
 الجمهوريـــة التونسيـــــة 

 وزارة الداخلية

 والية المنستير

 بلدية الغنــادة  

 للمرة الثانية  2022لسنة  الرابعةالدورة العادية  ر جلسةضمح

 2022 نوفمبر  30

القانون األساسي عدد    المحلية    2018ماي    09المؤرخ في    2018لسنة    29عمال بمقتضيات  الجماعات  للبلدية وبناء على االعالن للعموم  عدد  المتعلق بإصدار مجلة  الداخلي  النظام   1216و 

 وهذا نصه :   10/11/2022بتاريخ  1215و االستدعاءات لكافة اعضاء المجلس عدد  2022  نوفمبر 10بتاريخ 

العادية   الغنـادة بدعوتكم ألشغال جلسة  الدورة  البلدي    الرابعة  "و بعد يتشرف رئيس بلدية  التفسيرية لميزانية سنة  للنظر في  للمجلس  الوثائق  المصاحبين   2023جدول االعمال و الملخص و مشروع و 

  و ألهمية الموضوع الرجاء الحضور في الموعد و المكان المشار اليهما اعاله.على الساعة العاشرة صباحا  2022 نوفمبر  27 االحدو ذلك يوم   للمصادقة 

و بعد يتشرف رئيس بلدية الغنادة بدعوتكم    هذا نصه:  2022نوفمبر    27بتاريخ    1262المجلس عدد  ألعضاءو بموقع الواب و االستدعاءات    2022نوفمبر    27بتاريخ    1267و على االعالم للعموم عدد  

الرابعة  ألشغال جلسة   العادية  البلدي  الدورة  التفسيري للمجلس  الوثائق  الملخص و مشروع و  للنظر في جدول االعمال  و  الثانية  لميزانية سنة  للمرة  للمرة االولى       2023ة   المصاحبين لالستدعاءات 

 و ألهمية الموضوع الرجاء الحضور في الموعد و المكان المشار إليهما أعاله  .   العاشرة صباحا على الساعة     2022   نوفمبر 30 االربعاءو ذلك يوم  للمصادقة 
 .نوفمبر  27توفر النصاب القانوني خالل الجلسة االولى  المبرمجة ليوم   مللمرة االولى  و الثانية و االعالمات و جدول و ملخص الدورة التي تعاد للمرة الثانية لعد تعاءا االستدالحاضرين و تالوة نصوص  اءضباألعتم الترحيب 

 2022جدول أعمال وملخص للدورة العادية الرابعة  لسنة 

لدية حول تدخالت المواطنين خالل الدورة التمهيدية   رة التمهيدية  و  نشاط رئيس المجلس: سيتم المصادقة على محضر الجلسة السابق و استعراض نشاط رئيس البلدية و تقديم تقارير اللجان البالمصادقة على محضر الجلسة الفارط و ردود الدو-1

 . 2022اكتوبر  26التي انعقدت بتاريخ 

 مبلغ: 2022نوفمبر  11ت الى حد يوم متابعة االستخالصات البلدية: تبلغ االستخالصا-  2

 بالمائة و سيتم متابعتها فصال فصال و تحيين االستخالصات ان كان هناك تغير في الموارد. 87.5د اي بنسبة  641532.960

 متابعة المشاريع البلدية . -3

 حة انجز/صيانة حديقة : انتهت االشغال ئغال/اقتناء صهريج شفط مياه مستعملة انجز/ازالة كروم الهندي بالجناالتنوير العمومي انتهت االش/  :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 -

 تجميل مداخل المدن و احداث مفترقات بصدد االنجاز  : مشروع  2020مشاريع سنة -
 كذلك مشروع صيانة الطرقات انتهت االشغال مشروع صيانة شبكة التنوير العمومي انتهت االشغال  

ارات بحاتم و الجنائحة تم توجيه مكاتيب رسمية تحت اشراف والية المنستير القتناء العقارات من مشروع توسعة الحي التجاري  تعطل بسبب اعتراضات اما لمشروع دهن البلدية انتهت الشغال   و مشاريع اقتناء عق 2021أما مشاريع سنة 

 مالكيها.

من قبل  2022يل المساعدة غير الموظفة لتمويل مشاريع سنة أد تم اعطاء االذن للمقاول لبدء االنجاز و رغم انه لم يتم تحو 30أد انطلقت االشغال و مشروع التنوير العمومي بكلفة  140: مشروع تهيئة الطرقات بكلفة 2022مشاريع سنة -

 صندوق القروض الى حد هذا التاريخ. 

 النظافة و العناية بالبيئة  : متابعة و تقييم محور النظافة و العناية  -4 

 اجمالية و المؤيدات. يصلكم  مشروع الميزانية  و رأي أمين المال الجهوي و ملحوظة تفسيرية  2023المصادقة على ميزانية سنة  -5

 : سيتم التركيز على نتائج تقييم االداء في تحديد محاور التكوين و المساندة الفنية   2023المصادقة على برنامج دعم القدرات لسنة -6

 و تحويالت ضرورية للسير العادي للعمل و خالص المزودينأ د  45: حسب المشروع المصاحب يتضمن ادراج مبالغ محولة من قبل صندوق القروض لمشروع التجميل 2022تنقيح ميزانية سنة -7

 شأنها النظر في مطالب التزود بالنور الكهربائي و الماء الصالح للشرب : النظر في المطالب المذكورة حالة بحالة حسب المعاينات التي تمت في  -8

بالمائة المتفق عليها سابقا و تمت الموافقة  1حسب نسبة  وان البلدية باعتبارها تجديد لالتفاقية المصادق عليها السنة الفارطةكما طالب رئيس المجلس اضافة نقطة تاسعة للمصادقة على اتفاقية مع ودادية أع

أصوات الحاضرين. 05على االضافة:    

 على الساعة 2022  نوفمبر 30 األربعاءيوم    2022لسنة   الرابعةادة جلسة الدورة العادية  عقد المجلس البلدي بالغني  2022  أكتوبر 26بتاريخ    الرابعةعلى اثر انعقاد الدورة التمهيدية للدورة العادية 

: السادة حسب دفتر الحضوربلدية الغنـادة  و حضر من أعضاء المجلس  مجلس  بمقّر البلدية برئاسة السيد نور الدين العاشق رئيس العاشرة صباحا   



العاشق رئيس المجلسنور الدين  -1-  

 الصويد رؤوف-2

 بوبكر بن خليفة -3

 بناجح الشاي-4

 عماد زروق.-5

 كما يلي: باالجماع ثم تال جدول أعمال الدورة و الملخص  اجماليا و الذي كانت المصادقة عليه   الحاضرين وافتتح الجلسة رئيس المجلس  مرحبا بالسادة أعضاء المجلس البلدي 

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

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

م كروم الهندي المصابة بمرض الحشرة القرمزية بالمشاركة مع االدارة  مدوات و إزالة و حفر خنادق و ردالقيام بحمالت    و    اساسا في  تكثيف تدخالت النظافة    تمثلاستعراض نشاط رئيس البلدية الذي  -

الحملة   بداية  في  مجاورة  بلديات  مشاركة  و  للفالحة  السوداء    الجهوية  النقاط  رفع  بحمالت  و  القيام  صيانة  للحشرات    مدواتو  العمومية    و  العشب   الحدائق  بغراسة  جديدة  مناطق خضراء  احداث  و 

القيام  االصطناعي   المناطق الخضراء  بحمالت تشجير خاصة بمناسبة عيد الشجرة  و  البيئة  لتركيز تجهيزات اضافية و تطوير  البلدية اهمها    و السعي لدى وزارة  المشاريع  التجميل و احداث و متابعة 

فة الى مواكبة الجلسات و الدورات التكوينية  و تقديم المشاغل التنموية بالمنطقة البلدية لدى  و اعداد المراسالت و الملفات الضرورية للسير العادي للعمل اضا  و تهيئة الطرقات  مداخل المدن  و  مفترقات  

 السلط الجهوية و المركزية.  

كن التدخل على اثر اشغال تجميل المدن و تمت بتنظيف امامطالبة  تضمنت  :2022 اكتوبر 26التي انعقدت بتاريخ    الرابعةتقديم تقارير اللجان البلدية حول تدخالت المواطنين خالل الدورة التمهيدية -

 20شغال الزالت مستمرة كما لم يعد بمقدورنا زيادة كمية االشغال لوصول حجمها للحد االقصى القانوني لكي ال نتجاوز نسبة ذلك و قد شرع بالفعل في تنظيف اماكن التدخل و ان اال بإنجازمطالبة المقاولة 

 ن بمحور متابعة المشاريع البلدية طلق االنجاز الفعلي حسب ما هو مبينو قد ا 2022مدى تقدم اجراءات مشاريع سنة    حول تساءلو تم تسجيل بالمائة 

 :متابعة الإلستخالصات  البلدية /2

مفصلة عن ما وجد في الملخص لتكون االستخالصات محينة و  د    23708.810بزيادة مبلغ  د    665241.770  والبالغة     24/11/2022حد  نتائج عملية اإلستخالصات البلدية  العنوان االول إلى  ض  ااستعر

 كاآلتي : 

االستخالصات إلى حد  التغييرات  التقديرات بيان المورد الفصل 

 2022 نوفمبر 24

النسبة مقارنة 

 بالتقديرات 

االستخالصات إلى 

من   نوفمبر موفىغاية 

 السنة الماضية  

 المعلوم على العقارات المبنية  11.01

8900.000  5056.540 

56.81 

 % 

5624.140 

 324.480 % 150.32 2480.356  1650.000 المعلوم على األراضي غير المبنية 11.02

المعلوم على المؤسسات الصناعية أو  المقابيض االعتيادية  12.01

  176000.000 التجارية أو المهنية

188039.133 106.84 % 181690.940 

بعنوان حذف الحد   دعم االمركزيةصندوق المبالغ المتأتية من  12.01.02

األقصى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو  

 22403.000 % - 0.000  6975.000 التجارية أو المهنية

 90 % 145.68 202.500  139.000 معلوم اإلجازة على بيع المشروبات 12.03

 - % - -  1020.000 وعية  األسب لزمة المعاليم المستوجبة بالسواقمداخيل  21.02



 معلوم الوقوف)السوق( 22.01

 -  

1650.000 -  1417.000 

 - % - -  - معلوم االشغال الوقتي للطريق العام 22.03

 4604.000 % 178.23 7985.000  4480.000 معلوم إشغال الطريق عند إقامة حضائر البناء 22.05

 2150.250 % 93.79 2466.750  2630.000 باإلمضاء معلوم التعريف  31.01

 217.500 % 80.29 204.750  255.000 معلوم االشهاد بمطابقة النسخ لألصل  31.02

 1859.000 % 92.71 1928.500  2080.000 معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية 31.03

 42.000 % 56.92 74.000  130.000 معاليم تسليم الشهائد و الحجج األخرى 31.99

 - % 558.62 648.000  116.000 معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن  32.02

 25.000 % 82.93 525.000  633.000 معلوم رخص الحفالت المنظمة بمناسبة األفراح العائلية 32.03

 749.900 % 50.42 1184.900  2350.000 معاليم رخص البناء  32.06

 8927.500 % 111.30 8715.000  7830.000 ات تصريف المواد السائلة معلوم االعتناء بفروع قنو 33.01

 115.000 % 31.38 72.500  231.000 معاليم اإليواء بمستودع الحجز 33.02

 المقابيض االعتيادية للمعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي 33.03.01

 

186288.000  97710.000 52.451 % - 

  للمعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي اتية من المبالغ المت 33.03.02

 بعنوان  

-  4480.000    

التجارية  معاليم مقابل رفع الفضالت المتأتية من نشاط المحالت 33.04

 أو الصناعية أو المهنية

510.000  2330.000 452.94 % 1020.000 

 6716.100 % 170.78 8080.000  4731.000 معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات  33.99

 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري 51.01

 

11823.000  10331.319 87.38 % 8446.000 

 

       محاصيل بيع االثاث زال االنتفاع به 52.02

59075.000 

 815.000      االخرى  تالمبيوعامحاصيل  52.99

 

 

 ةمداخيل مخالفات تراتيب حفظ الصحة و الشرطة البيئي 54.03

 

 

134.000  - -  - 



54.11  

 مبالغ بعنوان مصاريف ادارة و تصرف و استخالص لفائدة الغير

363.000  175.522 48.35%      170.108 

 242946.000 % 102.71 270902.000  263754.000 الدعم السنوي بعنوان التسيير المناب من  61.01

 المنح االستثنائية بعنوان التسيير  61.02

 

50000.000  50000.000 100 % 100000.000 

 85000.000        لتغطية عجز تتسبيقاموارد متأتية  من  60.99

 649427.918 % 90.75 665241.770  733022.000 الجملـــــــــــة 

 .2023ة مما يبرر ترفيع التقديرات في مشروع ميزانية سن 2021و سنة  2022تم مالحظة تحسن في االستخالصات البلدية سنتي 

 المعروض نتائج المشاريع البلدية:  المشاريع البلدية :  متابعة-3

 حة انجز/صيانة حديقة : انتهت االشغال ئالتنوير العمومي انتهت االشغال/اقتناء صهريج شفط مياه مستعملة انجز/ازالة كروم الهندي بالجنا/ :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 -

 بصدد االنجاز: : مشروع تجميل مداخل المدن  2020مشاريع سنة -
 . ت األشغالانتهكذلك مشروع صيانة الطرقات   األشغالمشروع صيانة شبكة التنوير انتهت 

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

   انتهت األشغال. كما تم تحديد المقاولة لمشروع دهن البلدية و االشكال 

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

 . الدولة و الوالية الستكمال اجراءات االقتناء كما يتم االتصال بإدارة امالك  تمحااالجتماعية بالنسبة للعقار بمدينة  

التزود و حثه  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  127287.755و كلفة محينه بلغت الف دينار  140مبرمجة  مشروع تهيئة الطرقات بكلفة أما    اطء في االنطالقعلى انطالق االشغال حيث سجلنا تب

المشروع   إلنجازاالعتراضات و صعوبة التدخل في اماكن اخرى و الخروج بحلول  فرشها بمادة التيف كما تم عقد جلسة استثنائية في الغرض تم خاللها تحيين اماكن التدخل بمدينة حاتم كحال لوجود بعض

جماعات 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 القروض و مساعدة ال أفضلفي 

 وية لنا عند تحويل المساعدات غير الموظفة نظرا الستكمال مراحل المشاريع و تعيين المقاولين.االول إلعطاء

ن مرض الحشرة القرمزية كروم الهندي توقيا م تمداوافألى جانب العمل الدوري تكثفت المجهودات و الحمالت إلزالة و ردم و   بالبيئة   : تقييم محور النظافة و العناية بالبيئة :النظافة و العناية بالبيئة-4

 بالشراكة مع االدارة الجهوية للفالحة و مشاركة بلديات مجاورة في بداية الحمالت. 

 :   2023المصادقة على ميزانية سنة -5

 ع  مع االدارة كما يلي: متابعة التصرف  بالتقديم باعتبار هذه اللجنة أنجزت المشرو االقتصادية و لجنة الشؤون المالية و  ناجح الشايب مقررتم دعوة السيد -

و   2019/ 02/ 21المؤرخ في   3منشور السيد وزير الشؤون المحلية و البيئة عدد  منها  مجلة الجماعات المحلية و الفصول المنظمة للميزانيات   بعد االطالع على مقتضيات 

 . 2020المتعلق بإعداد ميزانيات البلديات لسنة 

 . 2020جويلية  14بتاريخ  439تم تنقيحه باالمرالحكومي عدد   والذي 2020جانفي   23بتاريخ    52االمر عدد 

 .2020جانفي   06بتاريخ    02منشور مشترك بين وزير الشؤون المحلية و البيئة ووزير المالية عدد 

 . 2020ماي   14الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ   16المنشور عدد 



 .2021مارس   29لبيئة بتاريخ الصادر عن السيد وزير الشؤون المحلية و ا 2المنشور عدد 

 .2022مارس   21الصادر عن السيد وزير الداخلية بتاريخ  04المنشور عدد 

و تم   2022و تم االنطالق في إعداد المشروع األولي للميزانية منذ المنتصف الثاني لشهر جوان    2023في إعداد المعطيات و متطلبات ميزانية سنة    2022انطلقنا منذ أفريل    

و المواطنين  و قد تم دعوة    لألعضاءو  تجميع المقترحات  د    802بين التقديرات االولية و النهائية بمبلغ    فو حيث  هناك اختال  البلدية أوليا و نهائيا بمبلغ منح التسيير  إعالم  

كة و قد تم عرض مشروع الميزانية على المكلف بأعمال لجنة المالية لتقديم مقترحاتهم و المشار  2022أكتوبر     26المواطنين خالل الدورة التمهيدية الرابعة المنعقدة بتاريخ  

و قد أحيل مشروع الميزانية إلى السيد أمين المال الجهوي في    2022سبتمبر   19و إحالة المشروع إلى المكتب البلدي عبر جلسة بتاريخ    2022  سبتمبر  01خالل جلسة بتاريخ 

بتاريخ    اآلجال و مدنا هذا األخير برأيه حول مشروع مصحوبا بملحوظة تفسيرية تحليل مالي يتمثل في   2022نوفمبر    10الميزانية و أحيل المشروع إلى أعضاء المجلس 

  04بتاريخ      الوثائق المؤيدة  المصاحبة و رأي أمين المال الجهويو  الى حد موفى شهر مارس    2022و سنة      2021و     2020و     2019  وات ض و المصاريف لسن يالمقاب

 التالي:  2022  برنوفم

 . 2023الموضوع : حول إبداء الراي بخصوص مشروع ميزانية 

 المرجع :  

 من مجلة الجماعات المحلية   170الفصل 

 . 2020ميزانيات البلديات لسنة  بإعداد و المتعلق  2019/ 02/ 21المؤرخ في  3منشور السيد وزير الشؤون المحلية و البيئة عدد 

 . 2020جويلية  14بتاريخ  439والذي تم تنقيحه باالمرالحكومي عدد  2020  جانفي 23بتاريخ    52االمر عدد 

 .2020جانفي   06بتاريخ    02منشور مشترك بين وزير الشؤون المحلية و البيئة ووزير المالية عدد 

 . 2020ماي   14الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ   16المنشور عدد 

 .2021مارس   29المحلية و البيئة بتاريخ الصادر عن السيد وزير الشؤون  2المنشور عدد 

 .2022مارس   21الصادر عن السيد وزير الداخلية بتاريخ  04المنشور عدد 

ي  من مجلة الجماعات المحلية والذي ينص على أنه " يحال مشروع ميزانية الجماعة المحلية مصحوبا بوثيقة تفسيرية إجمالية على المال الجهو  170طبقا لما جاء بالفصل  

 4ر عدد  اكتوبر ألمين المال الجهوي ابداء رأيه حول مشروع المزانية في أجل ال يتجاوز شهرا من تاريخ إحالة مشروع الميزانية ... “وتبعا لمنشو  15لمختص ترابيا قبل يوم  ا

 .2023حول مرافقة البلديات  في أعداد ميزانياتها لسنة   2022مارس   21وزير الداخلية بتاريخ الصادر عن السيد 

 ، يشرفنا مدكم برأينا و الذي يتضمن المالحظات التالية:   2022أكتوبر   14و بعد مراجعة مشروع ميزانية بلدية الغنـادة الوارد على مصالحنا بتاريخ 

 شكـال:  

 وثيقة مشروع الميزانية الواردة علينا للنظر فيها. 

 . 2023تم إعداد الميزانية في وثيقة واحدة تعنى بالسنة المالية  

 تم إحترام اآلجال المحدد لتوجيه مشروع الميزانية الى مصالح أمانة المال الجهوية. 

 ضرورة إعتماد الدينار كوحدة إلعداد الميزانية. 

جويلية    14بتاريخ    439د  المتعلق بتبويب الميزانيات و الذي تم تنقيحه باالمر الحكومي عد   2020جانفي    23بتاريخ    52وثيقة مشروع الميزانية مطابقة لما جاء باالمر عدد  

2020. 



 من مجلة الجماعات المحلية.  130حكام الفصل وثيقة مشروع الميزانية شاملة و موحدة و واضحة طبقا أل

،    155،    146،    138،    136،    135،    134،  130عليها بالفصول    تم احترام المبادئ العامة للميزانية وهي الوحدة و الشمولية و السنوية و التخصيص و التوازن المنصوص 

 من مجلة الجماعات المحلية.   197،  175،  174،  173،   167،  166،   159،  156

 من مجلة الجماعات المحلية.  170تم ارفاق الميزانية بالوثائق التفسيرية كما هو منصوص عليها بالفصل عدد 

بمقتضى قرار غلق الميزانية لتصرف سنة    2021حيث ختمت بلدية الغنـادة ميزانيتها لسنة  من مجلة الجماعات المحلية    195تم احترام اإلجراءات المنصوص عليها بالفصل  

 . 2022جوان  08المؤرخ في   2021

 أصال: 

 على مستوى الموارد: 

ت   كانت غير سليمة و مضخمة كما يبينه  بلدية الغنـادة لم تحقق األهداف المرسومة طيلة ثالث سنوات سابقة من حيث تحقيق موارد العنوان األول وهو ما يدل على ان التقديرا

 مقارنة بتقديرات السنة الفارطة وهو مؤشر سلبي ال يعكس القدرة الحقيقية للبلدية   %2.5بنسبة   2023الجدول اسفله، بالرغم من ذلك تم الترفيع في تقديرات العنوان األول لسنة 

 نسبة االنجاز  الموارد المحققة التقديرات  السنة المالية 

2019 657.000 595.697 90.67  % 

2020 684.000 590.268 86.30  % 

2021 670.000 654.669 97.71  % 

2022 733.000 598.221 81.61  % 

 

ال يعتبر سنة    2019  المعلوم على العقارات المبنية و الغير مبنية واقعية حيث تم اعتماد معدل استخالص الثالث سنوات األخيرة بتخفيض طفيف باعتبار ان سنة تعتبر تقديرات 

 مرجعية نظرا الرتفاع االستخالصات نتيجة العفو الجبائي .

نظرا  2023كما ان هذه المعاليم قد تشهد انخفاضا طفيفا خالل سنة  2022ات المحققة الى غاية شهر سبتمبر صتعد تقديرات معاليم الموجبات اإلدارية مضخمة مقارنة باالسخال

 عن بعد.  مإلمكانية استخراجه

 د .  648تم تحقيق   2022بر تعتبر تقديرات معلوم رخص اشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن مقللة حيث تم ترسيم مبلغ د بالميزانية في حين انه الى غاية شهر سبتم 

 بان بقرار تنقيح في الميزانية . موارد غير مضمونة يمكن ادراجها في اال فإنهابالنسبة لمبالغ بعنوان مصاريف إدارة و تصرف و استخالص لفائدة الغير 

ها الحقا بقرار تنقيح بالفارق خالل سنة  لم يتم ادراج اي موارد بالعنوان بالعنوان الثاني و بهذا الخصوص نقترح ادراج التقديرات االولية لفواضل السنة الحالية تم الترفيع في

 تنفيذ الميزانية. 

عنوان األول و هو مؤشر سلبي يدل على ان الوضعية المالية للبلدية سيئة و بهذا الخصوص نحثكم على مزيد السعي لتعبئة  من موارد ال  %  42.67تمثل تحويالت الدولة نسبة  

 موارد البلدية لضمان استقالليتها المالية .

 على مستوى النفقات : 

و هو مؤشر إيجابي يدل على   %   2.5بلغت نسبة التطور موارد العنوان األول  مقارنة بالسنة الفارطة في حين     %  2.19تم الترفيع في تقديرات نفقات العنوان األول بنسبة  

 إيالء البلدية أهمية لالدخار. 



 من مجلة الجماعات المحلية ، حيث تم ترسيم تقديرات لمختلف النفقات الوجوبية.  160تم احترام الفصل 

و حيث ورد بالوثائق التفسيرية   2021من موارد العنوان االول لسنة    %  54.98ل كتلة االجور نسبة  من مجلة الجماعات المحلية حيث تمث  135و   9التأجير : مخالفة الفصلين 

 اعتزام البلدية انتداب عامل ، فإننا نرتئي تأجيل االنتداب قصد مزيد التحكم في كتلة األجور و النزول بها الى المستوى المطلوب.

 ك السنوي. استهالك الماء : لم يتم مدنا بتقديرات االستهال

ة بمؤيدات الميزانية وفي ذلك مخالفة ألحكام  استهالك الكهرباء و الغاز: المبالغ المرسمة بالميزانية مقلله وال تغطي حاجيات البلدية مقارنة بتقديرات االستهالك بالقائمات الوارد 

عدد  ع   2المنشور  بتاريخ    ن الصادر  البيئة  و  المحلية  الشؤون  وزير  التونسية    و  2022مارس    21السيد  الشركة  مستحقات  لخالص  األولوية  إعطاء  الى ضرورة  دعا  الذي 

 بعنوان االستهالك السنوي .   2023للكهرباء و الغاز بترسيم كامل االعتمادات المستوجبة لسنة 

فيفري    21السيد وزير الشؤون المحلية و البيئة بتاريخ  مقارنة بالسنة الفارطة و الفارطة و في ذلك مخالفة للمنشور الصادر عن    %  11وسائل المصالح : بلغت نسبة الترفيع  

2019 . 

 من مجلة الجماعات المحلية . 135تم احترام حجم التسديد السنوي للديون حيث لم يتجاوز السقف المنصوص عليه بالفصل 

خصوص نقترح عليكم مزيد الضغط على النفقات و ترشيد االستهالك مع و بهذا ال  %  8.14نالحظ ان مجهود البلدية في االستثمار يعد مقبوال حيث ان نسبة االدخار في حدود  

 السعي لتعبئة موارد البلدية .

 

بعين االعتبار المالحظات المذكورة أعاله ، باالقرار بان تقديراته في االجمال  صادقة   األخذ ، و بعد    2023و عليه استقر الراي بخصوص مشروع ميزانية بلدية الغنـادة لسنة  

ان سير المرفق اإلداري بمختلف  ة حيث ان تقديرات الموارد  واقعية ، تعكس القدرة الحقيقية للبلدية و على ضوء هذه الموارد تم ترسيم النفقات الوجوبية و الكفيلة بضمو نزيه

 التعهدات

 

مما يدل على عدم تضخيم املوارد و ميكن    665241.770مبلغ    20222/ 11/ 24د و بلغت الموارد الى حد    654669البالغة    2021و نالحظ  نمو الموارد تباعا سنة  
 قيق التقديرات ان حتصلت البلدية على كامل حقوقها من املعلوم على التيار الكهرابئي . حت

 

 

 

 

 

 



 الميزانية موارد * 

 
المقابيض المعروضة   نتيجة التصويت 

2023للمصادقة  لسنة   

 الصنف بيان الصنف 

عدد األصوات  النتيجة النهائية

تفظة المح  

عدد األصوات التي 

 صوتت بالرفض 

عدد األصوات التي 

 صوتت بالموافقة

 موارد العنوان األول

 الجزء األول : المداخيل الجبائية 

05 00 00 05 .000196850 على العقارات    المداخيل الجبائية بعنوان االداء 

 و النشطة

 الصنف األول

05 0 0 05 .0006500  الصنف الثاني  خـرى المداخيـل الجبائيـة األ 

05 0 0 05 .000203350  جملة الجزء األول     

 الجزء الثاني : المداخيل غير الجبائية االعتيادية  

05 0 0 05 .000215198 الرخص    معاليم  ومختلف  والحقوق  الرسوم 

إسداء   مقابل واألتاوات  اإلدارية والموجبات

 خدمات

 الصنف الثالث 

05 0 0 05 .00012550  ومساهماتها المحلية الجماعة ملك مداخيل 

 مختلفة ومداخيل

 الصنف الخامس 

05 0 0 05 .000320902  الصنف السادس  التسيير بعنوان الدولة تحويالت 

05 0 0 05 .000548650  جملة الجزء الثاني       

 جملة موارد العنوان األول  752000.000 05 0 0 05

     

 الثاني موارد العنوان 

 الثانيموارد العنوان جملة      

 جملة موارد الميزانية  752000.000 05 0  0 05

 

  الميزانيةنفقات  *

المصاريف المعروضة  بيان الفصل  الفصل 

 2023للمصادقة  لسنة 

 نتيجة التصويت 

عدد األصوات التي 

 صوتت بالموافقة

عدد األصوات التي 

 صوتت بالرفض 

عدد األصوات 

 المحتفظة 

يةالنتيجة النهائ   

 األولنفقات العنوان 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمت 

المص

ادقة  

ت( بعد ان تم عرض الميزانية مفصلة على شاشة العرض.واصأ 05)  2023باجماع االعضاء الحاضرين بالموافقة على مشروع ميزانية سنة   

 الجزء األول : نفقات التصرف

 القسم األول : التأجير العمومي 

 05 0 0 05 30000.000 لرؤساء البلدياتالمنح المخولة  100-01

 05 0 0 05 330000.000 تأجير األعوان القارين  101-01

 05 0 0 05 360000.000 جملة القسم األول

 مصالح  القسم الثاني : وسائل ال

 05 0 0 05 243098.872 نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية  201-02

 05 0 0 05 21500.000   مصاريف إستغالل و صيانة التجهيزات العمومية  202-02

 05 0 0 05 264598.872 جملة القسم الثاني 

 القسم الثالث : التدخل العمومي

 05 0 0 05 19520.000 تدخالت في الميدان اإلجتماعي   302-03

 05 0 0 05 1500.000 تدخالت في ميدان التعليم و التكوين  303-03

 05 0 0 05 6300.000 المساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر األكل   304-03

 05 0 0 05 1000.000 تدخالت في ميادين الثقافة و الشباب و الطفولة    305-03

      ماعات المحلية و هياكل أخرىالتعاون مع الج  310-03

 05 0 0 05 28320.000 جملة القسم الثالث 

 05 0 0 05 652918.872 جملة الجزء األول

 الجزء الثاني: فوائد الدين 

 القسم الخامس : فوائد الدين 

 05 0 0 05 37842.364 فوائد الدين الداخلي   500-05

 05 0 0 05 37842.364 جملة القسم الخامس 

 05 0 0 05 37842.364 لة الجزء الثاني جم

 05 0 0 05 690761.236 جملة نفقات العنوان األول

 نفقات العنوان الثاني 

 تسديد أصل الدين نفقات  الجزء الرابع : 

 القسم العاشر :  تسديد أصل الدين

 05 0 0 05 61238.764 تسديد أصل الدين الداخلي   950-10

 05 0 0 05 61238.764 جملة القسم العاشر 

 05 0 0 05 61238.764 جملة الجزء الرابع 

 05 0 0 05 61238.764 الثاني جملة نفقات العنوان 

 05 0 0 05 752000.000 البلدية ميزانية نفقات مجموع



 

 

 

و تم التركيز على نقائص تقييم االداء منها تنمية الموارد الذاتية و البرنامج   2023المعروض برنامج دعم القدرات لسنة  : 2023المصادقة على برنامج دعم القدرات لسنة -6

 برنامج االستثماري . الثالثي للصيانة و استعمال االعتمادات وتنفيذ ال

 2023لسنة  ة الغنادةالبرنامج السنوي لدعم قدرات بلدي

  اإلدارة أو المصلحة
تكوينه  

 األكاديمي 
 اسم ولقب المنتفع 

تاريخ ال

المقترح 

بداية ل

 التدخل

المشروع أو النشاط 

 المعني 

 المساندة الفنية 

 األولوية 

 الرمز  النشاط 

  
 رئيس البلدية 

 2023أفريل 

ز القدرات في مجال تعزي

الشراء العمومي لمشروع  

محدد ) التخطيط لجميع  

مراحل الشراء العمومي  

و صياغة كراسات 

 CAO CCAPالشروط   

CCTP   و االعالن عن

المنافسة  و فتح و تقييم  

العروض و التصريح  

 بالنتائج( 

 F1 1 البرمجة و القيادة

االستاذية  في  الكتابة العامة

 المحاسبة
 ي سمير الحامد 

   

  
 رئيس البلدية 

 2023جوان

دعم القدرات لتحسين  

الموارد الذاتية و اقتراح 

خطة لتسديد الديون و  

 متابعة تنفيذه 

االستاذية  في  الكتابة العامة D3 2 الموارد المالية 

 المحاسبة
 سمير الحامدي 



   

تقني سامي في   االعالمية 

 االعالمية

 محمد المبروك 

 2023ويلية ج

المساعدة في اعداد جرد  

الممتلكات المنقولة و غير 

المنقولة و وضع خطة 

 الصيانة 

 F6 3 البرمجة و القيادة
االستاذية  في  الكتابة العامة

 المحاسبة
 سمير الحامدي 

   

 

 التكوين :  

 
 

 الموضوع  

 

 المعرف الوحيد

 

 االسم

 اللقب 

 

 الرتبة 

 

 الخطة الوظيفية 

 

 طط الثالثي للصيانة المخ

 

0098769137 

007046375 

 سمير

 الحبيب 

 الحامدي 

 بن خليفة 

مستشار  متصرف  

 كاتب تصرف 

 كاتب عام 

 

 تنفيذ برامج االستثمار 

 

 

0098769137 

 

 سمير

 

مستشار  متصرف الحامدي   كاتب عام  

 ت العمومية ا الشراء

 

 

 

0098769137 

007046375 

 سمير

 الحبيب 

 الحامدي 

 بن خليفة 

تشار مس متصرف  

 كاتب تصرف 

 كاتب عام 

 

اعداد و تنفيذ امثلة التهيئة 

 المالية للبلديات 

 

 

0098769137 

007046375 

 سمير

 الحبيب 

 الحامدي 

 بن خليفة 

مستشار  متصرف  

 كاتب تصرف 

 كاتب عام 

 

 أصوات(  05بالموافقة )تمت المصادقة بإجماع االعضاء الحاضرين  

   2022سنة ل بلدية الغنادة  تنقيح ميزانية–7

 استعراض ناجح الشايب مقرر لجنة المالية التنقيح كما يلي: * أسباب التعديل :

 تنزيل موارد جديدة )قرض من صندوق القروض(  -



نار  المحتوي على مبلغ قدره خمسة و أربعون ألف دي  2022أكتوبر    25بتاريخ    9919437تبعا للصك الصادر عن صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية عدد        

من    45000.000دخال و صرفا بمبلغ جملي قيمته    2022( بعنوان قرض مخصص لمشروع تجميل المدينة لفائدة بلدية الغنادة ترفع ميزانية بلدية الغنادة لسنة  45000.000)

 و يتم تنزيل االعتمادات اإلضافية بفصل تجميل مداخل المدن .  1433147.150إلى   1388147.150

 التالي:  2022نوفمبر   22لجهوي بتاريخ و رأي أمين المال ا

ل من مجلة الجماعات المحلية و الذي نص على أنه " يمكن إدخال تنقيح على الميزانية خالل سنة تنفيـذها بالزيـادة أو النقصـان حسـب نسـق تحصـي  177طبقا لما جاء بالفصل  

 " إلبداء الرأي عند االقتضاء ... ، يعرض كل مشروع تنقيح على أمين المال الجهوية و متابعة التصرفية و االقتصاديالموارد و وفقا لتقرير تعده اللجنة المكلفة بالشؤون المال

، يشـرفنا مـدكم برأينـا  2022نـوفمبر  18ى مصـالحنا بتـاريخ الواردة عل 1240من مجلة الجماعات المحلية و تبعا لمراسلتكم عدد   180،  179،  178و عمال بأحكام الفصول   

 نقيح ميزانية بلدية الغنـادة و الذي يتضمن المالحظات التالية:بخصوص مشروع ت

 :شكـــال ❖

من مجلة الجماعات المحلية و المتمثل في إعداد مقترح التنقيح من قبل لجنة الشؤون المالية و االقتصادية ببلدية الغنـادة و   177تم إحترام اإلجراء المنصوص عليه بالفصل   -

 عليه.  للمصادقةأمانة المال الجهوية إلبداء الرأي بشأنه و عرضه على المجلس البلدي عرض  مشروع التنقيح على مصالح 

،  156،  155،  146،  138،  136,  134,  133,  130تم إحترام المبادئ العامة للميزانية وهي الوحدة و السنوية و الشمولية و التخصـيص المنصـوص عليهـا بالفصـول   -

 من  مجلة الجماعات المحلية. 197و  175،  174،  173،  167،  166،  159

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

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

 :أصــال  ❖

 .2022ن بميزانية سنة األرقام المدرجة بمشروع قرار التنقيح صحيحة و مطابقة لما هو مضم -

وان قـرض مخصـص لمشـروع و على اعتبار أن بلدية الغنادة تنوي الترفيع في ميزانيتها إثر توصلها بالصك الصادر عن صندوق القروض و مساعدة الجماعـات المحليـة بعنـ

 ه و ال يثير أي احتراز من قبلنا و بالتالي فان مشروع الميزانية يكون كاآلتي:فإن قرار التنقيح يعتبر في محل تجميل المدينة, و أن هذه االعتمادات قد نزلت بالبند المخصص لها

 

 



 * موارد الميزانية: 

 

االعتمادات  بيان الموارد  التبويـب 

 المرسمة

 2022بميزانية سنة 

 الجملة االعتمادات اإلضافية 

الفقرة  الفقرة الفصل

 الفرعية 
 التخفيض  الزيادة

 موارد العنوان األول

 : 1الجزء 

 199164.000   199164.000 المداخيل الجبائية    

 199164.000   199164.000 جملة المداخيل الجبائية االعتيادية

 : 2الجزء 

 533858.000   533858.000 المداخيل غير الجبائية االعتيادية   

 533858.000   533858.000 جملة المداخيل غير الجبائية االعتيادية

 733022.000   733022.000 لــــــــة موارد العنوان األول جم

 موارد العنوان الثاني

 : الموارد الذاتية المخصصة للتنمية 3الجزء 

 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 

 االقتراض : موارد  4الجزء 

 45000.000  45000.000  موارد السنة  02 01-90

 45000.000  45000.000  لرابعاجملــــــــــــــة 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  45000.000 655125.150 جملـــــة موارد العنوان الثاني

 1433147.150  45000.000 1388147.150 جملـــــــة المــــــوارد
 

 نفقات الميزانية:  *
 

االعتمادات  بيان النفقات  التبويـب 

 المرسمة

 2022بميزانية سنة 

 الجملة االعتمادات اإلضافية 

الفقرة  الفقرة الفصل

 الفرعية 

 التخفيض  الزيادة

 I – نفقات العنوان األول 

 : 1الجزء 

 633940.170   633940.170 نفقات التصرف   

  : 2الجزء 

 42016.830   42016.830 فوائد الدين   

 675957.000   675957.000 جملــــــــة نفقات العنوان األول 

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 اقتناء مباني   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  45000.000 282000.000 تجميل مداخل المدن  03 06.615

 12000.000   12000.000 تهيئة المساحات الخضراء  04 06.615



 0.000    بناء األسواق و األحياء و المحالت التجارية و تهيئتها   01 06.617

 698808.300  45000.000 653808.300 جملــــــــــــــة الجزء الثالث 

  : تسديد أصل الدين 4الجزء 

 57065.000   57065.000 تسديد أصل القروض   01 10.950

 57065.000   57065.000 جملــــــــــــــة الجزء الرابع

  : النفقات المتأتية من االعتمادات المحالة 5الجزء 

 1316.850   1316.850 ز مشاريع أخرىنفقات مسددة من اعتمادات محالة النجا   110.99

 1316.850   1316.850 جملــــــــــــــة الجزء الخامس

 757190.150  45000.000 712190.150 جملــــــــة نفقات العنوان الثاني 

 1433147.150  45000.000 1388147.150 جملة النفقات 

 أصوات(. 05لحاضرين )تمت المصادقة على التنقيح بالموافقة بإجماع االعضاء ا

:جالل بن غزيل )ماء و كهرباء(:الموافقة/الحسين شأنهاالنظر في مطالب التزود بالنور الكهربائي و الماء الصالح للشرب : النظر في المطالب المذكورة حالة بحالة حسب المعاينات التي تمت في -8

سن بن عمر )ماء و كهرباء(:عدم الموافقة/منيرة بنت صالح العوني)ماء و كهرباء(:الموافقة/محمد بن الجيالني هالل)ماء و  الغربي)كهرباء(:الموافقة/كريم العوني)ماء(:الموافقة/محمد بن ح

 كهرباء(:الموافقة/ 

علي السعيد)كهرباء(:الموافقة/سهيل فرحات)ماء(: /)كهرباء و ماء(:الموافقة الموافقة/عادل بن محسن بن حسنعدم بسام الحاج مبروك)كهرباء(: الموافقة/فاضل بالحاج رمضان )كهرباء ضغط عالي(:

 فرحات )كهرباء(الموافقة.  الموافقة /لطفي السافي )ماء و كهرباء(:عدم الموافقة/الياس ابن فطوم )كهرباء و ماء(:الموافقة/الحبيب:الموافقة/غازي بن فرحات )ماء و كهرباء(

عدم الموافقة من قبل المجلس على  :اوالد مفتاح و كذلك شارع الحبيب بورقيبة بحاتم على مستوى منزل المواطن محمد بن زهير فرحات مطالب تركيز مخفضات السرعة : طريق بومرداس على مستوى -

 لمخفضات السرعة بوالية المنستير.  ان تحال للجنة الجهوية 
 أصوات بالموافقة(. 5) السابقة %  1حسب النسبة المتفق عليها السابقة ( باعتبارها تجديد اتفاقية 1ة )جدول المصادقة على اتفاقية مع ودادية أعوان البلدية: تمت المصادقة حسب االتفاقية المصاحب-9

 1جدول
 النقابة األساسية ألعوان          الجمهورية التونسية                                                                         

 و عملة بلدية الغنـادة                                                                           وزارة الداخلية              

 والية المنستير                                                                                    

 بلدية الغنـادة 

 إتفــاقيــة 

 بين الممضين أسفله:  

 : األول  القانوني    الطرف  ممثلها  شخص  في  بالغنـادة  البيئة  بشارع  مقرها  الكائن  الغنـادة   بلدية 

 السيد نور الدين العاشق رئيس البلدية.                     

: الثاني  القانوني    الطرف  ممثلها  شخص  في  الغنـادة  بلدية  عملة  و  ألعوان  األساسية   النقابة 

 الم. السيد خالد بلحاج س                     

 بين كل من:  11/2022/ 23وتبعا لجلسة عمل يوم 

 رئيس بلدية الغنـادة.  -
 النقابة األساسية ألعوان و عملة بلدية الغنـادة.  -
 ودادية بلدية الغنـادة.  -



الصادر عن وزير الشؤون المحلية و البيئة   03/09/2021المؤرخ في  07منشور عدد و ال 06/05/2021المؤرخ في  08للنظر في موضوع المنح االجتماعية المسندة للوداديات التي نص عليها منشور رئاسة الحكومة عدد 

نظار المجلس من ميزانية البلدية لفائدة الودادية و بعد عرض الموضوع على أ%   10و الذي يضبط شروط و إجراءات إسناد التمويل العمومي لفائدة الوداديات بعنوان مساعدات اجتماعية حيث تم االتفاق على تحويل نسبة  

  صادق على ما يلي :و النظر في مختلف جوانب االتفاقية و تأثيراتها ماليا و عمليا و إجتماعيا  2022نوفمبر  30البلدي المنعقد في دورته العادية الرابعة بتاريخ 

 الفصل االول :  

 دينارا لكل منخرط .  150عيد الفطر و قيمتها منحة  ❖

 ينارا لكل منخرط . د 200عيد األضحى و قيمتها منحة   ❖

 منحة العودة المدرسية حسب المستوى الدراسي:  ❖

 دينارا لكل تلميذ    40رياض االطفال :   -

 دينارا لكل تلميذ.  70 ابتدائي : -

 دينارا لكل تلميذ   100 إعدادي ، ثانوي و تكوين : -
 دينارا لكل طالب.  130 جامعي : -

انية البلدية الى الحساب الجاري التراتيب الجاري بها العمل من طرف ودادية أعوان و عملة بلدية الغنـادة بعد مصادقة المجلس البلدي و يتم تحويل هذه المساهمات من ميز  يتم إسناد هذه المنح طبقا لإلجراءات و  الفصل الثاني : 

رقم   طرف    17503000000201899394للودادية   من 

 بلدية الغنـادة. 

 هذه االعتمادات على مواردها الذاتية  بالميزانية سنويا.  تتعهد بلدية الغنـادة برصد  الفصل الثالث :

   تجدد هذه االتفاقية سنويا بتطور ميزانية البلدية.   الفصل الرابع:
 

 

 الغنـادة في :                                                                              

 كاتب عام النقابة األساسية ألعوان                                                      رئيس بلدية الغنـادة

 و عملة بلدية الغنـادة                                                                                      

 

 .الواحدة مساءاو ختمت الجلسة على الساعة  

 رئيس البلدية

 

 نورالدين العاشق 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


