفع بالجزء مبلغ اع - 

  د 67.012,487 .......: ..............................)5فائض الجزء  (تحويلها إلى التصرف الموالي 

 

 السيد حسني الصحراوي : ما هو تفسير مبلغ الفواضل بالعنوانين األول و الفاضل؟

السيد الكاتب العام للبلدية : الفواضل بالعنوان األّول تمثّل مجهود البلدية في الضغط على المصاريف أّما 

فواضل العنوان الثاني فإّن نقص اإلطار الفني بالبلدية أصبح يمثّل عائقا أمام إنجاز المشاريع و ذلك ما 

و البلدية ساعية  2018خالل سنة  لم تنطلق إالّ  2016يفّسر هذه الفواضل حيث أّن بعض المشاريع لسنة 

 لتالفي هذا النقص مع وزارة اإلشراف.

قرار مجلس النيابة الخصوصية : بعد الحوار و النقاش ، وافق السادة األعضاء الحاضرون باإلجماع 

ختما نهائيا طبقا لما سبق بيانه. 2016الحساب المالي لسنة على ختم   

 

 

 النيابة الجلسة على الساعة الخامسة و النصف مساء.و اختتم السيد محمد بــالنــكو رئيس 

 

 الكاتب العام                   المستشار البلدي                      المعتمد رئيس النيابة الخصوصية

 محمد عون                    الحبيب الغربي                                 محمد بــالنـــكو

 

 


