
 الجمهوريـــة التونسيـــــة 

 وزارة الداخلية

 والية المنستير

 بلدية الغنــادة  

   2023لسنة   االولىالدورة العادية  محضر

 2023 مارس 01للمرة الثانية 

عدد و بموقع الواب  للعموم    البالغالداخلي للبلدية وبناء على  المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية و النظام    2018ماي    09المؤرخ في    2018لسنة    29عمال بمقتضيات القانون األساسي عدد   

 وهذا نصه :   2023/ 13/02بتاريخ  161و االستدعاءات لكافة اعضاء المجلس عدد   2023  فيفري 13بتاريخ  164

العادية   الدورة  الغنـادة بدعوتكم ألشغال جلسة   البلدي      االولى"و بعد يتشرف رئيس بلدية  الساعة    2023فيفري    27االثنين  و ذلك يوم    2023لسنة  للمجلس            األعمالللنظر في جدول    الثالثة مساءا  على 

  و ألهمية الموضوع الرجاء الحضور في الموعد و المكان المشار اليهما اعاله.و الملخص  المصاحبين   

      فيفري   27بتاريخ    204للعموم عدد    لإلعالمود مزودين و مقاولين مطالبين بمستحقاتهم الستكمال أشغال  المشاريع و تبعا  مارس نظرا لوج  1و نظرا لعدم توفر النصاب القانوني تم اعادة الجلسة الى يوم   

 فيفري هذا نصه:  27بتاريخ  199و بموقع الواب و استدعاء االعضاء عدد 

على الساعة  الواحدة بعد الزوال للنظر في   2023مارس    01للمرة الثانية و ذلك يوم األربعاء     2023ى للمجلس البلدي لسنة  و بعد يتشرف رئيس بلدية الغنادة بدعوتكم ألشغال جلسة الدورة العادية االول"    

 ."الموضوع الرجاء الحضور في الموعد و المكان المشار إليهما أعاله  المصاحبين لالستدعاء للمرة االولى و الهمية  جدول االعمال و الملخص

 2023لسنة  األولىلدورة العادية ا خص جدول أعمال ومل

يس البلدية و تقديم تقارير اللجان البلدية حول تدخالت  المصادقة على المحضر السابق و نشاط رئيس المجلس و ردود الدورة التمهيدية: سيتم المصادقة على محضر الجلسة السابق و استعراض نشاط رئ   -1

 .2023جانفي   28قدت بتاريخ المواطنين خالل الدورة التمهيدية  التي انع

 :مبلغ 2023متابعة االستخالصات البلدية: تبلغ االستخالصات الى حد موفى جانفي  -  2

 .بالمائة  حسب الجدول المصاحب و سيتم متابعتها فصال فصال و تحيين االستخالصات ان كان هناك تغير في الموارد 15.5د اي بنسبة   116954.459

 . لبلديةمتابعة المشاريع ا -3

  حديقة : انتهت االشغالاد  انتهت  االشغال: /التنوير العمومي انتهت االشغال/اقتناء صهريج شفط مياه مستعملة انجز/ازالة كروم الهندي بالجنايحة انجز/صيانة  216: تعبيد الطرقات  2018مشاريع سنة -

  ز  اقتناء حاويات تم االنجاز و تهيئة المقرات االدارية انتهت االشغال:  اقتناء معدات نظافة: اقتناء شاحنة تم االنجا 2019مشاريع سنة -

  : مشروع تجميل مداخل المدن و احداث مفترقات بصدد االنجاز 2020مشاريع سنة -

 مشروع صيانة شبكة التنوير العمومي انتهت االشغال  كذلك مشروع صيانة الطرقات انتهت االشغال

تيب رسمية تحت اشراف والية سعة الحي التجاري تعطل بسبب اعتراضات اما لمشروع دهن البلدية انتهت االشغال و مشاريع اقتناء عقارات بحاتم و الجنائحة تم توجيه مكامشروع تو 2021أما مشاريع سنة 

 .المنستير القتناء العقارات من مالكيها

 أد تم اعطاء االذن للمقاول لبدء االنجاز   30توقفت نتيجة عدم تحويل المساعدة غير الموظفة و مشروع التنوير العمومي بكلفة    أد انطلقت االشغال و  140: مشروع تهيئة الطرقات بكلفة  2022مشاريع سنة  -

 .من قبل صندوق القروض الى حد هذا التاريخ 2022و رغم انه لم يتم تحويل المساعدة غير الموظفة لتمويل مشاريع سنة 

سنة النظافة سيتم تنفيذ حمالت استثنائية للنظافة تحت اشراف والية المنستير بمشاركة البلديات الراغبة في    2023تابعة و تقييم محور النظافة و العناية بالبيئة و العتبار سنة  النظافة و العناية بالبيئة : م-4 

 .المشاركة و تم تقديم مطلب للشراكة و تخصيص الشاحنة الثقيلة اسبوعيا للبلديات المشاركة

 في مطالب التزود بالماء الصالح للشراب و النور الكهربائي : النظر في المطالب المذكورة حالة بحالة حسب المعاينات التي تمت في شأنها  النظر -5

 .دون تغيير  2022تم خالل الدورة العادية الرابعة لسنة  . يصلكم نسخة من مشروع التنقيح و هو نفسه ما2022التنقيح النهائي لميزانية سنة  -6

 .يصلكم مشروع التنقيح و راي امين المال الجهوي في الغرض-2023تنقيح ميزانية  سنة  -7

 .مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمدينة الغنادة : تم اعداد فرضيات التهيئة من قبل مكتب الدراسات سيتم النظر فيها -8

  مشروع معصرة زيتونفي تغيير نشاط محل تجاري بالحي التجاري و وضعية  الرأي إبداء -9

 على الساعة 2023  فيفري 27 االثنين يوم    2023لسنة  االولى عقد المجلس البلدي بالغنادة جلسة الدورة العادية ي 2023  جانفي 28بتاريخ    الرابعةاثر انعقاد الدورة التمهيدية للدورة العادية على    

: السادة حسب دفتر الحضوربلدية الغنـادة و حضر من أعضاء المجلس  مجلس  ر الدين العاشق رئيسبمقّر البلدية برئاسة السيد نو الواحدة بعد الزوال  

 نور الدين العاشق رئيس المجلس-1

 رؤوف الصويد-2

 ناجح الشايب-3



 عماد زروق-4

 بوبكر بن خليفة -5

 و حضر الجلسة كاتب عام البلدية 

 كما يلي: باإلجماعو الذي كانت المصادقة عليه  إجماليادورة و الملخص جدول أعمال الوة تال  و باألعضاءمرحبا افتتاح الجلسة 

 المصادقة على محضر الجلسة السابق و نشاط رئيس المجلس و الردود حول الدورة التمهيدية: -1

 أصوات. 05المصادقة ب  المصادقة على محضر الجلسة السابق حسب ما تضمنته مجلة الجماعات المحلية:-

بمدينة حاتم لمعاضدة مجهودات االدارة الجهوية   مدوات و إزالة كروم الهندي المصابة بمرض الحشرة القرمزيةالقيام بحمالت  و  اساسا في تكثيف تدخالت النظافة    تمثلئيس البلدية الذي  استعراض نشاط ر-

التجميل و احداث مفترقات  و متابعة المشاريع البلدية اهمها  لتركيز تجهيزات اضافية و تطوير المناطق الخضراء  الحدائق العمومية و السعي لدى وزارة البيئة   و صيانة  و رفع النقاط السوداء  للتنمية الفالحية  

  ة بالمنطقة البلدية لدى السلط الجهوية المراسالت و الملفات الضرورية للسير العادي للعمل اضافة الى مواكبة الجلسات و الدورات التكوينية و تقديم المشاغل التنموي  إعداد و  و تهيئة الطرقات  مداخل المدن  و  

 و المركزية. 

بصيانة التنوير بتركيز مخفض سرعة و    متساكني منطقة الشماترةمطالبة    تضمنت  :2023  جانفي  28التي انعقدت بتاريخ    االولىتقديم تقارير اللجان البلدية حول تدخالت المواطنين خالل الدورة التمهيدية  -

من بلدية كركر و تم التدخل للصيانة و بالنسبة للتوسعة تم  ح الطريق الذي تدخلت به الشركة الوطنية الستغالل و توزيع المياه و قد تم توفير سلم كهربائي  اليذ االشغال الجديدة و اصالعمومي و االسراع بتنف 

لدعوة المقاولة التي نفذت مشروع توسعة شبكة الماء الشركة الوطنية الستغالل و توزيع المياه  ه عليها و تم مراسلة  من قبل المقاولة و تم التنبي  تأخرفي االنجاز و فعال فقد تم تسجيل     باإلسراعمطالبة المقاول  

 الطريق عديد المناسبات و كذلك تم تقديم مطلب لدى اللجنة الجهوية لمخفضات السرعة لتركيز مخفض سرعة بالشماترة. إلصالحالصالح للشرب 

 :البلدية متابعة الإلستخالصات  /2

د   3728.745بزيادة مبلغ    120683.204فيفري مبلغ    27الموجودة بالملخص و الى حد تاريخ    د    116954.459  والبالغة  موفى جانفي  حد  نتائج عملية اإلستخالصات البلدية  العنوان االول إلى  ض  ااستعر

 مفصلة كاآلتي :عن ما وجد في الملخص و 

االستخالصات إلى حد  ييرات التغ التقديرات بيان المورد الفصل 

 2023 موفى جانفي

النسبة مقارنة 

 بالتقديرات 

 موفىاالستخالصات إلى غاية 

 من السنة الماضية   جانفي

 600.600 % 5.06 404.480  8000.000 المعلوم على العقارات المبنية  11.01

 531.640 % 5.8 57.960  1000.000 المعلوم على األراضي غير المبنية 11.02

المعلوم على المؤسسات الصناعية أو  المقابيض االعتيادية  12.01

  175150.000 التجارية أو المهنية

23627.169 13.49 % 35166.062 

بعنوان حذف الحد   ةالالمركزيدعم المبالغ المتأتية من صندوق  12.01.02

األقصى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو  

 - % - 0.000  12500.000 التجارية أو المهنية

 45.00 % - -  200.000 معلوم اإلجازة على بيع المشروبات 12.03

 - % - -  - األسبوعية   لزمة المعاليم المستوجبة بالسواقمداخيل  21.02

 100.000 % 23.08 300.000  1300.000 معلوم الوقوف)السوق( 22.01

 - % - -  - معلوم االشغال الوقتي للطريق العام 22.03

 640.000 % 1.92 100.000  5200.000 معلوم إشغال الطريق عند إقامة حضائر البناء 22.05

 203.250 % 8.77 232.500  2650.000 باإلمضاء معلوم التعريف  31.01

 18.750 % 16.5 49.500  300.000 معلوم االشهاد بمطابقة النسخ لألصل  31.02

 125.000 % 2.38 50.000  2100.000 لة المدنيةمعاليم تسليم بطاقات الحا 31.03

 6.000 % 3.0 6.000  200.000 معاليم تسليم الشهائد و الحجج األخرى 31.99

 - % - -  150.000 معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن  32.02

 - % - -  700.000 معلوم رخص الحفالت المنظمة بمناسبة األفراح العائلية 32.03

 - % - -  2500.000 معاليم رخص البناء  32.06

 780.000 % 7.06 600.000  8500.000 معلوم االعتناء بفروع قنوات تصريف المواد السائلة  33.01



 - % - -  250.000 معاليم اإليواء بمستودع الحجز 33.02

 - % - -  190000.000 المقابيض االعتيادية للمعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي 33.03.01

  للمعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي المبالغ المتاتية من  33.03.02

 بعنوان  

-  -    

التجارية  معاليم مقابل رفع الفضالت المتأتية من نشاط المحالت 33.04

 أو الصناعية أو المهنية

848.000  2980.000 351.42 % - 

 1345.000 % 1.86 130.000  7000.000 ء خدمات معاليم أخرى مقابل إسدا 33.99

 6187.079 % 17.5 2100.000  12000.000 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري 51.01

 -  - -  200.000 مداخيل مخالفات تراتيب حفظ الصحة و الشرطة البيئية 54.03

 -      %- -  350.000 مبالغ بعنوان مصاريف ادارة و تصرف و استخالص لفائدة الغير 54.11

 85000.000 % 31.47 85000.000  270100.000 الدعم السنوي بعنوان التسيير المناب من  61.01

 - % - -  50802.000 المنح االستثنائية بعنوان التسيير  61.02

 -        لتغطية عجز تتسبيقاموارد متأتية  من  60.99

 1316.850   1316.850   ع ذات صبغة محليةمساهمات مالية مختلفة النجاز مشاري 90-12

 132065.231 % 15.53 116954.459  752000.000 الجملـــــــــــة 
 

 المعروض نتائج المشاريع البلدية:  المشاريع البلدية :  متابعة-3

 حة انجز/صيانة حديقة : انتهت االشغال ئاء صهريج شفط مياه مستعملة انجز/ازالة كروم الهندي بالجناالتنوير العمومي انتهت االشغال/اقتن/ :اد  انتهت  االشغال 216: تعبيد الطرقات  2018مشاريع سنة -

 :  اقتناء معدات نظافة: اقتناء شاحنة تم االنجاز  اقتناء حاويات تم االنجاز و تهيئة المقرات االدارية انتهت االشغال. 2019مشاريع سنة -

 بالمائة و شهد المشروع زيادة بالكميات الستغالل الفائض من الهبة المتحصل عليها  80و تبلغ النسبة حوالي  بصدد االنجاز: اخل المدن : مشروع تجميل مد 2020مشاريع سنة -
 . انتهت األشغالكذلك مشروع صيانة الطرقات   األشغالمشروع صيانة شبكة التنوير انتهت 

. و تم استغالل االعتمادات المبرمجة لهذا المشروع بالتحويل لالستفادة من االعتمادات المجمدة الى حين حل االشكال  ض المقاولة على انجاز االشغال  تم اعترا    الحي التجاري :توسعة    2021أما مشاريع سنة  

    انتهت األشغالكما تم تحديد المقاولة لمشروع دهن البلدية و 

مكاتيب رسمي توجيه  تم  الجنائحة  و  بحاتم  اقتناء عقارات  الجهوية  و مشاريع  االدارة  العقارات من  المنستير القتناء  اشراف والية  للشؤون    ألمالك ة تحت  الجهوية  االدارة  بالجنائحة و  للعقار  بالنسبة  الدولة 

سيدة معتمدة بني حسان لبيان المشاريع التي تشهد تعطال لكي يتم التنسيق  و تم عقد جلسة مع ال  كما يتم االتصال بإدارة امالك الدولة و الوالية الستكمال اجراءات االقتناء  تمحااالجتماعية بالنسبة للعقار بمدينة  

 . مع االدارات الجهوية لدفع هذه المشاريع المعطلة

التزود و حثه على    بإذنمد المقاولة  و  د    33210.205بقيمة    محينهو كلفة    ألف دينار  30مبرمجة  تحديد المقاولة بعد استكمال االجراءات في الغرض لمشروع التنوير العمومي بكلفة  : تم    2022مشاريع سنة  

د قد انطلق المقاول في االنجاز بمسح اماكن التدخل و فرشها   127287.755و كلفة محينه بلغت  الف دينار    140مبرمجة  مشروع تهيئة الطرقات بكلفة  أما        انطالق االشغال حيث سجلنا تباطء في االنطالق

  أفضل المشروع في  إلنجاز نائية في الغرض تم خاللها تحيين اماكن التدخل بمدينة حاتم كحال لوجود بعض االعتراضات و صعوبة التدخل في اماكن اخرى و الخروج بحلولبمادة التيف كما تم عقد جلسة استث

االولوية لنا   إلعطاءالقروض و مساعدة الجماعات المحلية  و تمت مراسلة هذا االخير  الظروف  كما يجدر االشارة الى عدم تحويل المساعدة غير الموظفة الممولة لهذه المشاريع الى حد االن من قبل صندوق  

 و هو السبب الرئيسي لتوقف مقاولي مشروع تهيئة الطرقات و توسعة شبكة التنوير العمومي . عند تحويل المساعدات غير الموظفة نظرا الستكمال مراحل المشاريع و تعيين المقاولين

 ضرر المياه السائلة امام منزله.  لتأكدو وافق االعضاء الحاضرون و ذلك   باألرصفةمتر خطي  70و حوالي  ضمتر عر 05بكر بن خليفة تبليط نهج مطالبة العضو بو-

سنة النظافة سيتم تنفيذ حمالت استثنائية للنظافة تحت اشراف والية   2023نة  متابعة و تقييم محور النظافة و العناية بالبيئة  و العتبار س  : تقييم محور النظافة و العناية بالبيئة :النظافة و العناية بالبيئة-4

 المنستير بمشاركة البلديات الراغبة في المشاركة  و تم تقديم مطلب للشراكة و تخصيص الشاحنة الثقيلة اسبوعيا للبلديات المشاركة.

 : : النظر في المطالب المذكورة حالة بحالة حسب المعاينات التي تمت في شأنها النظر في مطالب التزود بالماء الصالح للشراب و النور الكهربائي-5

الحبيب التليلي: -5فاضل بالحاج رمضان: موافقة/ -4حمدي بن علي:موافقة/ -3الى حين االستظهار بالتقسيم العقاري/ للتأجيلصالح بن الحاج محمد : ا-2شرف الدين العجمي :موافقة على الطابق االرضي/-1

نعيم  -11رابعة بن عبد السالم : موافقة بشرط ازالة المخالفة/-10عمر بن الجيالني هالل:عدم الموافقة/-9المنجي بن صالح:موافقة/  -8ناجحة بنت محمد العجمي: موافقة/-7فاطمة الحذيري: موافقة/-6فقة/موا

:جمال بن علي :ارجاء الى حين 17سهام بريك:عدم الموافقة/16جمال بن غزيل :موافقة/15صالح الفقيه:موافقة/–  14عبد الرزاق بن حمودة:موافقة/  -13مفتاح بن زهير بن حمودة: موافقة/-12فطوم: موافقة/

الملكية/ ثبوت  و  الملف  السالم:موافقة/-18استكمال  عبد  بن  بالملكية/-19محسن  االستظهار  حين  الى  الموافقة  عدم  خليفة:  بن  محمد:موافقة/-21المهذبي:موافقة/ عجمية  -20الهادي  بالحاج  أمين -22طارق 

بالملكية/-23العوني:موافقة/ االستظهار  حين  الى  االرجاء  الزاهي:  بالحاج  موافقة/-24رمضانة  سالم:  بالحاج  العوني:موافقة/-25نجيب  سالم:موافقة/-26اسامة  بلحاج  احمد  بن  ابن -27علي  ادريس 



الطلب/-31المازري بودقة:موافقة/-30المنجي سقعامة:موافقة/-29موافقة/عائشة بنت ساسي غزيل :-28علي:موافقة/ العقار موضوع  التثبت من ملكية  الموافقة    أحمد بن روحة:-32فاضل بالحاج رمضان: 

 شرط استكمال الملف.

   2022ميزانية سنة ل النهائي تنقيحالمشروع  –6

 استعراض رؤوف الصويد رئيس لجنة الشؤون المالية: 

)ترفيع في الميزانية( و حيث لم يقع تغيير   2022حول تنقيح ميزانية بلدية الغنادة لسنة  2022 نوفمبر 30المنعقدة بتاريخ عا لرأي أمين المال الجهوي و مداولة المجلس البلدي في دورته العادية الرابعة تب       

و أن التنقيح   بلدي في الجلسة المذكورة باعتباربنفس الحسابات التي تم أخذ رأي أمين المال الجهوي في شأنها و تداولها المجلس ال  2022ة  بالميزانية منذ تاريخ الجلسة المذكورة فإنه يتم ختم ميزانية البلدية لسن

 كاآلتي : وهي  1433147.150 دخال و صرفا مبلغ جملي قيمته 2022لسنة  ميزانية بلدية الغنادةالنهائي ال يخضع إلبداء رأي أمين المال الجهوي و بالتالي بلغت  
 / موارد الميزانية:  01

 

 االعتمادات المرسمة بيان الموارد التبويـب 

 2022بميزانية سنة 

 الجملة  ةاالعتمادات اإلضافي

 التخفيض الزيادة الفقرة الفرعية  الفقرة الفصل 

 موارد العنوان األول 

 : 1الجزء  

 199164.000   199164.000 المداخيل الجبائية    

 199164.000   199164.000 المداخيل الجبائية االعتياديةجملة 

 : 2الجزء 

 533858.000   533858.000 المداخيل غير الجبائية االعتيادية   

 533858.000   533858.000 جملة المداخيل غير الجبائية االعتيادية

 733022.000   733022.000 جملــــــــة موارد العنوان األول 

 

 : الموارد الذاتية المخصصة للتنمية 3لجزء ا

 202088.459  202088.459  نقل فواضل 001 01 01-70

 132000.000  132000.000  موارد السنة 002 01 01-70

 156228.951  156228.951  نقل فواضل 001 02  01-70

 132719.344  132719.344  نقل فواضل  01 01-80

 30771.546  30771.546  موارد السنة  02 01-80

 653808.300  653808.300  جملــــــــــــــة الجزء الثالث

 : موارد متأتية من إعتمادات محالة 5الجزء 

 45000.000  45000.000  موارد السنة  02 90.01

     الرابع جملــــــــــــــة الجزء 

 : موارد متأتية من إعتمادات محالة  5الجزء 

 1316.850  1316.850  نقل فواضل  01 120.99

 1316.850  1316.850  جملــــــــــــــة الجزء الخامس

 700125.150  700125.150  جملـــــة موارد العنوان الثاني

 1433147.150  700125.150 733022.000 جملـــــــة المــــــوارد 
 

 الميزانية:  نفقات/  20
 

 دات المرسمةاالعتما بيان النفقات  التبويـب 

 2022بميزانية سنة 

 الجملة  االعتمادات اإلضافية

 التخفيض الزيادة الفقرة الفرعية  الفقرة الفصل 



 I – نفقات العنوان األول 

 : 1الجزء 

 633940.170   633940.170 نفقات التصرف   

  : 2الجزء 

 42016.830   42016.830 فوائد الدين   

 675957.000   675957.000 نوان األولجملــــــــة نفقات الع

II - نفقات العنوان الثاني 

 : نفقات التنمية 3الجزء 

 25000.000  25000.000  دراسة أمثلة التهيئة العمرانية  01 06.600

 7418.723  7418.723  دراسات أخرى  20 06.600

 120000.000  120000.000  اقتناء أراضي   06.601

 95000.000  95000.000  اء مبانياقتن   06.602

 2810.000  2810.000  أشغال تهيئة مختلفة  05 06.603

 1685.084  1685.084  أشغال الصيانة و التعهد البناءات  06 06.603

 15705.296  15705.296  اقتناء معدات النظافة و الطرقات  01 06.606

 14743.032  14743.032  اإلنارة العمومية  01 06.610

 12659.975  12659.975  أشغال الصيانة و التعهد  04 06.610

 2016.000  2016.000  تعبيد الطرقات  02 06.613

 62770.190  62770.190  أشغال الصيانة و التعهد   03 06.613

 327000.000  327000.000  تجميل مداخل المدن  03 06.615

 12000.000  12000.000  تهيئة المساحات الخضراء  04 06.615

 698808.300  698808.300  جملــــــــــــــة الجزء الثالث

  : تسديد أصل الدين 4الجزء 

 57065.000   57065.000 تسديد أصل القروض  01 10.950

 57065.000   57065.000 جملــــــــــــــة الجزء الرابع 

  لمحالة: النفقات المتأتية من االعتمادات ا 5الجزء 

 1316.850  1316.850  نفقات مسددة من اعتمادات محالة النجاز مشاريع أخرى   110.99

 1316.850  1316.850  جملــــــــــــــة الجزء الخامس

 757190.150  700125.150 57065.000 جملــــــــة نفقات العنوان الثاني

 1433147.150  700125.300 733022.000 جملة النفقات

 2022أصوات على التنقيح النهائي لسنة  05المصادقة بالموافقة 
  2023مشروع تنقيح ميزانية سنة  –7

 استعراض رؤوف الصويد رئيس لجنة المالية: 

  2023رأي أمين المال الجهوي بخصوص مشروع تنقيح ميزانية بلدية الغنادة لسنة 

 

اللجنة    الذي نص على انه"يمكن إدخال تنقيح على الميزانية خالل سنة تنفيذها بالزيادة أو النقصان حسب نسق تحصيل الموارد و وفقا لتقرير  تعده  من مجلة الجماعات المحلية و  177طبقا لما جاء بالفصل  

 "   المكلفة بالشؤون المالية و االقتصادية و متابعة التصرف. يعرض كل مشروع تنقيح على أمين المال الجهوي  إلبداء الرأي عند االقتضاء

, يشرفنا مدكم برأينا بخصوص مشروع تنقيح ميزانية بلدية  2023فيفري    21الواردة على مصالحنا بتاريخ    183من مجلة الجماعات المحلية و تبعا لمراسلتكم عدد    180و    179،  178و عمال بأحكام الفصل  

 الغنادة و الذي يتضمن المالحظات التالية:



 * شكال :

التنقيح على    من مجلة الجماعات المحلية و المتمثل في إعداد مقترح التنقيح من قبل لجنة الشؤون المالية و االقتصادية  ببلدية الغنادة و عرض مشروع  177صوص عليه بالفصل  تم احترام اإلجراء المن  -

 مصالح أمانة المال الجهوية إلبداء الرأي بشأنه قبل عرضه على المجلس البلدي للمصادقة عليه. 

  175،  174، 173،  167،  166،  159،  156،  155،  146،  138،  136،  134،  133،  130المبادئ العامة للميزانية و هي الوحدة و السنوية و الشمولية و التخصيص المنصوص عليها بالفصول   تم احترام  -

 من مجلة الجماعات المحلية. 197و 

 من نفس المرجع. 135تم احترام مبدأ التوازن المنصوص عليه بالفصل -

 عدم اإلخالل بالخصائص العامة للميزانية و هي خاصية التقدير و الترخيص و الدورية و التشاركية. -

 * أصال :

 و بكشف متابعة الموارد الموظفة. 2022األرقام المدرجة بمشروع قرار التنقيح صحيحة و مطابقة لما هو مضمن بجدول حسابية الفترة التكميلية لبلدية الغنادة لسنة  -

ثالث قصد نقل بقايا االعتمادات الغير مستعملة من منح التجهيز الموظفة و إلعادة توزيع فواضل العنوان األول و العنوان الثاني  الجزئين ال 2023اعتبار أن بلدية الغنادة تنوي الترفيع في ميزانيتها لسنة وعلى 

 ي احتراز من قبلنا. و الرابع للسنة الفارطة، فإن قرار التنقيح يعتبر في محله و ال يثير أ

 

 * أسباب التعديل : توزيع فواضل السنة المالية السابقة

بالجزء الخامس بعنوان اعتمادات محالة إلى جانب المبالغ   1316.850من ميزانية التنمية و    و الرابع  الثالثبالجزئين    450207.116و ما نتج عنه من فواضل بقيمة    2022لتصرف المالي لسنة  تبعا ل      

  بالعنوان األول بعنوان تسديد المتخلدات لخالص الديون الغير مجدولة للخواص   87473.751)يوزع مبلغ    101196.931و البالغة    2022خالل سنة    متأتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان األولال

بـ   المقدر  و  المبلغ  بقية  إدراج  يتم  حين  في  العمومية  المؤسسات  بذلك  الثاني(    بالعنوان  13723.180و  الغنادةترفع  و  بلدية  قيمته    2023لسنة    ميزانية  جملي  بمبلغ  صرفا  و  من   552720.897دخال 

 و يتم تنزيل االعتمادات اإلضافية بالفصول التالية:  1304720.897إلى  752000.000

 / موارد الميزانية:  01

 

 االعتمادات المرسمة بيان الموارد التبويـب 

 2023بميزانية سنة 

 الجملة  عتمادات اإلضافيةاال

 الفقرة الفرعية  الفقرة الفصل 

 التخفيض الزيادة

 موارد العنوان األول

 : 1الجزء 

 203350.000   203350.000 المداخيل الجبائية    

 203350.000   203350.000 المداخيل الجبائية االعتياديةجملة 

 : 2الجزء 

 87473.751  87473.751  وائض العنوان األول للسنة السابقةموارد منقولة من ف   01-54

 548650.000   548650.000 المداخيل غير الجبائية االعتيادية   

 636123.751  87473.751 548650.000 جملة المداخيل غير الجبائية االعتيادية

 839473.751  87473.751 752000.000 جملــــــــة موارد العنوان األول 

 

 : الموارد الذاتية المخصصة للتنمية 3الجزء 

 247329.990  247329.990  نقل فواضل 001 01 01-70

 23982.856  23982.856  نقل فواضل 001 02  01-70

 133894.270  133894.270  نقل فواضل  01 01-80

 13723.180  13723.180  موارد السنة  02 01-80

 45000.000  45000.000  نقل فواضل  01 01-90



 463930.296  463930.296  جملــــــــــــــة الجزء الثالث

 : موارد متأتية من إعتمادات محالة 5الجزء 

 1316.850  1316.850  نقل فواضل  01 120.99

 1316.850  1316.850  جملــــــــــــــة الجزء الخامس  

 465247.146  465247.146  جملـــــة موارد العنوان الثاني

 1304720.897  552720.897 752000.000 جملـــــــة المــــــوارد 
 

 الميزانية:  نفقات/  20
 

 االعتمادات المرسمة بيان النفقات  التبويـب 

 2023بميزانية سنة 

 الجملة  االعتمادات اإلضافية

 التخفيض الزيادة الفقرة الفرعية  الفقرة الفصل 

 I – ولنفقات العنوان األ 

 : 1الجزء 

 3300.000  2500.000 800.000 مصاريف االستقباالت  001 21 02.201

 121928.530  71432.405 50496.125 متخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء و الغاز 003 80 02.201

 998.000  998.000  متخلدات تجاه الشركة الوطنية الستغالل و توزيع المياه  004 80 02.201

 718.581  718.581  متخلدات تجاه الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات  013 80 02.201

 1123.268  1123.268  متخلدات تجاه مؤسسات عمومية أخرى  020 80 02.201

 15201.496  10701.497 4499.999 متخلدات تجاه الخواص 021 80 02.201

 143269.875  87473.751 55796.124 جملة الفصول المعنية بالتحويل    

 330572.623  87473.751 243098.872   02.201جملة الفصل    

 740392.623  87473.751 652918.872 نفقات التصرف   

  : 2الجزء 

 37842.364   37842.364 فوائد الدين   

 778234.987  87473.751 690761.236 جملــــــــة نفقات العنوان األول

II - عنوان الثانينفقات ال 

 : نفقات التنمية 3الجزء 

 17500.000  17500.000  دراسة أمثلة التهيئة العمرانية  01 06.600

 4139.363  4139.363  دراسات أخرى  20 06.600

 120000.000  120000.000  اقتناء أراضي   06.601

 95000.000  95000.000  اقتناء مباني   06.602

 2808.400  2808.400  تهيئة مختلفةأشغال   05 06.603

 1685.084  1685.084  لبناءاتلأشغال الصيانة و التعهد   06 06.603

 12028.686  12028.686  اقتناء معدات النظافة و الطرقات  01 06.606

 14743.032  14743.032  اإلنارة العمومية  01 06.610

 13510.000  13510.000  أشغال الصيانة و التعهد  04 06.610

 174834.000  174834.000  تجميل مداخل المدن  03 06.615

 7681.731  7681.731  تهيئة المساحات الخضراء  04 06.615

 463930.296  463930.296  جملــــــــــــــة الجزء الثالث



  : تسديد أصل الدين 4الجزء 

 61238.764   61238.764 تسديد أصل القروض  01 10.950

 61238.764   61238.764 جملــــــــــــــة الجزء الرابع 

  : النفقات المتأتية من االعتمادات المحالة 5الجزء 

 1316.850  1316.850  نفقات مسددة من اعتمادات محالة النجاز مشاريع أخرى   110.99

 1316.850  1316.850  جملــــــــــــــة الجزء الخامس

 526485.910  465247.146 61238.764 فقات العنوان الثانيجملــــــــة ن

 1304720.897  552720.897 752000.000 جملة النفقات

 . أصوات على التنقيح  05المصادقة بالموافقة  
حيث حضر مكت الدراسات و عقد جلسة  تحضيرية مع رئيس المجلس و مقرر لجنة    ا: تم اعداد فرضيات التهيئة  من قبل مكتب الدراسات سيتم النظر فيهمراجعة مثال التهيئة العمرانية  لمدينة الغنادة    -8

 جراءات. فيفري وضح خاللها مكتب الدراسات الفوارق بين الفرضيتان المقدمتين و ضرورة اختيار فرضية خالل جلسة المجلس البلدي الستكمال بقية اال 23االشغال و الكاتب العام يوم الخميس 

 باإلجابةو دعوة مكتب الدراسات الى استكمال مراحل المراجعة حيث ان جل االدارات التي تم استشارتها مدتنا    01لى الفرضيتين المقدمتين من قبل مكتب الدراسات تم اختيار الفرضية عدد  و بعد االطالع ع 

 .و دعوته لتجسيم المقترحات من قبل االدارات المستشارة

 :  اري بالحي التجاري و وضعية مشروع معصرة زيتونابداء الراي في تغيير نشاط محل تج -9

ر النشاط الى محل تجاري من مشربة الى اكلة خفيفة حسب  ابداء الرأي في تغيير نشاط محل تجاري المسوغ من قبل عبد العزيز عبد السالم و بعد التداول و النقاش وافق االعضاء الحاضرين على تغيي-

 . باألمرمطلب المعني  

مانعا من استمرار النشاط حسب االعضاء الحاضرين و ضرورة   زيتون على ملك المنجي الصويد حيث تنشط هذه المعصرة منذ مدة طويلة و مرسمة بمثال التهيئة كمعصرة  و بالتالي العية معصرة  ضو-

 و قبول اشغال التهيئة المقترحة.  احترام الشروط الصحية

 اءا.الثالثة و النصف مسو ختمت الجلسة على الساعة    

 رئيس البلدية

 

 نورالدين العاشق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


