
 الجمهورية التونسية
 الشؤون المحلية و البيئةوزارة  

 بلدية الغنـادة 
 

    2017 لسنة   األولىمحضر جلسة الدورة العادية  
 2017 فيفري 28بتاريخ    

 

المتعلق بإصدار القـانون األساسي للبلديات وعلى   1975ماي   14المؤرخ في   1975لسنة   33عمال بمقتضيات القـانون األساسي عدد         
وهذا   22/02/2017بتاريخ   171 تحت عــدد جميع النصوص التي تممته أو نقحته وبناء على االستدعاء الموجه إلى كافة أعضاء المجلس البلدي

 :نصه  
يوم   المقرر عقدها 2017لسنة  الدورة العادية األولى للنيابة الخصوصية   بلدية الغنادة بدعوتكم لحضورب النيابة الخصوصية يتشرف رئيس       

 .لبلديةبمقر االثانية بعد الزوال  الساعة   على   2017فيفري   28الثالثاء  
 :التالية للنظر في المسائل 
 .لبلديةة سير عملية االستخالصات امتابع  -1
 .متابعة تنفيذ مشاريع المخطط االستثماري البلدي -2
 . 2016ميزانية بلدية الغنادة لسنة  ل النهائي تنقيحال -3
 . 2017تنقيح ميزانية بلدية الغنادة لسنة   -4
 . النظافة و العناية بالبيئة -5
 . فسخ عقد كراء -6
 .بهاالنظر في القيمة االفتتاحية لمنقوالت زال االنتفـاع  -7



و التي تمحورت التدخالت في رفع بعض النقـاط السوداء  و تم    2017جانفي   27على اثر انعقـاد الدورة التمهيدية األولى يوم الجمعة        
كذلك طرح بعض المشاغل حول خالفـات بين أجوار حول البناء و قد تم القيام بدورية   2017فيفري 26و25القيام بحملة يومي السبت واألحد  

 28جلسة الدورة العادية األولى يوم الثالثاء   النيابة الخصوصية ببلدية الغنادة تدـعق. تيب بالتنسيق مع مركز الحرس الوطني ببني حسان  ترا
  النيابة الخصوصيةرئيس   رفيق العارمبمقر البلدية برئاسة السيد  الثانية بعد الزوال  على الساعة   2017فيفري  

 نور الدين بن خليفة و خالد خليفة و السيدة سامية سماش و الكاتب العام للبلدية و مجموعة من المواطنين: السادة   حضر عن النيابة و
م  ثمؤكدا على ضرورة الحضور المنتظم ألعضاء النيابة الخصوصية   الحضوربكلمة رحب في مستهلها بالسادة   رفيق العارم افتتح الجلسة السيد         

 .فكانت المصادقة عليه باإلجماع الجلسة أعمالتولى بعد ذلك استعراض جدول  
 :متابعة سير عملية اإلستخالصات البلدية  /  1

 :مفصلة كاآلتي     د 81362.661 والبالغة 2016 فيفري 28حد  إلى  نتائج عملية اإلستخالصات البلدية   استعرض السيد رفيق العارم
االستخالصات التقديرات بيان المورد  الفصل

 28إلى حد 
 2017فيفري 

النسبة مقارنة 
بالتقديرات 

 فيفري 29 االستخالصات إلى غاية  
من السنة الماضية 

 328.891  % 4.533 544.000 12000.000 املعلوم على العقارات املبنية 11.01
 466.4  % 37.38 934.560 2500.000 املعلوم على األراضي غري املبنية 11.02
 35184.510  % 17.286 25065.877 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  % - - 13000.000األقصى للمعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية 

 0.000  % - - 100.000 معلوم اجااة  على بي  املرووبت 12.03
 0.000  % - - 1800.000 مداخيل األسواق اليومية و األسبوعية و الظوفية 21.01
 200.000   -- 200.000 0 )السوق(معلوم الوقوف 23.01
 530.000  % - - 1500.000 معلوم إشغال الطويق عند إقامة حضائو البناء 24.04
 253.500  % 9.57 184.500 2000.000 بجمضاءمعلوم التعويف  31.01
 22.000  % 9.25 27.750 300.000 مبطابقة النسخ لألصل اجشهادمعلوم  31.02



 170.000  % 32.5 325.000 1000.000 معاليم تسليم بطاقات احلالة املدنية 31.03
 0  % 30 12.000 40.000 الرهائد و احلجج األخوىمعاليم تسليم  31.99
 0.000  % - - 400.000 معلوم رخص إشغال الطويق العام لتعاطي بعض املهن 32.02
 0.000  % - - 400.000 معلوم رخص احلفالت املنظمة مبناسبة األفواح العائلية 32.03
 140.300  % 5.409 119.000 2200.000 معاليم رخص البناء 32.06
 0.000   - - 50.000 معاليم رخص نصب آالت توةي  الوقود يف الطويق العام 32.08
 992.000  % 8.533 512.000 6000.000 معلوم االعتناء بفووع قنوات تصويف املواد السائلة 33.01
 0.000  % 260 260.000 100.000 معاليم اجيواء مبستودع احلجز 33.02

 48178.000  % - - 140000.000االعتيادية للمعلوم اجضايف على سعو التيار الههوبئي املقابيض  33.03.01
 3050.000   - - 10000.000 على سعو التيار الههوبئي بعتماد الية التعديل اجضايفاملبالغ املتأتية من املعلوم  033.03.02

 0.000  % - - 100.000  التجارية أو الصناعية أو املهين معاليم مقابل رف  الفضالت املتأتية من نراط احملالت 33.04
 0.000  % - - 50.000 معلوم رقابة سيارات األاو  و السيارات الهز  بعداد  33.06
 26.000  % 50 50.000 100.000 معاليم أخوى مقابل إسداء خدمات 33.99
 1549.276  % 39.099 3127.975 8500.000 مداخيل كواء عقارات معد  لنراط جتاري 52.01
 35000.000  % 22.222 50000.000 225000.000 املناب من املال املررتك 60.01
 0.000   - - 400.000 مداخيل املخالفات لرتاتيب حفظ الصحة  60.06
 0.000   - - 410.000 و األرصفة اسرتااع مصاريف إصالح الطوقات 60.09
 0.000   - - 50.000 التربعات و الوصا� 60.11

 73.592   .... - ... مبالغ بعنوان مصاريف إدار  و تصوف و استخالص لفائد  الغري 60.99.01
 130065.469  % 14.2 81362.661 573000.000 اجلملـــــــــــة

 

بض  و بعد التداول و النقـاش اتفق األعضاء على التنبيه على المتسوغين للمحالت التجارية الستخالص ما تخلد بذمتهم  و التنسيق مع السيد قـا 
 دمالمالية ببني حسان لبذل مجهود لتحسين نسبة االستخالصات و تنمية الموارد البلدية كما انه هناك عديد الفصول لم تسجل بها موارد مثل ع

 .دفع مناب البلدية للمعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي مما يفسر الفـارق بين موارد السنة الماضية و الحالية خالل نفس الفترة



 :البلديمتابعة تنفيذ مشاريع المخطط االستثماري   / 02
 

حيث أن مشروع صيانة المقـابر بتمويل ذاتي كليا   2016نتائج تنفيذ المشاريع المبرمجة سنة   الحضور استعرض السيد رفيق العارم على السادة
 أما فيما يخص مشروع مد األرصفة بتمويل ذاتي كلي   %90د قد بلغت نسبة االنجاز حوالي   134622.200بكلفة جملية  

حسب   2017بصدد القيام بإجراءات المشاريع التي برمجت لسنة   البلدية و  %90د فقد بلغت نسبة االنجاز حوالي   63670.000.و البالغة  
و الكلفة و قد حققت البلدية الشروط   و التي تم تحديد فيها المشاريع و مناطق التدخل   2016المنهجية التشاركية  التي اعتمدت أواخر سنة  

 .ألف دينار 110و البالغة     ت المحلية  الدنيا للحصول على المساعدات المبرمجة من قبل صندوق القروض و مساعدة الجماعا
 

:  2016ميزانية بلدية الغنادة لسنة  النهائي ل نقيحالت  / 03
 :كاآلتي  ) 1968040.996(و الذي بلغ دخال و صرفـا    2016التنقيح النهائي لميزانية بلدية الغنادة لسنة   استعرض السيد رفيق العارم مشروع

 :موارد الميزانية/  01
 

االعتمادات المرسمة بيان الموارد التبويـب 
 2016بميزانية سنة 

االعتمادات  
 اإلضافية

الجملة 
الفقرة الفرعية الفقرة الفصل 

 I–   موارد العنوان األول
:  1الجزء 

 333320.000  333320.000المداخيل الجبائية االعتيادية    
:  2الجزء 

 236650.000  236650.000 االعتياديةالمداخيل غير الجبائية    
 569970.000  569970.000جملــــــــة موارد العنوان األول 

II-  موارد العنوان الثاني 
الموارد الذاتية المخصصة للتنمية :  3الجزء 
 982339.949 982339.949 نقل فواضل  001 01 01-70
 35000.000 35000.000 موارد السنة  002 01 01-70



المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة   02 01-80
 )2015( للسنة األخيرة 1من العنوان 

 199870.086 199870.086 

للسنة  1الفوائض غير المستعملة من العنوان   03 01-80
 )2014( السابقة للسنة األخيرة

 41909.061 41909.061 

 1259119.096 1259119.096  جملــــــــــــــة الجزء الثالث
 موارد االقتراض:  4الجزء الرابع 

 133957.000 133957.000  موارد السنة  02 90.01
 133957.000 133957.000  جملــــــــــــــة الجزء الرابع

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

 4994.900 4994.900  جملــــــــــــــة الجزء الخامس
 1398070.996 1398070.996 الثاني جملـــــة موارد العنوان 

 1799083.996 1398070.996 569970.000جملـــــــة 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  433862.000نفقات التصرف    
:  2الجزء 

 57002.000  57002.000فوائد الدين    
 490864.000  490864.000جملــــــــة نفقات العنوان األول 

II-  نفقات العنوان الثاني 
نفقات التنمية :  3الجزء 

 12638.000  12638.000 التهيئة العمرانيةدراسة أمثلة   01 06.600



 18908.000 7908.000 11000.000دراسات أخرى   20 06.600
 60000.000 60000.000  إقتناء أراضي   06.601
 107627.125 107627.125  أشغال الصيانة و التعهد  06 06.603
 157880.000 157880.000 اقتناء معدات النظافة و الطرقات   01 06.606
 2400.000 2400.000  نظم تبادل المعلومات  02 06.605
 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

 1413247.096 1364141.096 49106.000جملــــــــــــــة الجزء الثالث 
 تسديد أصل الدين:  4الجزء 

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

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

 4994.900 4994.900 جملــــــــــــــة الجزء الخامس 
 1477176.996 1398070.996 79106.000جملــــــــة نفقات العنوان الثاني 

 1968040.996 1398070.996 569970.000جملة النفقات 
 2016و بعد التداول و النقـاش صادق السادة الحضور على التنقيح النهائي لميزانية سنة  

:  2017ميزانية بلدية الغنادة لسنة   نقيحت  / 4



 حيث أن الفوائض المنقولة    2017استعرض السيد رفيق العارم على السادة الحضور مشروع تنقيح ميزانية بلدية الغنادة لسنة         
و الذي تم إعداده أواخر سنة   2017من السنة السابقة حسب اإلجراءات المعمول بها يجب أن يتم توزيعها و ذلك حسب البرنامج االستثماري لسنة  

و المتضمن لمبلغ    17/01/2017بتاريخ   9982955كذلك على الصك الصادر عن صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية عدد   2016
 :د و بالتالي فـان التنقيح المقترح كاآلتي   66043.000

 :موارد الميزانية/  01
 

االعتمادات المرسمة بيان الموارد التبويـب 
 2017بميزانية سنة 

االعتمادات  
 إلضافيةا

الجملة 
الفقرة الفرعية الفقرة الفصل 

 I–   موارد العنوان األول
:  1الجزء 
 338640.000  338640.000المداخيل الجبائية االعتيادية    
:  2الجزء 
 234360.000  234360.000 االعتياديةالمداخيل غير الجبائية    

 573000.000  573000.000جملــــــــة موارد العنوان األول 
II-  موارد العنوان الثاني 

الموارد الذاتية المخصصة للتنمية :  3الجزء 
 360465.162 360465.162 نقل فواضل  001 01 01-70
   موارد السنة  002 01 01-70
المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة   02 01-80

 )2016(للسنة األخيرة 1من العنوان 
 106915.006 106915.006 

 1الفوائض غير المستعملة من العنوان   03 01-80
 )2015(للسنة السابقة للسنة األخيرة

 49967.521 49967.521 

 517347.689 517347.689  جملــــــــــــــة الجزء الثالث
 موارد االقتراض: الجزء الرابع 

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



محالة  تإعتماداموارد متأتية من :  5الجزء 
 1000.000 1000.000  أشغال غلق المصبات العشوائية للفضالت 309الفقرة  06.706الفصل :  21الباب 
 6.200 6.200  تهيئة و تجهيز فضاءات مختلفة  053الفقرة  06.737الفصل :  26الباب 
 3988.700 3988.700  اإلنارة العمومية  02الفقرة  0510الفصل :  90الباب 

 4994.900 4994.900  جملــــــــــــــة الجزء الخامس
 588385.589 588385.589 جملـــــة موارد العنوان الثاني 

 1161385.589 588385.589 573000.000جملـــــــة المــــــوارد 
 

 :نفقـات الميزانية / 02
 

االعتمادات المرسمة بيان النفقات التبويـب 
 2017بميزانية سنة 

االعتمادات  
 اإلضافية

الجملة 
الفقرة الفرعية الفقرة الفصل 

 I–   نفقات العنوان األول
:  1الجزء 

 469405.000  469405.000نفقات التصرف    
:  2الجزء 

 37136.000  37136.000فوائد الدين    
 506541.000  506541.000جملــــــــة نفقات العنوان األول 

II-  نفقات العنوان الثاني 
نفقات التنمية :  3الجزء 

 6500.000  6500.000 دراسة أمثلة التهيئة العمرانية  01 06.600
 12180.000 5680.000 6500.000دراسات أخرى   20 06.600
 13454.275 13454.275  الصيانة و التعهد البناءاتأشغال   06 06.603
 40839.268 40839.268  اقتناء وسائل النقل   06.608
 54286.928 54286.928 اإلنارة العمومية   01 06.610
 315000.000 315000.000  تعبيد الطرقات  02 06.613
 20500.000 20500.000  أشغال الصيانة و التعهد الطرقات  03 06.613
 47527.788 47527.788  تهيئة المقابر و صيانتها  05 06.614



 69382.430 69382.430  تجميل مداخل المدن  03 06.615
 10000.000 10000.000  تهيئة المساحات الخضراء  04 06.615
 6720.000 6720.000  أشغال الصيانة و التعهد  21 06.617

 596390.689 583390.689 13000.000الثالث جملــــــــــــــة الجزء 
 تسديد أصل الدين:  4الجزء 

 53459.000  53459.000تسديد أصل القروض   01 10.950
 53459.000  53459.000جملــــــــــــــة الجزء الرابع 

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

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

 1161385.589 588385.589 573000.000جملة النفقات 
 

 .2017تنقيح لميزانية سنة  العلى   األعضاءو بعد التداول و النقـاش صادق السادة  

 



 :للنظافة و العناية بالبيئة / 05
 

أنه في إطار برنامج النظافة و العناية بالبيئة و تحسين خدمة النظافة      و   النيابة الخصوصية لبلدية الغنادة أفـاد السيد رفيق العارم رئيس        
صل هذا  تلبية لطلبات المواطنين المتكررة لحاويات النظافة سيتم إعداد استشارة القتناء كمية من الحاويات لتجديد القديمة و تفـادي النقص الحا

 .   خر ايام األسبوعإلى جانب الحمالت المتكررة التي تقوم بها البلدية أوا
 : فسخ عقد كراء-6

باعتباره لم يقم باستغالله   4أنه تبعا لمطلب المواطن أيمن المشروح بفسخ عقد كراء  دكان عدد   استعرض السيد رفيق العارم على السادة األعضاء
و قد وافق السادة األعضاء   2016ماي   13بتاريخ  و المقترح فسخه   بسبب عدم تزويده بالنور الكهربائي   2015ماي   13منذ كرائه بتاريخ  

خاصة و أن المحل المذكور يعتبر شاغرا واقعيا  و تم خلع اإلقفـال مرات عدة و أصبح مصدر إزعاج و ضجيج على أن يتم إعادة تسويغه حسب  
 .اإلجراءات القـانونية

 :بها عالنظر في القيمة االفتتاحية للتفويت في منقوالت زال اإلنتفـا -7
السيد رئيس النيابة الخصوصية أنه تبعا لجلسة سابقة تم تحديد  و ضبط معدات و منقوالت زال االنتفـاع بها و تم القيام باإلجراءات  أفـاد  

لتحديد السعر االفتتاحي لهذه المنقوالت و آلة التراكس و قد راسلتنا إدارة أمالك الدولة و حددت اقتراحات السعر االفتتاحي وان كان   ةالالزم
و سيتم اعتماده إال أن هناك بعض المنقوالت يجب رفع السعر االفتتاحي لها و تم استعراض  )أد 25(آللة التراكس يعتبر مقبوال   يعر اإلفتتاحالس

 قـائمة المنقوالت و السعر المقترح و تم تعديل بعض األسعار االفتتاحية و التي اعتبرت متدنية  
 : و أفضى التداول و النقـاش للموافقة على األسعار التالية المتضمنة بالجدول التالي



 الثمن االفتتاحي الحالة عند المعاينة الكمية المنقوالت طـالقس
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  50 مقاعد رياض أطفال
 

.التآكلأغلبها في حالة سيئة مع انتشار آلثار   

 
 

د 80  

 
 

 150 د 04 إطارات نافذة خشبية
 (Persienne ( ستائر خشبية     

 خاصة بأربعة نوافذ
20 

(1.20mX 2.20m) 01 إطار باب خشبي 
(1.20mX 2.20m) باب خشبي   01   
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انتشار آلثار الصدأفي حالة سيئة مع  01 صهريج لشفط مياه  
و إعوجاع هام على مستوى الطولة   

د 70  100 د  

د 20 في حالة سيئة مع انتشار آلثار الصدأ 01 آلة حرث  50 د 
د 35 في حالة سيئة مع انتشار آلثار الصدأ 01 سلم رفع حديدي   100 د 

(Citerne d’eau ) في حالة دون المتوسطة مجرورة 01     ل 500حاوية مياه سعة د 35   50 د  
د 100 في حالة سيئة 10 أعمدة تنوير عمومي  100 د  

  معطب و في حالة سيئة 01 محرك بئر 
 
 

د 655  
 

 
 
 
 د1000

   (60 cm) حواجز ملعب بقطر حوالي  طن 3حوالي     
 03 شبابك حديدية  في حالة سيئة مع انتشار آلثار الصدأ

 (3m x0.60 cm) واقيات حديقة   04 
مشبك   باب حديدي  02 

   (3m x4m) باب حديدي    01 
(Parachoc) واقي أمامي لشاحنة    في حالة سيئة 01 

في حالة سيئة مع انتشار آلثار الصدأ معطبة و 04 هيكل دراجة نارية   
  في حالة سيئة مع انتشار آلثار الصدأ 01 هيكل دراجة عادية 

  في حالة سيئة مع انتشار آلثار الصدأ 02 محطة لالنتظار
 

 كومة من الخردة المعدنية المختلفة 
يقدر وزنها 

 بحوالي
طن 03   

كدس متكون من خليط غير متجانس من الخردة المعدنية لبقايا 
الفتات و حاويات صغيرة للفضالت و بعض الخردة 

في حالة سيئة  و المستعملة  ةالميكانيكي  

 



 

 :و بعد االنتهاء من جدول أعمال الدورة تم إحالة الكلمة للمواطنين الحاضرين و كانت التدخالت كالتالي 
 أحمد التومي طالب بمنحه ترخيص للتزود بالماء الصالح للشراب و النور الكهربائي حيث انه ال يملك مسكن و يستغل جزء  -

 من مسكن والده و يريد ربطه بالشبكات و تمت دعوته لخالص المعاليم للموافقة على مطلبه
 .ئي و تمت إفـادته انه عليه تسوية و ضعية البناء أوالطالب كذلك بترخيص للربط بشبكة المياه و النور الكهربا:جمال بن عمر  -
خالد فرحات أفـاد انه يسكن في الحدود بين بلدية الغنادة و بلدية كركر و وجد صعوبة في ربط مسكنه بالماء الصالح للشراب   و  -

 .النور الكهربائي و تمت إجابته بتقديم مطلب في الغرض حتى تتم المعاينة للمكان
طالب تركيز نقـاط تنوير عمومي بأعمدة موجودة غير مستغلة بحي الفتح و نقطة تنوير عمومي داخل مقبرة الغنادة  و   دمحم بوعجيلة-

 .سيتم النظر في المطلب  
 .و عند هذا الحد رفعت الجلسة و كانت الساعة تشير إلى الرابعة مساءا   

 :ادة فيــالغن                                   
 رئيس النيابة الخصوصية                                                                                                    

                                                     
 رفيــــق العــارم                                                                                                       
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  06 إطارات مطاطية كبيرة الحجم
   .في حالة سيئة مستعملة و

 
 د 330

د 330  
 20 إطارات مطاطية متوسطة الحجم
 08 إطارات مطاطية صغيرة الحجم

ل 
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م
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(Transfo) محول كهربائي   
 

 د 150 .معطب و في حالة سيئة  01
 
 

150 

 د 2030 د 1475 القيمة الشرائية االفتتاحية الجملية                                                                          
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