
النيابة الخصوصية لبلدية الكريب

2018الدورة العادية الثانية لسنة 

04/05/2018المنعقدة بتاريخ  

محضر جلسة جملي

 ماي14 المؤرخ في 1975 لسنة 33عمل بمقتضيات القانون الساسي للبلديات عدد      
 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وبناءا على الستدعاء الموجه إلى السادة1975

. أعضاء النيابة الخصوصية

 يوم الجمعة2018عقدت النيابة الخصوصية لبلدية الكريب الدورة العادية الثانية لسنة      
 على الساعة الثالثة مساءا بقصر البلدية بالكريب برئاسة السيد العجمي جعوان2018/ 04/05

: رئيس النيابة الخصوصية وبحضور أعضائها السادة

ابراهيم البوبكري : عضو *

عادل العرقوبي : عضو *

رؤوف البوبكري : عضو *

 عمر النمري : عضو *

, وتغيب عن الجلسة السيد محمد علي العبيدي مستشار بلدي

وامسك السيد مكي الجبالي الكاتب العام للبلدية كتابة الجلسة , وحضر عن الجانب الداري
, السيد عدنان العبيدي متصرف

افتتح السيد العجمي جعوان الجلسة رحب في مستهلها بالحاضرين واستعرض جدول العمال
:المتضمن للمواضيع التالية

 2017) مناقشة الحساب المالي لسنة 01

تحويل اعتمادات 02 (

2018تعديل ميزانية البلدية لسنة  (03

 المصادقة على مشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية لقرية الدخانية (04

 :2018- مناقشة الحساب المالي لسنة 1

الجمهورية
التونسية

وزارة الشؤون
المحلية والبيئة

****

بلدية الكريب



 المؤرخ في2006 لسنة 48 من القانون الساسي عدد 37 و36طبقا لما نص عليه الفصلين    
 والمنقح للقانون الساسي للبلديات والذي أوجب انتخاب رئيسا للجلسة أثناء2006جويلية 17

مناقشة الحساب المالي .

انتخب أعضاء النيابة الخصوصية السيد رؤوف البوبكري مستشار بلدي  فتولى عرض موضوع
 في جملة المقابيض الحاصلة والمبالغ التي تم صرفها خلل تنفيذ2017الحساب المالي لسنة 

 وذلك طبقا لما جاء به القانون2018الميزانية والفواضل التي تم نقلها إلى ميزانية سنة 
 على النحو14/05/1975 المؤرخ في 1975 لسنة 35الساسي لميزانية الجماعات المحلية عدد 

التالي :

: ثلثة مليين وخمسمائة وثمانية وعشرون2017- المبلغ الجملي لمقابيض ميزانية سنة 1
 )3.528.261.399 مليما ( 399ألفا ومائتان وواحد وستون دينارا و

: اثنان مليون2017- المبلغ الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المأذون بدفعها سنة 2
 مليما (813وثمانمائة واثنان وثلثون ألفا وأربعمائة وسبعة وخمسون دينارا و 

2.832.457.813( 

- مبلغ العتمادات بالعنوان الول الباقية بدون استعمال إلى حد اختتام التصرف والتي3
 مليما  (881يصرح بإلغائها واحد وثمانون الف وتسعمائة وتسعة وخمسون دينارا و 

81.959.881( 

 من العنوان الثاني الباقية دون استعمال إلى حد اختتام4و3- مبلغ العتمادات بالجزئين 4
 مليما132التصرف والتي يصرح بإلغائها : ثلثمائة وتسعة عشر الفا وواحد وعشرون دينارا و

 )319.021.132 (

- مبلغ الفائض من العنوان الول الذي يرخص في نقله إلى المال الحتياطي : مائتان5
 )214.192.594 مليما ( 594وأربعة عشر ألفا ومائة واثنان وتسعون دينارا و

 من العنوان الثاني الذي يرخص في نقله إلى المال4و3- مبلغ الفائض بالجزئين 6
 مليما (003الحتياطي : أربعمائة وثمانية آلف وسبعمائة وثمانية وسبعون دينارا و 

408.778.003( 

 من العنوان الثاني الذي يرخص في نقله إلى المال النتقالي5- مبلغ الفائض من الجزء7
 )72.832.989 مليما  ( 989:اثنان وسبعون الفا وثمانمائة واثنان وثلثون دينارا و 

وبعد التداول والنقاش صادق السادة أعضاء النيابة الخصوصية بالجماع على الحساب المالي
 .2017لسنة 

: تحويل اعتمادات (02

تحويل اعتمادات داخل العنوان الول من ميزانية البلديةالمعروض على أنظار المجلس موضوع   
 د وتخصيصها لفائدة جمعية الترجي الرياضي الكريبي ويأتي8.000.000 بمبلغ 2018لسنة 

: الجدول التالي لتفسير هذا التوزيع
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المجموع

وبعد التداول والنقاش صادق السادة أعضاء النيابة الخصوصية بالجماع على هذا الموضوع

.

2018تعديل ميزانية البلدية لسنة  (03 :

2018المعروض على أنظار السادة أعضاء المجلس البلدي تعديل ميزانية البلدية لسنة      
 من نفقات العنوان الثاني08 الفقرة 06.616وذلك بحذف العتمادات المدرجة بالفصل 

الخاصة ببناء وتهيئة مسارح الهواء الطلق وإدراجها بالفصول التالية من نفقات العنوان الول
:

1.300.000 الخاصة بالعتناء بالبناءات :001 الفقرة الفرعية 10 الفقرة 02.201الفصل  *

 الخاصة بتعهد وصيانة وسائل النقل :002 الفقرة الفرعية 10 الفقرة 02.201الفصل  *
5.000.000

2.000.000 الخاصة بتعليق ونشر العلنات :18 الفقرة 02.201الفصل  *

 الخاصة مصاريف الستقبالت:002 الفقرة الفرعية 21 الفقرة 02.201الفصل  *
3.000.000

 الخاصة بالكساء العملة وأعوان الستقبال002 الفقرة الفرعية 23 الفقرة 02.201الفصل  *
:700.000

 الخاصة بحملت والمحافظة على البيئة :002 الفقرة الفرعية 22 الفقرة 03.302الفصل  *
13.000.000

: ويأتي الجدول التالي لتفسير هذا التوزيع

:   المـــــوارد

:العنوان الول
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بالميزانية
1.839.340.912 - - 1.839.340.91

2
المجموع العام لموارد العنوان 
: الول

:   العنوان الثاني

929.476.906 - - 929.476.906 جملة موارد العنوان الثاني
2.768.817.818 - - 2.768.817.818 المجموع العام لموارد الميزانية
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21.300.000 1.300.000 20.000.000 العتناء بالبناءات 10 10 02.201
80.000.000 5.000.000 75.000.000 تعهد وصيانة البنية

الساسية
002 10 02.201

3.000.000 - 2.000.000 1.000.000 تعليق ونشر العلنات - 18 02.201
6.000.000 - 3.000.000 3.000.000 مصاريف الستقبالت 002 21 02.201
13.700.000 - 700.000 13.000.000 اكساء العملة واعوان
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: المجموع العام لنفقات العنوان الول

:العنوان الثاني

:الجزء الثالث
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- 25.000.000 - 25.000.000 بناء تهيئة مسارح
الهواء الطلق

- 08 06.616

808.073.316 25.000.000 - 783.073.316 :جملة الجزء الثالث

1.097.489.906 25.000.000 1.122.489.90
6

جملة نفقات العنوان الثاني

2.768.817.818 25.000.000 25.000.000 2.768.817.81
8

المجموع العام لنفقات الميزانية

وبعد التداول والنقاش صادق السادة أعضاء النيابة  الخصوصية على هذا
. التعديل

 المصادقة على مشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية لقرية الدخانية (03

في إطار مراجعة مثال التهيئة العمرانية لقرية الدخانية من بلدية الكريب والذي
تمت المصادقة على إحالته إلى بلدية الكريب من طرف أعضاء النيابة الخصوصية



للمجلس الجهوي بسليانة للمتابعة واستكمال كافة مراحل الدراسة بمقتضى المر
 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض2016 ماي 26 المؤرخ في 602عدد 

البلديات , وحيث أن مشروع مراجعة المثال المذكور قد بلغ مرحلة المصادقة على
مقترح تحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية , المعروض على

, أنظار السادة أعضاء النيابة الخصوصية المصادقة مقترح التحديد المرفقة طيه

وبعد التداول والنقاش صادق السادة أعضاء النيابة الخصوصية بالجماع على مقترح
. تحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لقرية الدخانية

.ورفعت الجلسة في حدود الساعة الخامسة مساءا

04/05/2018الكريب في :

 رئيس النيابة الخصوصية

العجمي جعوان


