
 الجمهوريـــة التونسيـــــة
  ليــــة لمحا التنمية وزارة     
  واليـة المنستيــر         

  ة الغنــادة بلدي           
             

  الرابعةلّدورة العادية محضر جلسة ا
  2016 نوفمبر 23بتاريخ   2016لسنة  للنيابة الخصوصية

  
  
  

 21و انعقاد الجلسة التمهيدية بتاريخ  ألساسي للبلديات،من القانون ا 32تبعـا لمقتضيـات الفصل       

النيابة الخصوصية  لبلدية  سلمجل الرابعةنعقدت بمقّر بلدية الغنـادة جلسـة الدّورة العاديّـة إ 2016أكتوبر 

بنــاءا على اإلستدعــاءات الموّجهة إلى الّسادة أعضاء النيابة نوفمبر   23بتاريخ  2016لسنة   الغنـادة

  :  التالي و المتضّمنة النصّ  2016 نوفمبر 16بتاريـخ  1032تحت عدد لخصوصية لبلدية الغنـادة ا

الدورة العاديـــة أشغال لحضور  بدعوتكم يتشــــــّرف رئيس النّيابة الخصوصيّة لبلدية الغنـادة "       

لثانية بعد الزوال للنظر في اعلى الّساعة  2016نوفمبر 23يوم  للنيابة الخصوصية 2016لسنــة  الرابعة

 :  المواضيع التالية

 متابعة االستخالصات البلدية.  -1
 .البرنامج االستثماري البلديمتابعة   -2
 .الوضع البيئيي بالمنطقة  -3
 .2016تنقيح ميزانية  -4
 .تنقيح قانون االطار -5
  

 نوفمبر 23االربعاء يوم  ةالرابع العادية جلسة الدورة النّيابة الخصوصيّة لبلدية الغنـادةعقـدت            

لبلدية النّيابة الخصوصيّة رفيق العارم رئيس  برئاسة السيد بمقّر البلدية الثانية مساءاعلى الّساعة  2016

   الغنـادة

  السادة :النّيابة الخصوصيّة و حضر عن أعضاء 

  : رئيس النّيابة الخصوصيّة            رفيــق العــارم -        
  : عضو       لدين بن خليفةنورا -        
  : عضو            ة  فــخالــد خلي -        
  : عضو          ساميـة صمـاش -        

كما حضر الجلسة السيد الكاتب العام للبلدية و قد تغيب السيد المنجي الصويد و السيد الصحبي الفرحاني 

  من مواطني الجهة. عـددو



قإ       يد رفي ة الس تح الجلس يس  فت ارم رئ ـادةالع ة الغن يّة لبلدي ة الخصوص تهلها  النّياب ي مس ب ف ة رح بكلم
ال شكرهم على مؤازرتهم و دعمهم للعمل البلدي بالسادة الحضور و  ثم تولى بعد ذلك استعراض جدول أعم

  الجلسة فكانت المصادقة عليه باإلجماع.
حول تدخالت ردود البلدية  ة الغنادةرئيس النيابة الخصوصية لبلديرفيق العـارم  السيد إستعرض     

مبينا أن جل  2016 أكتوبر 21المنعقدة بتاريخ  الجلسة التمهيدية للمجلس البلديالمواطنين خالل 
المطالب التي تم ذكرها تتعلق بطلبات تدخل كمشاريع موضحا أن تدخالت البلدية من مشاريع أصبحت 

ها الخاصة و وجوب الحضور بها و أن أول جلسة تعتمد على المنهجية التشاركية  والتي لها جلسات
تشاركية ستعقد يوم الجمعة المقبل كما تم اعداد المراسالت الضرورية الى االدارات المعنية في الطلبات 

  :النقاط التاليةثم استعرض ,االخرى خالل الدورة التمهيدية

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  / متابعة سير عملية الإلستخالصات البلدية : 1

  مفصلة كاآلتي : 409037.560 والبالغة 2016 نوفمبر 15إلى حد  نتائج عملية اإلستخالصات البلدية    ئيس النيابة الخصوصيةاستعرض ر 
إلى  ستخالصاتاال  التقديرات  بيان المورد  الفصل

  15/11/2015حدّ 
النسبة مقارنة 

  بالتقديرات
 حدّ االستخالصات إلى 

من  نوفمبر شهر موفى
  السنة الماضية

260.2352 % 17.12 2568.924 15000.000 معلوم على العقارات المبنيةال 11.01  
 805.890 %132.92 1329.260 1000.000 المعلوم على األراضي غير المبنية 11.02
 138512.777 % 77.63  112572.737  145000.000 المعلوم على المؤسسات الصناعية أو التجارية أو المهنية  12.01

األقصىالمتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية بعنوان حذف الحدالمبالغ 12.01.02
 % 39.01 3901.000 10000.000  للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية

7399.000 

 187.500 % 101.81  101.812  100.000 معلوم اإلجازة على بيع المشروبات 12.03

 0.000 % 0  0.000  2000.000 األسواق اليومية و األسبوعية و الظرفيةمداخيل 21.01
 1475.000  ...  1328.500  0.000 معلوم الوقوف  23.01
  76.000  ...  76.000  0.000 معلوم االشغال الوقتي للطريق العام  24.02
 630.000 % 144  1440.000  1000.000 معلوم إشغال الطريق عند إقامة حضائر البناء 24.04
 178.233  ... 20.000 ... مداخيل مختلفة  24.99
 1013.500 % 92.75  1391.250  1500.000 معلوم التعريف باالمضاء 31.01
 146.000 % 94.33  141.500  150.000 معلوم االشهاد بمطابقة النسخ لألصل 31.02
 472.500 % 221.7  1108.500  500.000 معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية 31.03
 1.800 % 861  172.200  20.000 معاليم تسليم الشهائد و الحجج األخرى  31.99
 0.000 % 50  200.000  400.000 معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن 32.02
 280.000 % 246.66  740.000  300.000 معلوم رخص الحفالت المنظمة بمناسبة األفراح العائلية 32.03



 285.500 % 116.97  2339.500  2000.000 اليم رخص البناءمع 32.06
 0.000 % 0  0.000  50.000 معاليم رخص نصب آالت توزيع الوقود في الطريق العام  32.08
 7191.000 % 198.11  6934.000  3500.000 معلوم االعتناء بفروع قنوات تصريف المواد السائلة 33.01
 0.000 % 0  0.000  100.000 معاليم اإليواء بمستودع الحجز 33.02
 0.00 % 0.000  0.000  70000.000 المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي 33.03

 93177.000 % 60.22  48178.000  80000.000 المقابيض االعتيادية للمعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي 33.03.01

      3050.000  - باعتبار المليم الخامسعلى سعر التيار الكهربائيالمقابيض االعتيادية للمعلوم اإلضافي 03303.03

 0.000 % 0  0.000  150.000 التجارية أو الصناعية أو المهنيةمعاليم مقابل رفع الفضالت المتأتية من نشاط المحالت 33.04

 0.000 % 0  0.000  50.000 معلوم رقابة سيارات األجرة و السيارات المجهزة بعداد  33.06
 46.000 % 175.2  876.000  500.000 معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات 33.99
 2744.934 % 42.49  3399.276  8000.000 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري 52.01
 216133.000 % 95.15  216964.000  228000.000 المناب من المال المشترك 60.01
 0.000  ....  0.000  .... منح و مساهمات مخصصة للتسيير  60.03
 0.000 % 0  0.000  300.000 مداخيل المخالفات لتراتيب حفظ الصحة 60.06
 0.000  ...  0.000  ... مداخيل المخالفات للتراتيب العمرانية 60.07
 0.000 % 0  0.000  300.000 استرجاع مصاريف إصالح الطرقات و األرصفة 60.09
 0.000 % 0  0.000  50.000 التبرعات و الوصايا 60.11

 103.152  ....  155.101  ... مبالغ بعنوان مصاريف إدارة و تصرف و استخالص لفائدة الغير 60.99.01
  473211.046  % 71.76  409037.560  569970.000  الجملـــــــــــة

عنيـة لتركيـز مركـز الحـرس البلـدي و الـذي مـن  عضـاء الـى  ضـعف مـوارد المعلـوم علـى العقــارات المبنيـة و ضـرورة االتصـال بالمصـالح المو تطرق األ 
  شأنه السيطرة على البناء بدون رخصة و بالتالي تنمية الموارد و كذلك تحسيس المواطنين باداء واجبهم الجبائي

  :البلدي  فيذ مشاريع المخطط اإلستثماري  متابعة تن / 02



  أشرفتكما   فقد انتهت أشغال تعبيد الطرقـات  2016/ 2015  سنة  رمجةنتائج تنفيذ المشاريع المب استعرض رئيس النيابة الخصوصية        
. أما فيما يخص   %100فقد أنجز بنسبة  تركيز مخفضات السرعة    أما مشروع  على االنتهاء  و المستودع البلدي أشغال مشروع صيانة مقر البلدية

   كما تسلمت البلدية في اطار الصفقة االطارية هبة من الدولةفقد تم تسليم المعدات    munichargeuseمعدات سلم رافع و الة شحن  اقتناء  
كذلك بلغت نسبة انجاز مشروع التجميل   %60نسبة االنجاز حوالي    فقد بلغت. اما مشروع صيانة المقـابر   TRACTOPELLEالة تراكس  

 %60حوالي  
  

  
   : 2016تنقيح ميزانية   / 03

       
   لبلدية الغنادة  خصوصيةرفيق العارم رئيس النيابة الأفـاد السيد  

  .2016جوان    21و المصادق عليها بتاريخ   2016ماي   27لجلسة أعضاء النيابة الخصوصية المنعقدة بتاريخ    أنه تبعا      
المحتوي على مبلغ    2016سبتمبر   28بتاريخ   9982616لصك الصادر عن صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية عدد  و على ا      

و الطرقـات لفـائدة بلدية  اقتناء معدات النظافة    ) بعنوان مساعدة استثنائية مخصصة لمشروع35000.000سة و ثالثون ألفـا دينارا (قدره خم
  الغنادة.

المحتوي على مبلغ    2016نوفمبر   01بتاريخ   9982573روض و مساعدة الجماعات المحلية عدد  الصك الصادر عن صندوق القو على        
) بعنوان القسط األول من القرض المخصص لمشروع تعبيد  133957.000قدره مائة و ثالثة و ثالثون ألفـا و تسعمائة و سبعة و خمسون دينارا (

  الطرقـات لفـائدة بلدية الغنادة.
  حسب بيانات الجدول التالي :  2016أعضاء المجلس البلدي مشروع تنقيح ميزانية بلدية الغنادة لسنة  على السادة    فـالمعروض

  / موارد الميزانية: 01
  



  االعتمادات المرسمة  بيان الموارد  التبويـب
  2016بميزانية سنة 

  االعتمادات 
  اإلضافية

  الجملة
 الفقرة الفرعية  الفقرة  الفصل

 I – ولموارد العنوان األ  
  : 1الجزء 

  333320.000    333320.000  المداخيل الجبائية االعتيادية      
  : 2الجزء 

  236650.000    236650.000  االعتياديةالمداخيل غير الجبائية       
  569970.000    569970.000  جملــــــــة موارد العنوان األول

II - موارد العنوان الثاني  
  خصصة للتنمية: الموارد الذاتية الم 3الجزء 
  982339.949  982339.949    نقل فواضل  001  01  70- 01
  35000.000  35000.000    موارد السنة  002  01  70- 01
المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة     02  80- 01

  )2015(للسنة األخيرة 1من العنوان 
  199870.086  199870.086  

ن العن    03  80- 01 تعملة م ر المس وائض غي  1وان الف
  )2014(للسنة السابقة للسنة األخيرة

  41909.061  41909.061  

  133957.000  133957.000    موارد السنة    02  90- 01
 1393076.096 1393076.096    جملــــــــــــــة الجزء الثالث

  محالة تإعتمادا: موارد متأتية من  5الجزء 
  1000.000  1000.000    صبات العشوائية للفضالتأشغال غلق الم  309الفقرة  06.706: الفصل  21الباب 
  6.200  6.200    تهيئة و تجهيز فضاءات مختلفة  053الفقرة  06.737: الفصل  26الباب 
  3988.700  3988.700    اإلنارة العمومية   02الفقرة  0510: الفصل  90الباب 

  4994.900  4994.900    جملــــــــــــــة الجزء الخامس
 1398070.996 1398070.996    رد العنوان الثانيجملـــــة موا

 1968040.996 1398070.996  569970.000  جملـــــــة المــــــوارد
  

  / نفقـات الميزانية: 02
  



  االعتمادات المرسمة  بيان النفقات  التبويـب
  2016بميزانية سنة 

  االعتمادات 
  اإلضافية

  الجملة
 الفقرة الفرعية  الفقرة  الفصل

 I – نفقات العنوان األول  
  : 1الجزء 

  433862.000    433862.000  نفقات التصرف      
  : 2الجزء 

  57002.000    57002.000  فوائد الدين      
  490864.000    490864.000  جملــــــــة نفقات العنوان األول

II - نفقات العنوان الثاني  
  : نفقات التنمية 3الجزء 

  12638.000    12638.000  يئة العمرانيةدراسة أمثلة الته    01  06.600
  18908.000  7908.000  11000.000  دراسات أخرى    20  06.600
  60000.000  60000.000    إقتناء أراضي      06.601
  107627.125  107627.125    أشغال الصيانة و التعهد    06  06.603
  2400.000  2400.000    نظم تبادل المعلومات    02  06.605
  157880.000  157880.000    ناء معدات النظافة و الطرقاتاقت    01  06.606
  25000.170  25000.170    اإلنارة العمومية    01  06.610
  754179.371  754179.371    تعبيد الطرقات    02  06.613
  34654.000  34654.000    أشغال الصيانة و التعهد    03  06.613
  150468.000  125000.000  25468.000  تهيئة المقابر و صيانتها    05  06.614
  70272.430  70272.430    تجميل مداخل المدن    03  06.615
  12500.000  12500.000    تهيئة المساحات الخضراء    04  06.615
  6720.000  6720.000    أشغال الصيانة و التعهد    21  06.617

1364141.0961413247.096  49106.000  جملــــــــــــــة الجزء الثالث
 تسديد أصل الدين : 4الجزء 

  58935.000  28935.000  30000.000  تسديد أصل القروض    01  10.950
  58935.000  28935.000  30000.000  جملــــــــــــــة الجزء الرابع



  : النفقات المتأتية من االعتمادات المحالة 5الجزء 
  1000.000  1000.000    ضالتأشغال غلق المصبات العشوائية للف  309الفقرة  06.706: الفصل  21الباب 
  6.200  6.200    تهيئة و تجهيز فضاءات مختلفة   053الفقرة  06.737: الفصل  26الباب 
  3988.700  3988.700    اإلنارة العمومية   02الفقرة  0510: الفصل  90الباب 

  4994.900  4994.900    جملــــــــــــــة الجزء الخامس
 1477176.996 1398070.996  79106.000  نيجملــــــــة نفقات العنوان الثا

 1968040.996 1398070.996  569970.000  جملة النفقات
  

  . 2016بعد التداول والنقـاش صادق السادة الحضور على مشروع تنقيح ميزانية بلدية الغنادة لسنة   و       
  

  
  
  
  
  



  : تنقيح قـانون اإلطار / 40
تنقيح قرار مجموع أعوان البلدية حسب  وجب   ار بلدية الغنادةتبعا للتغيرات الحاصلة بقـانون إط      

  بيانات الجدول التالي : 
  الحالة الجديدة  التغييرات  الحالة القديمة  الرتبة  بيان اإلطار

  مشغول  شاغر  الجملة  النقصان  الزيادة  مشغول  شاغر  العدد
                    اإلطار اإلداري
  0  1  1  0  0  0  1  1  1أ  متصرف مستشار

  1  0  1  0  0  1  0  1  2أ  فمتصر 
  0  1  1  0  1  0  1  1  3أ  ملحق إدارة
  1  1  2  0  0  1  1  2  ب  كاتب تصرف
  2  1  3  0  1  2  0  2  ج  مستكتب إدارة

  0  1  1  0  0  0  1  1  ج  راقن
  0  1  1  0  0  0  1  1  د  عون إستقبال
                    اإلطار التقني

  1  0  1  0  0  1  0  1  3أ  تقني

  0  1  1  0  0  0  1  1  ب  مساعد تقني
                    لةسلك العم
  األولى المجموعة
  

  

  0  1  1  1  0  0  2  2  1صنف
  0  1  1  1  0  0  2  2  2صنف

  6  0  6  0  1  3  2  5  3صنف
  

  المجموعة الثانية
  1  6  7  0  3  4  0  4  4صنف

  1  1  2  0  1  1  0  1  5صنف
  0  2  2  0  0  0  2  2  6صنف

  0  1  1  0  0  0  1  1  7صنف
  1  0  1  0  0  1  0  1  8صنف  المجموعة الثالثة

  جماعصادقة على التنقيح المقترح باال وتمت الم 
  حملة استثنائية للنظافة و العناية بالبيئة: / 05

بعد تسلم البلدية اللة تراكس و اتمام  الخصوصية لبلدية الغنادة أنه    تطرق رئيس النيابة        
ف  اجراءات  االنتداب لسائق اليات ثقيلة سيتم الشروع في الحمالت الزالة كروم الهندي  و تكثي

التدخالت لتحسين الخدمات المقدمة وكذلك فقد تم برمجة حمالت استثنائية مشتركة بين البلديات  
  من قبل الوالية بين البلديات اخر كل اسبوع ستشارك فيها البلدية. 



بعد ذلك تطرق السيد خالد خليفة عضو النيابة الخصوصية الى وجود مشكل بالمنطقة يتعلق بمرور  
  مادة الطفـل و ضرورة وجود حل لذلك.الشاحنات الناقـلة ل

موازي لشارع البيئة و  و اعتماده في اطار مراجعة مثال التهيئة العمرانية   اث طريق  دكما طالب باح
و هو من شأنه حل عديد    خاصة و انه موجود واقعيا  المقـابل ألرض الحي التجاري و حي الحرش

وضعية  لب رخص البناء نتيجة عدم وضوح  االشكاليات المتعلقة برخص البناء حيث تعطلت عديد مطا
  و القى هذا المطلب موافقة جميع االعضاء. اللمساكن المحاذية له  تلك الطريق

  
 و احيلت الكلمة للحاضرين فكانت كاآلتي:

طالب بالتدخل لرفع مضرة من أجواره و رفع مواد البناء و التنضيف . و تم  : عمر بالحاج سالم -

 ة أعضاء النيابة للمكان لحل االشكال. االتفاق على القيام بمعاين

 طالب بتنفيذ رخصة بناء تحصل عليها بفتح باب و رفع مواد بناء. : علي حمودة -

  :عدم الموافقة  طلب الترخيص له لفتح كشك : بالحاج عليرشدي  -

ي يتم استلزامه لكتطرق الى ضرورة التخفيض في السعر االفتتاحي للسوق السبوعية  بوبكر بن خليفة -

 .الخواص و ضرورة تكثيف دوريات مراقبة البناء قبل نم

الزاهي طالب بتركيز فوانيس بطريق الغرابة و تعبيد طريق الحرش و تمت دعوته للحضور  األسعد-

  خالل الجلسة التشاركية االولى لتقديم هذه المطالب

  ير إلى الرابعةتشالساعة  و كانتعمال رفعت الجلسة استعراض جدول األوباإلنتهاء من           

  .  بعد الزوال          

  

  2016نوفمبر  23 الغنـــادة في :
  

  رئــيس النيابــة الخصوصية

رفيـــق العــارم



  الجمهورية التونسية
  وزارة الداخلية  
  بلدية الغنادة

  عــــدد
  

  لغنادةالنيابة الخصوصية بامن رئيس  
   إلى

  والــــي المـنــســتــيـر
  ي حسانع/ط السيد معتمد بن

  
  المالحظات  عددها  بيان محتوى الوثائق

محضر جلسة  الدورة العادية الرابعة للنيابة  
  . 2016نوفمبر   23الخصوصية بتاريخ  

  
  
  

  يحال على سيادتكم لما يتعين.  01

  
  ي :ـادة فـــالغن                                                

  رئيس النيابة الخصوصية                                                         
  رفيق العارم                                                          

  



  
  


