
 الجمهورية التونسية

 و البيئة المحلية الشؤونوزارة 

 بلدية الغنادة
 

 2018لسنة  الثانيةالعادية  محضر جلسة الدورة

 2018 جوان 01 بتاريخ 
 

 1975ماي  14المؤرخ في  1975لسنة  33عمال بمقتضيات القانون األساسي عدد       

يع النصوص التي تممته أو نقحته وبناء المتعلق بإصدار القانون األساسي للبلديات وعلى جم

 ماي 29ــدد بتاريخ  588على االستدعاء الموجه إلى كافة أعضاء المجلس البلدي تحت عـ 

 وهذا نصه : 2018

الدورة  مداوالت رئيس النّيابة الخصوصيّة لبلدية الغنـادة بدعوتكم  لحضوريتشرف       

 جوان 01 الجمعةقرر عقدها يوم مال 2018لسنة  ادةـبالغنللنيابة الخصوصية  الثانيةالعادية 

 التالية : عالمواضيللنظر في  و ذلك بمقر البلدية صباحاالعاشرة على الساعة  2018
 

 . 2017ختم الحساب المالي لسنة  -1

 .2018تنقيح ميزانية سنة  -2

 .تحويل اعتماد بالعنوان األول -3
 

عقـدت 2018أفريل  27ورة العادية الثانية بتاريخ على اثر انعقاد الدورة التمهيدية للد       

 2018 جوان 01 الجمعةيوم  الثانيةالنّيابة الخصوصيّة لبلدية الغنـادة جلسة الدورة العادية 

بمقّر البلدية برئاسة السيد رفيق العارم رئيس النّيابة  العاشرة صباحاعلى الّساعة 

 نّيابة الخصوصيّة السادة :و حضر عن أعضاء ال الخصوصيّة لبلدية الغنـادة 

 : رئيس النّيابة الخصوصيّة            رفيــق العــارم -        

 : عضو           نورالدين بن خليفة   -        

 : عضو                    ة  فــخالــد خلي -        

 : عضو          ساميـة صمـاش -        

 

 : 7201ختم الحساب المالي لسنة /  1

المؤرخ  1975ــدد لسنة 33عـــ األساسيمن القانون  20تطبيـــقا لمقتضيات الفصل       

للبلديات القاضي بانتخاب رئيسا  األساسيو المتعلق بإصدار القانون  1975ماي  14في 

للجلسة عند مناقشة الحساب المالي وقع انتخاب السيد نورالدين بن خليفة رئيس لجنة 



و المالية  رئيسا للجلسة لمناقشة الحساب المالي و الذي كان كما يلي           اإلداريةالشؤون 

: 

 

 1198060.528 :  لمقابيض الميزانية الجمليالمبلغ  - 1

 560913.044 :لمصاريف الميزانية المأذون بدفعها النهائي  الجملي المبلغ - 2

 خيار  الميزانييةالتيي ييرخف فيي نقلهيا إليى حسيابات  2017مبلغ نتيجة سنة  - 3

 )الفائض الجملي للميزانية ( :

637147.484 

 التصرفإلى حد اختتام  العنوان األول الباقية بدون استعمالبإلعتمادات ا غمبل - 4
 بإلغائها :والتي يصرح 

64578.892 

سيتعمال ا الباقيية دون من العنوان الثياني 4و  3ئين الجزالدفع ب مبلغ اعتمادات - 5

                      :                 بإلغائهاوالتي يصرح  التصرف إلى حد اختتام

 ال شيء

 حد استعمال إلى العنوان الثاني الباقية دونمن  5الدفع بالجزء  مبلغ اعتمادات - 6
سيييقع تحويلهييا إلييى التصييرف المييوالي ) فييائض الجييزء والتييي  التصييرفاختتييام 

 : الخامس (

2316.850 

 حد استعمال إلى العنوان الثاني الباقية دونمن  5الدفع بالجزء  مبلغ اعتمادات - 7
                               :  ما يقابلها من موارد  إنجازيصرح بإلغائها لعدم  والتي التصرفاختتام 

 ال شيء

 
 2017و بعد التداول و النقاش صادق السادة األعضاء على الحساب النهائي لسنة 

 

 

 



  : 2018يزانية بلدية الغنادة لسنة تنقيح م / 2

 

  النيابة الخصوصية لبلدية الغنادةرئيس  رفيق العارمأفاد السيد 

و حيث حدد ثمن بيع آلة الحفر و الجرف   31/10/2017بتاريخ ات بتات بيع منقوالت و معدات زال االنتفاع بها ضر جلسامحلأنه تبعا       

، ثمن بيع سلم رفع حديدي بالمزاد العلني بمبلغ )25250.000(رون ألفا و مائتان و خمسون دينارا بالمزاد العلني بمبلغ قدره خمسة و عش

و حدد ثمن بيع  ) 400.000 (، ثمن بيع آلة حرث بالمزاد العلني بمبلغ قدره أربعمائة دينارا ) 140.000 (و أربعون دينارا       قدره مائة 

 .) 175.000 (ره مائة و خمسة و سبعون دينارا صهريج شفط مياه بالمزاد العلني بمبلغ قد

المحتوي على مبلغ  2018أفريل  05بتاريخ  9947950و على الصك الصادر عن صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية عدد       

 .2018( بعنوان منحة مساعدة غير موظفة خالل سنة 110000.000قدره مائة و عشرة ألف دينارا )

 حسب بيانات الجدول التالي : 2018مشروع تنقيح ميزانية سنة  النيابة الخصوصيةالسادة أعضاء  على فالمعروض

 

 موارد الميزانية : – 1
 

 

 االعتمادات المرسمة بيان الموارد التبويـب

 2018بميزانية سنة 

 الجملة االعتمادات اإلضافية

الفقرة  الفقرة الفصل

 الفرعية
 التخفيض الزيادة

 

 

 333700.000   333700.000 المداخيل الجبائية االعتيادية   

 : 2الجزء 

ميييوارد منقولييية مييين فيييوائض العنيييوان    02-60

 األول

 33813.612  33813.612 

 239300.000   239300.000 المداخيل غير الجبائية االعتيادية   

 299078.612  33813.612 239300.000 جملة المداخيل غير الجبائية االعتيادية   



 606813.612  33813.612 573000.000 جملــــــــة موارد العنوان األول

 

 : الموارد الذاتية المخصصة للتنمية 3الجزء 

 584976.257  584976.257  نقل فواضل 001 01 01-70

 110000.000  110000.000  موارد السنة 002 01 01-70

ن الفييييوائض غييييير المبييييالغ المتأتييييية ميييي  02 01-80

للسيييييينة  1المسييييييتعملة ميييييين العنييييييوان 
 (2017األخيرة)

 6069.890  6069.890 

 1الفوائض غير المستعملة من العنوان   03 01-80

 (2016للسنة السابقة للسنة األخيرة)

 26728.752  26728.752 

 25965.000  25965.000  موارد السنة  02 05-80

 753739.899  753739.899  جملــــــــــــــة الجزء الثالث

 الجزء الرابع : موارد االقتراض

     موارد السنة  02 01-90

     جملــــــــــــــة الجزء الرابع

 : موارد متأتية من إعتمادات محالة 5الجزء 

 06.706: الفصل  21الباب 
 309الفقرة 

أشيييييغال غليييييق المصيييييبات العشيييييوائية 
 للفضالت

 1000.000  1000.000 

 06.737: الفصل  26الباب 

  053الفقرة 

 6.200  6.200  تهيئة و تجهيز فضاءات مختلفة

 0510: الفصيييل  90البييياب 
  02الفقرة 

 1310.650  1310.650  اإلنارة العمومية

 2316.850  2316.850  جملــــــــــــــة الجزء الخامس

 756056.749  756056.749  جملـــــة موارد العنوان الثاني

 1362870.361  789870.361 573000.000 جملـــــــة المــــــوارد
 



 نفقات الميزانية : – 2
 

االعتمادات  بيان النفقات التبويـب

 المرسمة

بميزانية سنة 
2018 

 الجملة االعتمادات اإلضافية

 التخفيض الزيادة الفقرة الفرعية الفقرة الفصل

 I – نفقات العنوان األول 

 : 1الجزء 

 15200.000  14200.000 1000.000 االعتناء بالبنايات 001 10 02.201

متخلدات تجاه الديوان الوطني  005 80 02.201

 التصاالت تونس

 112.990  112.990 

متخلدات تجاه الوكالة الوطنية  013
 للتصرف في النفايات

 185.622  185.622 

متخلدات تجاه مؤسسات عمومية  020

 أخرى

 315.000  315.000 

 21000.000  19000.000 2000.000 االعتناء بالطرقات و األرصفة 001 34 02.202

 473130.000   473130.000 نفقات التصرف   

 506943.612  33813.612 473130.000 جملة نفقات التصرف   

  : 2الجزء 

 56845.000   56845.000 فوائد الدين   

 563788.612  33813.612 529975.000 العنوان األولجملــــــــة نفقات 

II - نفقات العنوان الثاني  

  : نفقات التنمية 3الجزء 

 6000.000   6000.000 دراسة أمثلة التهيئة العمرانية  01 06.600

 10104.000  4104.000 6000.000 دراسات أخرى  20 06.600

 11625.000   11625.000 الدائرة البلدية  02 06.603

 1685.084  1685.084  أشغال الصيانة و التعهد البناءات  06 06.603



 15700.000  15700.000  اقتناء معدات النظافة و الطرقات  01 06.606

 45965.000  45965.000  اقتناء وسائل النقل   06.608

 2500.000  2500.000  نفقات مختلفة   06.609

 71800.000  71800.000  موميةاإلنارة الع  01 06.610

 494196.227  494196.227  تعبيد الطرقات  02 06.613

 10500.000  10500.000  أشغال الصيانة و التعهد   03 06.613

 14016.216  14016.216  تهيئة المقابر و صيانتها  05 06.614

 32217.740  32217.740  تجميل مداخل المدن  03 06.615

 35000.000  35000.000  تهيئة المساحات الخضراء  04 06.615

 6720.000  6720.000  أشغال الصيانة و التعهد  21 06.617

 758029.267  734404.267 23625.000 جملــــــــــــــة الجزء الثالث

  : تسديد أصل الدين 4الجزء 

 38735.632  19335.632 19400.000 تسديد أصل القروض  01 10.950

 38735.632  19335.632 19400.000 جملــــــــــــــة الجزء الرابع

  : النفقات المتأتية من االعتمادات المحالة 5الجزء 

الفقييييرة  06.706: الفصييييل  21البيييياب 

309 

أشييييغال غلييييق المصييييبات العشييييوائية 

 للفضالت

 1000.000  1000.000 

الفقييييرة  06.737: الفصييييل  26البيييياب 
053  

 6.200  6.200  ز فضاءات مختلفةتهيئة و تجهي

 1310.650  1310.650  اإلنارة العمومية  02الفقرة  0510: الفصل  90الباب 

 2316.850  2316.850  جملــــــــــــــة الجزء الخامس

 799081.749  756056.749 43025.000 جملــــــــة نفقات العنوان الثاني

 1362870.361  789870.361 573000.000 جملة النفقات
 

 و بعد التداول و النقاش صادق السادة األعضاء على التنقيح المقترح .      
  

 تحويل إعتماد : - 3



 

و حيث تم ترسيم المبالغ الخاصة بهذه المشاريع مما استوجب  2017بالعنوان األول خالل سنة  لعدم استكمال مشاريع مبرمجة  تبعا      

الص المقاولين بعنوان متخلدات إلى جانب خالص مؤسسات عمومية غير مبرمجة حيث وردت الفواتير خالل سنة القيام بتحويل اعتماد لخ

استعرض السيد رئيس النيابة الخصوصية على السادة  اإلطارو في هذا  برمجة نفقات غير مبرمجة بالميزانيةإلى  باإلضافةهذا  2018

 حسب الجدول التالي: 2018نية البلدية لسنة األول لميزا ألعضاء تحويل االعتماد بالعنوانا

 
الفقرة  الفقرة الفصل  العنوان

 الفرعية

االعتمادات  بيان الفصل

 المبرمجة

 الجملة تحويل االعتماد

 بالنقف بالزيادة

 

 

 

 

 

  1العنوان 

 

01.101 

  8128.000  81515.000 األجر األساسي و التدر   01

رفيييع الفواضيييل منحييية حفييية الصيييحة و  091 02

 المنزلية

64550.000  8000.000  

 

02.201 

 2000.000  1000.000 1000.000 اقتناء معدات التصرف االداري  001 08

 2200.000 13000.000  15200.000 االعتناء بالبنايات 001 10

 9000.000  2000.000 7000.000 تعهد و صيانة وسائل النقل 001 10

منظوميية التصييرف فييي مييوارد اسييتغالل  005 20

 الميزانية

3200.000 110.000  3310.000 

 8000.000  4000.000 4000.000 معاليم التسجيل  39

متخلدات تجاه الوكالة الوطنية للتصيرف  013 80

 في النفايات

185.622 1366.000  1551.622 

 1967.000  1652.000 315.000 مؤسسات عمومية أخرىمتخلدات تجاه  020 80

 39500.000  39500.000  الخواصمتخلدات تجاه  021 80

 500.000 20500.000  21000.000 االعتناء بالطرقات و األرصفة 001 34 02.202

 197965.622 49628.000 49628.000 197965.622 العنوان األول ــةــــجملـــ
 

 

  على التحويل المقترح األعضاءو بعد التداول و النقاش صادق السادة       



 إفادتهنقطة تنوير عمومي بالشماطرة و تم  بإصالحجدي الشمتوري ليطلب القيام و  بعد االنتهاء من جدول أعمال الدورة تدخل المواطن و

 .ر و النصفالحادية عش إلىعند هذا الحد ختمت الجلسة و كانت تشير الساعة ببرمجة  يوم السبت لصيانة التنوير العمومي سيتم برمجتها 

 

 رئيس  النيابة الخصوصية

 

 رفيق العارم
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