
  الجمهورية التونسية
  الشؤون المحلية و البيئةوزارة  

  بلدية الغنـادة
 

     2017 لسنة    الثانية العادية  محضر جلسة الدورة
  2017 ماي 30بتاريخ    

 
  

المتعلق بإصدار القـانون األساسي للبلديات وعلى    1975ماي   14المؤرخ في    1975لسنة   33عمال بمقتضيات القـانون األساسي عدد         
 23/05/2017بتاريخ   491 تحت عــدد النيابة الخصوصيةجميع النصوص التي تممته أو نقحته وبناء على االستدعاء الموجه إلى كافة أعضاء  

  :وهذا نصه  
يوم   قدهاالمقرر ع 2017لسنة  الدورة العادية الثانية للنيابة الخصوصية    بلدية الغنادة بدعوتكم لحضورب النيابة الخصوصية  يتشرف رئيس       

  لبلدية و نظرا لألهمية الرجاء الحضور في الموعد و المكان المشار اليه انفـا و السالم  بمقر امنتصف النهار  الساعة    على   2017ماي   30الثالثاء  
  :التالية  للنظر في المسائل 
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   2016ختم الحساب المالي لسنة   - 5
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  .تمكين العملة من مادة الحليب / 07



  
طلـب لتعبيــد انهـج و اضـافة نقـــاط   لتـدخالت فـي  و التـي تمحــورت ا  2017 أفريـل 28يـوم الجمعــة    الثانيـةعلـى اثـر انعقــاد الــدورة التمهيديـة        

ى  لـطـار هـذه الطلبـات هـي جلسـات تشـاركية اخـر السـنة العـداد المخطـط االسـتثماري السـنوي للسـنة المقبلـة اإتـم توجيـه أصـحابها أن    وتنوير عمـومي  
و   العشـاب علـى الطرقــات و االراضـي البيضـاء  و قـد انطلقـت البلديـة فـي ازالـة ا جانب طلبات تتعلق بحاويات الفضـالت و التـدخل فـي بعـض النقــاط  

علــى الســاعة   2017 مــاي 30يــوم الثالثــاء    الثانيــةجلســة الــدورة العاديــة   النيابــة الخصوصــية ببلديــة الغنــادة تدـعقــ ,رفــع بعــض النقـــاط الســوداء  
نـور الـدين بـن خليفـة و  : السـادة    الخصوصـية    ةحضـر عـن النيابـ و  النيابـة الخصوصـيةرئـيس    رفيـق العـارمبمقـر البلديـة برئاسـة السـيد   منتصف النهار

  .خالد خليفة و السيدة سامية سماش و الكاتب العام للبلدية و مجموعة من المواطنين
م  ثمؤكدا على ضرورة الحضور المنتظم ألعضاء النيابة الخصوصية   الحضوربكلمة رحب في مستهلها بالسادة    رفيق العارم افتتح الجلسة السيد          
  فكانت المصادقة عليه باإلجماع  الجلسة  بعد ذلك استعراض جدول أعمال  تولى

  :متابعة سير عملية الإلستخالصات البلدية  /  1
مفصلة     د 304466.178 والبالغة 2017 ماي   26حد  إلى  نتائج عملية اإلستخالصات البلدية  على السادة االعضاء    استعرض رئيس النيابة الخصوصية

  :كاآلتي  
االستخالصات   التقدیرات  ن الموردبیا  الفصل

 ماي 26إلى حد 
2017  

النسبة مقارنة 
  بالتقدیرات

 ماي  26 االستخالصات إلى غایة  
  من السنة الماضیة

 1286.011  % 14.768 1772.260 12000.000 املعلوم على العقارات املبنية 11.01
  558.200 %56.861 1421.528 2500.000 املعلوم على األراضي غري املبنية 11.02
  72038.561  % 54.234 78640.381 145000.000 املعلوم على املؤسسات الصناعية أو التجارية أو املهنية  12.01

املبالغ املتأتية من صندوق التعاون بني اجلماعات احمللية بعنوان حذف احلد  12.01.02
 3901.000  % 44.176 5743.000 13000.000  ية أو املهنيةاألقصى للمعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجار 

ت 12.03   0.000  % 67.5  67.500 100.000 معلوم اإلجازة على بيع املشرو
  0.000 % -  - 1800.000 مداخيل األسواق اليومية و األسبوعية و الظرفية 21.01



  703.000  --   525.000 0 )السوق(معلوم الوقوف  23.01
  980.000  % 66.66  1000.000 1500.000 إشغال الطريق عند إقامة حضائر البناءمعلوم 24.04
المضاء 31.01   634.500 % 34.35  687.000 2000.000 معلوم التعريف 
  71.000 % 24.75  74.250 300.000 معلوم االشهاد مبطابقة النسخ لألصل 31.02
  332.500 % 77  770.000 1000.000 معاليم تسليم بطاقات احلالة املدنية 31.03
  0 %  65  26.000  40.000 معاليم تسليم الشهائد و احلجج األخرى  31.99
  0.000 %  -  -  400.000 معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض املهن 32.02
  40.000 %  18.75  75.000  400.000 معلوم رخص احلفالت املنظمة مبناسبة األفراح العائلية 32.03
  365.300 %  67.78  1491.300  2200.000 معاليم رخص البناء 32.06
  0.000   -  -  50.000 معاليم رخص نصب آالت توزيع الوقود يف الطريق العام  32.08
  3143.000 %  38.083  2285.000  6000.000 معلوم االعتناء بفروع قنوات تصريف املواد السائلة 33.01
  0.000 %  260  260.000  100.000 جزمعاليم اإليواء مبستودع احل 33.02

ئي  33.03.01   48178.000 %  69.152  96814.000  140000.000 املقابيض االعتيادية للمعلوم اإلضايف على سعر التيار الكهر
عتماد الية التعديل  033.03.02 ئي    3050.000   -  -  10000.000 املبالغ املتأتية من املعلوم االضايف على سعر التيار الكهر

  0.000 %  -  -  100.000  ةالتجارية أو الصناعية أو املهنيمعاليم مقابل رفع الفضالت املتأتية من نشاط احملالت 33.04
  0.000 %  -  -  50.000 معلوم رقابة سيارات األجرة و السيارات اجملهزة بعداد  33.06
  106.000 %  450  450.000  100.000 معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات 33.99
  1549.276 %  45  3824.647  8500.000 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط جتاري 52.01
  108067.000 %  48.212  108482.000  225000.000 املناب من املال املشرتك 60.01
 0.000   -  -  400.000 مداخيل املخالفات لرتاتيب حفظ الصحة 60.06
 0.000   -  -  410.000 و األرصفةاسرتجاع مصاريف إصالح الطرقات 60.09
 0.000   -  -  50.000 التربعات و الوصا 60.11

 73.592   ....  57.312  ... مبالغ بعنوان مصاريف إدارة و تصرف و استخالص لفائدة الغري 60.99.01
  245152.940   %  53.135  304466.178  573000.000  اجلملـــــــــــة



ة و جود بعض التحسن في المبلغ الجملي لالستخالصات مقـارنة مع نفس الفترة من السنة المنقضية مع الدعوة الى العمل  الحظ أعضاء النيابة الخصوصي
  .على تكثيف المجهودات لتنمية الموارد البلدية  

  
  

  :البلديمتابعة تنفيذ مشاريع المخطط االستثماري   / 20
  

حيث أن مشروع صيانة المقـابر    2016نتائج تنفيذ المشاريع المبرمجة سنة   لبلدية الغنادةأعضاء النيابة الخصوصية  السادة    المعروض على        
انجاز باب فرعي ثاني و  مع   و تم القبول الوقتي لالشغال   %100د قد بلغت نسبة االنجاز   134622.200بتمويل ذاتي كليا بكلفة جملية  

  و  %90د فقد بلغت نسبة االنجاز حوالي   63670.000.تي كلي  و البالغة  أما فيما يخص مشروع مد االرصفة بتمويل ذا   الحظيرةتنظيف  
و التي تم تحديد   2016حسب المنهجية التشاركية  التي اعتمدت اواخر سنة    2017بصدد القيام باجراءات المشاريع التي برمجت لسنة    البلدية

الدنيا للحصول على المساعدات المبرمجة من قبل صندوق القروض و  و الكلفة و قد حققت البلدية الشروط   فيها المشاريع و مناطق التدخل  
و    لمشروع الطرقـات و االرصفة و قد تم تكليف مكتب دراسات بانجاز االعمال التحضيرية  ألف دينار  110و البالغة   مساعدة الجماعات المحلية  

  .الكمية لنتمكن من اعداد طلب العروضلذلك سيتم التقـليصفي بعض العناصر  أفضت الدراسة الى كلفة أكبر من المبرمج  
 01د طريق الدواهشية بطول  يبرمجة تدخالت جديدة بتعب قد تم    كما ان المشاريع الجهوية المبرمجة لتعبيد طرقـات قد شارفت على النهاية و

  .كم 2.5بطول    كم و الطريق الرابطة بين العثامنة و طريق الستارة 1.5بين حاتم و الجنايحة بطول    ةكم و الطريق الرابط
  

 

  : 2017ميزانية بلدية الغنادة لسنة   نقيحت  -3
و المتضمن لمبلغ مالي قدره   31/03/2017بتاريخ   9947503تبعا للصك الصادر عن صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية عدد        

تنقيح  مشروع  على السادة األعضاء    لنيابة الخصوصيةاستعرض رئيس او حيث تم التعهد بتوظيف المبلغ لمشروع تعبيد الطرقـات   110000.000
  :كاآلتي   2017البلدية لسنة    الميزانية



  :موارد الميزانية/  01
  

  االعتمادات المرسمة  بیان الموارد  التبویـب
  2017بمیزانیة سنة 

  االعتمادات 
  اإلضافیة

  الجملة
 الفقرة الفرعیة  الفقرة  الفصل

 I – موارد العنوان األول  
  : 1الجزء 

  338640.000    338640.000  المداخیل الجبائیة االعتیادیة      
  : 2الجزء 

  234360.000    234360.000  االعتیادیةالمداخیل غیر الجبائیة       
  573000.000    573000.000  جملــــــــة موارد العنوان األول

II - موارد العنوان الثاني  
  للتنمیةالموارد الذاتیة المخصصة :  3الجزء 
  360465.162  360465.162    نقل فواضل  001  01  70- 01
  110000.000  110000.000    موارد السنة  002  01  70- 01
المبالغ المتأتیة من الفوائض غیر المستعملة     02  80- 01

  )2016(للسنة األخیرة 1من العنوان 
  106915.006  106915.006  

وان    03  80- 01 ن العن تعملة م ر المس وائض غی  1 الف
  )2015(للسنة السابقة للسنة األخیرة

  49967.521  49967.521  

  627347.689  627347.689    جملــــــــــــــة الجزء الثالث
  موارد االقتراض: الجزء الرابع 

  66043.000  66043.000    موارد السنة    02  90- 01
  66043.000  66043.000    جملــــــــــــــة الجزء الرابع

  محالة تإعتماداارد متأتیة من مو:  5الجزء 
  1000.000  1000.000    أشغال غلق المصبات العشوائیة للفضالت  309الفقرة  06.706الفصل :  21الباب 
  6.200  6.200    تھیئة و تجھیز فضاءات مختلفة  053الفقرة  06.737الفصل :  26الباب 
  3988.700  3988.700    اإلنارة العمومیة   02الفقرة  0510الفصل :  90الباب 

  4994.900  4994.900    جملــــــــــــــة الجزء الخامس
  698385.589  698385.589    جملـــــة موارد العنوان الثاني



 1271385.589  698385.589  573000.000  جملـــــــة المــــــوارد
  

  :نفقـات الميزانية/  02
  

  االعتمادات المرسمة  بیان النفقات  التبویـب
  2017نة بمیزانیة س

  االعتمادات 
  اإلضافیة

  الجملة
 الفقرة الفرعیة  الفقرة  الفصل

 I – نفقات العنوان األول  
  : 1الجزء 

  469405.000    469405.000  نفقات التصرف      
  : 2الجزء 

  37136.000    37136.000  فوائد الدین      
  506541.000    506541.000  جملــــــــة نفقات العنوان األول

II - نفقات العنوان الثاني  
  نفقات التنمیة:  3الجزء 

  6500.000    6500.000  دراسة أمثلة التھیئة العمرانیة    01  06.600
  12180.000  5680.000  6500.000  دراسات أخرى    20  06.600
  13454.275  13454.275    أشغال الصیانة و التعھد البناءات    06  06.603
  40839.268  40839.268    اقتناء وسائل النقل      06.608
  54286.928  54286.928    اإلنارة العمومیة    01  06.610
  425000.000  425000.000    تعبید الطرقات    02  06.613
  20500.000  20500.000    أشغال الصیانة و التعھد الطرقات    03  06.613
  47527.788  47527.788    تھیئة المقابر و صیانتھا    05  06.614
  69382.430  69382.430    مداخل المدن تجمیل    03  06.615
  10000.000  10000.000    تھیئة المساحات الخضراء    04  06.615
  6720.000  6720.000    أشغال الصیانة و التعھد    21  06.617

 706390.689 693390.689  13000.000  جملــــــــــــــة الجزء الثالث
 تسدید أصل الدین:  4الجزء 

  53459.000    53459.000  ل القروضتسدید أص    01  10.950



  53459.000    53459.000  جملــــــــــــــة الجزء الرابع
  النفقات المتأتیة من االعتمادات المحالة:  5الجزء 
  1000.000  1000.000    أشغال غلق المصبات العشوائیة للفضالت  309الفقرة  06.706الفصل :  21الباب 
  6.200  6.200    تھیئة و تجھیز فضاءات مختلفة   053 الفقرة 06.737الفصل :  26الباب 
  3988.700  3988.700    اإلنارة العمومیة   02الفقرة  0510الفصل :  90الباب 

  4994.900  4994.900    جملــــــــــــــة الجزء الخامس
  654844.589  588385.589  66459.000  جملــــــــة نفقات العنوان الثاني

 1271385.589  698385.589  573000.000  جملة النفقات
  

  وبعد التداول و النقاش صادق السادة االعضاء على التنقيح املقرتح  

  :تحويل إعتماد   -  4 
على السادة األعضاء تحويل االعتماد    استعرض السيد رئيس النيابة الخصوصيةلمبالغ المبرمجة ببعض الفصول  ل لتجاوز كلفة االنجازتبعا        

  :حسب الجدول التالي  2017ول و الثاني لميزانية البلدية لسنة  بالعنوانين األ
  

الفقرة   الفقرة  الفصل   العنوان
  الفرعیة

االعتمادات   بیان الفصل
  المبرمجة

  الجملة  تحویل االعتماد

  بالنقص  بالزیادة

  
 1العنوان 

  
02.201  

  1500.000  1500.000    3000.000  األكریة و األداءات    01
  2460.000    700.000  1760.000  فقات التداوين  001  30
  2000.000    800.000  1200.000  الحفالت العمومیة  001  36

  5960.000  1500.000  1500.000  5960.000  العنوان األول ــةــــجملـــ
  12680.000    500.000  12180.000  دراسات أخرى    20  06.600  2العنوان 

  64086.928    9800.000  54286.928  اإلنارة العمومیة    01  06.610
  409200.000  15800.000    425000.000  تعبید الطرقات    02  06.613
  53027.788    5500.000  47527.788  تھیئة المقابر و صیانتھا    05  06.614



  538994.716  15800.000  15800.000  538994.716  العنوان الثاني ـــةـــــجملــ
  544954.716  17300.000  17300.000  544954.716  ـةالجملـــــــــــة العامـــــ

 
  
  
 
 
 
 
 

  
 

 



  .املقرتح التحويلصاق السادة االعضاء على  و بعد التداول و النقاش

  : 2016ختم الحساب المالي لسنة  /  5
 و املتعلق 1975ماي  14املؤرخ يف  1975ــدد لسنة 33من القانون االساسي عـــ 20تطبيـــقا ملقتضيات الفصل 

نتخاب رئيسا للجلسة عند مناقشة احلساب املايل وقع انتخاب السيد ت القاضي   صدار القانون االساسي للبلد

نورالدين بن خليفة رئيس جلنة الشؤون االدارية و املالية  رئيسا للجلسة ملناقشة احلساب املايل و الذي كان كما يلي  

:  

 

  1948151.311  :  لمقـابيض الميزانية  الجمليالمبلغ    - 1

  1449047.491  :لمصاريف الميزانية المأذون بدفعها  النهائي    الجملي  المبلغ  - 2

(  التــي يــرخص فــي نقـلهــا إلــى حســابات خــارج الميزانيــة  2015مبلــغ نتيجــة ســنة   - 3
  ) :الفـائض الجملي للميزانية  

499103.820  

  التصـرفحد اختتـام    إلى العنوان األول الباقية بدون استعمالبإلعتمادات  ا غمبل - 4
  :بإلغائها  والتي يصرح  

104427.443  

  الباقيـــــة دون  مـــــن العنـــــوان الثـــــاني 4و   3ئين  الجز الـــــدفع بـــــ  مبلـــــغ اعتمـــــادات - 5
                     :                 بإلغائهاوالتي يصرح    التصرفستعمال إلى حد اختتام  ا

  ال شيء

  اســتعمال إلــى نــوان الثــاني الباقيــة دونالعمــن   5الــدفع بــالجزء    مبلـغ اعتمــادات - 6
فــائض الجـزء الخـامس  ( سيقع تحويلها إلى التصرف المـوالي  والتي    التصرفاختتام    حد

( :  

4994.900  

  اســتعمال إلــى العنــوان الثــاني الباقيــة دونمــن   5الــدفع بــالجزء  مبلـغ اعتمــادات   - 7
            :  ها من موارد  ما يقـابل  إنجازيصرح بإلغائها لعدم    والتي  التصرفاختتام    حد

  ال شيء

  

  :حملة استثنائية للنظافة و العناية بالبيئة / 60
  

أنه في إطار برنامج النظافة و  عضاء النيابة  األعلى السادة   الخصوصية    استعرض رئيس النيابة        
العشاب هذه السنة سيتم البدء في  و امام تفـاقم و تكاثر االعناية بالبيئة و تحسين خدمة النظافة  

تنظيف االعشاب على جوانب  الطرقـات و االراضي البيضاء و مسح  ل الجرفحمالت  متتالية بالة  
  .اءنالمستنقعات  و رفع مواد الب

  :تمكين العملة من مادة الحليب / 70



كمية يومية من  يحق للعملة التمتع ب  على غرار بقية البلدياتاستعرض رئيس النيابة الخصوصية  أنه  
  و بعد التداول والنقـاش وافق السادة االعضاء من الحليب يتم تحديدها الحقـا حسب االجراءات  

لمزيد من بذل    ان تتم دعوتهم  على  لىمل الفعمادة الحليب  خالل أيام العتمكين عملة البلدية من  
  .الجهد خالل عملهم

  
و  الواحدة  ت الجلسة و كانت الساعة تشير إلى  وباإلنتهاء من استعراض جدول األعمال رفع          

  .  النصف بعد الزوال

  

  : الغنـــادة في                                                                            

  رئــيس النيابــة الخصوصية                                                                      

  

  رفيـــق العــارم                                                                               

  


