
 الجمهــــورية التـــــونسية                                                   العروسة في : ......................
 والبيئة وزارة الشؤون المحلية  

 واليـــة سليـــانـة  
 بلــديـة العـــــروســة  

 

للنيابة   2018محضر الدورة العادية األولى لسنة  

 الخصوصية لبلدية العروسة 

 2018مارس  09الجمعة 

 
ـدد 33عـمن القانون األساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون  32تنفيذا ألحكام الفصل عـدد 

تمامه بالنصوص الالحقة وخاصة  1975ماي  14المؤرخ في:  1975لسنة  حسب ما تم تنقيحه وا 
عقد مجلس النيابة  2006جويلية  17المؤرخ في:  2006ـدد لسنة 48القانون األساسي عـ

على الساعة  2018مارس  09الخصوصية لبلدية العروسة دورته العادية األولى يوم الجمعة 
 الزوال برئاسة السيد معتمد العروسة رئيس النيابة الخصوصية . الثالثة بعد

 تحت 2018مارس  07وبناءا على اإلستدعاءات الكتابية الموجهة للغرض بتاريخ :

 حضر السادة أعضاء النيابة الخصوصية: ــدد283عــ
 عمر الرياحي:  عضو -     
 منيرة التليلي:   عضو -      
 عضو المنجي الرياحي : -      

 وتغيب بدون عذر السيد :
 محمد الرزقي : عضو  -       
 مجيد الوسالتي: عضو -       

 وحضر من اإلطارات البلدية السادة:
 ناجي الوسالتي: الكاتب العام للبلدية -        
 قيس الوسالتي: متصرف مكلف بالجباية ومتابعة المشاريع. -       



 كاتب تصرف مكلف بالشؤون اإلدارية والمالية. محمد الطاهر الفرشيشي : -       
 رضا الفرشيشي:عون مكلف بشؤون النيابة الخصوصية . -       
إفتتح السيد مصباح الضاوي رئيس النيابة الخصوصية أشغال الدورة مرحبا      

 بالحاضرين ثم تال جدول األعمال المتضمن للمواضيع التالية :

 2018لشهر فيفري  سير االستخالصات البلدية  -1-

 .2018تنقيح ميزانية البلدية لسنة   - 2-

 متابعة سير المشاريع البلدية. -3-

 برنامج النظافة والعناية بالبيئة. -4-

 المسائل المختلفة -5-

--****-- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : سير اإلستخالصات البلدية -1-

 2018 كشف في عمليات اإلستخالص لبلدية العروسة  لحد شهر فيفري:
المبالغ المثقلة  بيان الموارد الفصل

 بالميزانية

 النسبة اإلستخالصات الحاصلة

  2.020.284 30.000,000 المعلوم على العقارات المبنية 01-11

  1.705.155 5.000,000 المعلوم على األراضي الغير مبنية 02-11

المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية  01-01-12
 أوالمهنية : المقابيض اإلعتيادية للمعلوم على المؤسسات

12.000,000 567.172  

   11.000,000 المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية 02-01-12

   200,000 معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات 03-12

  30.000.000 40.000,000 مداخيل لزمات األسواق اليومية واألسبوعية والظرفية 01-21

 1.000,000 معلوم الذبح 01-24
 

 

  300.000 1.000,000 معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام 02-24

  680.500 2.000,000 معلوم إشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناء 04-24

  190.000 2.000,000 معلوم عن أشغال تحت الطريق العام 05-24

   500,000 معلوم اإلشهار 06-24

   300,000 مداخيل مختلفة 99-24

  1.399.000 8.000,000 معلوم التعريف باإلمضاء 01-31

  327.000 3.000,000 معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصول 02-31

  1.170.000 7.000,000 تسليم بطاقات الحالة المدنية معلوم 03-31

  780.000 5.000,000 معاليم تسليم الشهائد والحجج األخرى 99-31

   100,000 معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن 02-32

  30.000 1.000,000 معلوم رخص الحفالت العائلية 03-32

   100.000 رخص الحفالت العمومية  معلوم 04-32

  550.000 5.000,000 معاليم رخص البناء 06-32

   100.000 معاليم نصب آالت توزيع الوقود في الطربق العام 08-32

  60.000 2.000,000 معاليم اإليواء بمستودع الحجز 02-33

المبلغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية  01-03-33
 بعنوان المعلوم اإلضافي على سعرالتيار الكهربائي

8.000,000   

المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية  02-03-33
 بإعتماد آلية التعديل لصندوق التعاون بين الجماعات المحلية

12.000,000   

  475.000 2.000,000 معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات 99-33



مساهمة المالكين األجوار في نفقات األشغال األولية  03-40
واإلصالحات الكبرى المتعلقة بالطرقات واألرصفة وقنوات 

 تصريف المواد السائلة

200,000   

   100,000 مداخيل جبائية إعتيادية مختلفة 4099

  5.080.000 30.000,000 كراء عقارات معدة لنشاط تجاري مداخيل 01-52

  56.000.000 300.000,000 المناب المتأتي من المال المشترك 01-60

    موارد منقولة من فواضل العنوان األول 02-60

   100.000,000 منح ومساهمات مخصصة للتسيير 03-60

وإستخالص مبالغ بعنوان مصاريف إدارة وتصرف  01-99-60
 لفائدة الغير 

400.000   

   1.000,000 خطايا التاخير المنجزة عن الصفقات العمومية 03-99-60

 %  17 101.334.111 590.000,000 الجملة

 

 هذا وقد شدد الحاضرون على ضرورة ترفيع حجم اإلستخالصات عبر القيام بحمالت تحسيسية

بالتعاون مع الجمعيات والمجتمع المدني وضرورة إيفاء المواطنين بتعهداتهم الجبائية ناهيك وأن 

البلدية تشكو غياب دعم المواطنين ، وأوصى المجلس بضرورة البحث عن السبل الكفيلة لتنمية 

 الموارد من خالل مواصلة إجراءات التتبع للمتلددين على خالص الديون المتخلدة بذمتهم .

 3- متابعة سير المشاريع البلدية إلى غاية 2018/02/28

 المشاريع الوطنية 

 

 د-الكلفة أ بيان المشروع
 التقديرات

نسبة 
 %اإلنجاز

 المالحظـات مصدر التمويل 

 وزارة الشباب والرياضة  % 35 1.000,000 الملعب البلدي
 

 

 مشاريع تهذيب األحياء الشعبية 

 

 د-الكلفة أ المشروع بيان
 التقديرات

نسبة 
 %اإلنجاز

 المالحظـات مصدر التمويل 

صندوق القروض مساعدة  % 100 600.000 تهذيب حي الجامع 
 موظفة

تم القبول الوقتي لألشغال 
 31/08/2017بتاريخ 



 

 مشاريع البرنامج اإلستثماري السنوي لسنة 2016

بيان المشروع  د-الكلفة أ   
 التقديرات

 نسبة
 %اإلنجاز

 المالحظـات مصدر التمويل 

مشروع تجديد شبكة التنوير 
 العمومي بحي السوق 

صندوق القروض مساعدة غير  %  100 100.000
 موظفة 

في مرحلة القبول الوقتي 
 لألشغال

صندوق القروض مساعدة غير  %  90 61.000 تهيئة المناطق الخضراء 
 موظفة 

في مرحلة القبول الوقتي 
 لألشغال

 

 مشاريع البرنامج اإلستثماري السنوي لسنة 2017

د-الكلفة أ بيان المشروع  
 التقديرات

نسبة 
 %اإلنجاز

 المالحظـات مصدر التمويل 

صندوق القروض مساعدة  -- 90.000 تهيئة المستودع البلدي
 غير موظفة

 في مرحلة الدراسات  

مساعدة  صندوق القروض %  100 71.000 إقتناء سيارة رباعية الدفع 
 غير موظفة

 في مرحلة إبرام عقد الصفقة 

 

 :حول برنامج النظافة والعناية بالبيئة -4-

 في هذا اإلطار تم التطرق إلى المجهودات التي تبذلها البلدية والتي تمثلت في : 

الذاتية للبلدية وقد تم جهر الخندق الذي كان من المؤمل تنفيذ  * القيام بحمالت نظافة بالمجهودات

مشروع تصريف مياه األمطار وتوقف هذا المشروع ليصبح مصبا للفضالت واألوساخ . كما تم 

 جهر المصب النهائي للفضالت بواسطة آلة جارفة .

 جار م األش* القيام بحمالت إستثنائية للنظافة تمثلت في تقليع األعشاب الطفيلية وتقلي

 * القيام بحملة نظافة على مستوى شبكة تصريف المياه المستعملة 



* جهر وتنظيف مجاري المياه بحافة األنهج والشوارع بإعتبارها تمثل شبكة تصريف المياه خالل  

 فصل الشتاء .

 * إعداد برنامج للقيام بحمالت للمداوات .

 وجودة على الرصيف.* التنبيه على المتساكنين برفع مواد البناء الم

هذا وقد تم التطرق إلى موضوع الذبح العشوائي وما يترتب عنه من تناثر للفضالت وتلوث أماكن الذبح 

التي تصبح بؤر لتوالد الحشرات الشيء الذي قد يفضي إلى إنتقال بعض األمراض السارية وعلى هذا 

 السلط والمصالح الجهوية .األساس أكد  المجلس على ضرورة تسوية وضعية المسلخ البلدي مع 

كما تم التطرق إلى تفشي ظاهرة الكالب السائبة وما تشكله من مخاطر على سالمة المواطن في المقابل 

 ضعف عدد الحمالت المبرمجة في الغرض  .

 المسائل المختلفة: -5-

 ( النظر في مطلبي المواطن مروان الدريسي :1-

الدريسي المتسوغ لمحل بالمركب التجاري التابع للملك البلدي تم النظر في مطلب المواطن مروان 

والذي يرغب من خالله الترخيص له في بناء مدرج بالفضاء التجاري و بناء شرفة أمام الفضاء 

وحيث أن مطلبه يتمثل في الحصول على ترخيص التجاري التابع للبلدية وبعد الدرس والنقاش ، 

مبرم بينه وبين البلدية والمتعلق بكراء محل تجاري فقد قررت إلنجاز أشغال خارج إطار العقد ال

الهيئة رفض مطلبه والمحافظة على نفس القرار الصادر في هذا الشأن خالل الدورة العادية الثالثة 

في حين وافقت على تركيز تينده ذات أعمدة حديدية وسقف  2017لمجلس النيابة الخصوصية لسنة 

ورفضوا أي  شكل من أشكل البناء الذي يغيير من هيكل المحل  وأكدوا من مادة القرمود أو الزنك 

 على اإللتزام ببنود العقد المذكور .

 النظر في مطلب عدد من متساكني حي السوق حول ربطهم بشبكة الماء الصالح للشراب : -2

حي  السوق المحاذين للمنطقة األثرية الراغبين في ربط  تم النظر في مطلب مجموعة من متساكني

مساكنهم بشبكة الماء الصالح للشراب وحيث أن العملية تتطلب مد شبكة وبإعتبار أغلبهم مركزين 

لعدادات بمساكن أجوارهم من الجهة الخلفية التي توجد بها شبكة الماء وحيث أنه سيتم تهيئة النهج  

المساكن تتطلب ربطها بالشبكة وتغيير أعمدة النور الكهربائي ذات الضغط وإنجاز منطقة حرفية قبالة 

 العالي إرتأت الهيئة إلى تأجيل برمجتهم إلى حين إنجاز األشغال التي ستنجز بالشارع المطلوب

 . هذا ورفعت الجلسة في حدود الساعة الخامسة مساء 



 رئيس النيابة الخصوصية 

  معتمد العروسة : مصباح الضاوي

 

 


