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

 واليـــة سليـــانـة  
 بلــديـة العـــــروســة  

 

 محضر الدورة العادية الثانية 

 للنيابة الخصوصية لبلدية العروسة   2018لسنة 

  2018ماي  09اإلربعاء 

 

من القانون األساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون  32تنفيذا ألحكام الفصل عـدد        

حسب ما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص  1975 ماي 14المؤرخ في:  1975ـدد لسنة 33عـ

عقد  2006جويلية  17المؤرخ في:  2006ـدد لسنة 48الالحقة وخاصة القانون األساسي عـ

 2018ماي  09مجلس النيابة الخصوصية لبلدية العروسة دورته العادية الثانية يوم اإلربعاء 

 ة رئيس النيابة الخصوصية .على الساعة الثالثة بعد الزوال برئاسة السيد معتمد العروس

 بحضر السادة أعضاء النيابة الخصوصية:

 عمر الرياحي:  " -      

 منيرة التليلي:   " -      

 المنجي الرياحي : " -      

 وتغيب بدون عذر السيد :

 محمد الرزقي: عضو -      

 مجيد الوسالتي:   " -       

 وحضر من اإلطارات البلدية السادة:

 ناجي الوسالتي: الكاتب العام للبلدية -        

 قيس الوسالتي: متصرف مكلف بالجباية ومتابعة المشاريع. -       

 محمد الطاهر الفرشيشي : مكلف بالشؤون المالية  -       

 رضا الفرشيشي:عون مكلف بشؤون النيابة الخصوصية . -       

ابة الخصوصية أشغال الدورة مرحبا إفتتح السيد مصباح الضاوي رئيس الني     

 بالحاضرين ثم تال جدول األعمال المتضمن للمواضيع التالية :

 



 

 2018سير االستخالصات البلدية لحد شهر أفريل   -1-

 .2017المصادقة على الحساب المالي لسنة  -2-

 متابعة سير المشاريع البلدية. -3-

 بيع معدات زال اإلنتفاع بها  -4-   

 امج النظافة والعناية بالبيئة.برن -5-

 : سير اإلستخالصات البلدية -1-

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

 بالميزانية

 النسبة اإلستخالصات الحاصلة

  3.674.300 30.000,000 المعلوم على العقارات المبنية 01-11

  2.167.602 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 2.692.584  

  11.004.000 11.000,000 من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية المبالغ المتأتية 02-01-12

  22.500 200,000 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 اإلشغال الوقتي للطريق العاممعلوم  02-24

  1.273.000 2.000,000 معلوم إشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناء 04-24

  460.000 2.000,000 معلوم عن أشغال تحت الطريق العام 05-24

   500,000 معلوم اإلشهار 06-24

   300,000 مداخيل مختلفة 99-24

  2.204.000 8.000,000 التعريف باإلمضاءمعلوم  01-31

  501.250 3.000,000 معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصول 02-31

  2.155.000 7.000,000 معلوم تسليم بطاقات الحالة المدنية 03-31

  1.488.000 5.000,000 معاليم تسليم الشهائد والحجج األخرى 99-31

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

  120.000 1.000,000 معلوم رخص الحفالت العائلية 03-32

   100.000 معلوم رخص الحفالت العمومية  04-32

  950.800 5.000,000 معاليم رخص البناء 06-32

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



  85.000 2.000,000 اإليواء بمستودع الحجز معاليم 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
 آلية التعديل لصندوق التعاون بين الجماعات المحلية بإعتماد

12.000,000   

  725.000 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

  6.030.000 30.000,000 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري 01-52

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

  7.810.301 - موارد منقولة من فواضل العنوان األول 02-60

  50.000.000 100.000,000 مخصصة للتسييرمنح ومساهمات  03-60

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

400.000 79.039  

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

 %  30 179.742.376 590.000,000 الجملة

 

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

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 

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

 :  2017المصادقة على الحساب المالي لسنة  -2-

اليعد من طـاارا السيد اـااابم اليـااالية ببو ـاارادة  2017تبعـااا للحسـااام اليـااال  لسنة        

 محتسب بلـدية العـروسة أسفر  لى النتـائج التـالية:

 نتيجة العنـوان األول : *     

المقابيض المستعملة لتسديد مصاريف  المصاريف المقابيض
 من العنوان الثاني 4و3بالجزئين 

 النتيجة

 العجز الفائض

463.974,205 456.163,904 --- 7.810,301  

 من العنوان الثاني : 4و3* نتيجة الجزئين  

من  4و3 المصاريف المسددة بالجزئين المصاريف المقابيض
 العنوان الثاني بموارد من العنوان األول

 النتيجة

 العجز الفائض



350.762,082 160.100,799 --- 190.661,283  

 من العنوان الثاني : 5* نتيجة الجزء 

 النتيجة المصاريف المقابيض

 العجز الفائض

842.926,927 551.610,220 291.316,707  

 * النتيجة الجملية :

 النتيجة المصاريف المقابيض

 العجز الفائض

1657.663,214 1167.874,923 489.788,291  

 

وبعد النقاش ومقارنة هذه الحسابات مع الوثائق اليالية اليوجودة بالبلدية تيت اليوفقة باإلجياع  لى 

 دخال وصرفا . 2017الحسام اليال  لسنة 

 -3- متابعة سير المشاريع البلدية إلى غاية 2018/04/30

 المشاريع الوطنية 

 

 د-الكلفة أ بيان المشروع
 التقديرات

نسبة 
 %اإلنجاز

 المالحظـات مصدر التمويل 

 وزارة الشباب والرياضة  % 67 1.000,000 الملعب البلدي
 

 

 مشاريع تهذيب األحياء الشعبية 

 

 د-الكلفة أ بيان المشروع
 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 

تم القبول الوقتي لألشغال 
13/04/2018بتاريخ   

صندوق القروض مساعدة غير  %  100 61.000 تهيئة المناطق الخضراء 
 موظفة 

تم القبول الوقتي لألشغال 
26/04/2018بتاريخ     

 

 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 إعداد الدراسة  

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

 

 

 مشاريع البرنامج اإلستثماري السنوي لسنة 2018

د-الكلفة أ بيان المشروع  
 التقديرات

نسبة 
 %اإلنجاز

 المالحظـات مصدر التمويل 

آلة شفط  –إقتناء معداة   
آلة  -            

 رافعة   

صندوق القروض مساعدة  -- 297.000
 غير موظفة

في مرحلة إعداد كراسات 
 الشروط  

صندوق القروض مساعدة  -- 25.000 تبليط وترصيف  
 غير موظفة

 في مرحلة فتح العروض 

 
 :بيع معدات زال اإلنتفاع بها  -4-

ف  نطاق تنظيم مستود ات الحجز واإليداع وتنيية اليوارد البلدية تناول اليجلس البلدي بالدرس إمكانية 

زال اإلنتفاع بها خاصة بعد إاتناء البلدية لشاحنة ربا ية  isuzu التفويت بالبيع ف  الشاحنة نوع إسيزي

 الدفع .



 isuzuبيع الشاحنة نوع إسيزي  وبعد النقاش وتبادل الرأي صادق مجلس النيابة الخصوصية  لى

و لى بعث لجنة طرح يترأسها رئيس البلدية وبعضوية الكاتب العام للبلدية ،ميثل  ن وزارة أمالك 

الدولة والشؤون العقارية ، ميثل  ن وزارة التجهيز واإلسكان وزارة النقل اصد ضبط الينقوالت 

لتفويت حسب ما ورد بينشور السيد وزير ودوا   طرحها وإاتراح اليبلغ اإلفتتاح  وتحديد شروط ا

  . 1992ماي  30اليؤرخ ف   33الداخلية  دد 

 :برنامج النظافة والعناية بالبيئة -5-

 ف  هذا اإلطار تم التطرق إلى اليجهودات الت  تبذلها البلدية والت  تيثلت ف  : 

الذي كان من اليؤمل تنفيذ  * القيام بحيالت نظافة باليجهودات الذاتية للبلدية واد تم جهر الخندق

 مشروع تصريف مياه األمطار وتواف هذا اليشروع ليصبح مصبا للفضالت واألوساخ 

 * القيام بحيالت إستثنائية للنظافة تيثلت ف  تقليع األ شام الطفيلية وتقليم األشجار 

 * القيام بحيلة نظافة  لى مستوى شبكة تصريف اليياه اليستعيلة 

 لليداوات .* القيام بحيلة  

 * التنبيه  لى اليتساكنين برفع مواد البناء اليوجودة  لى الرصيف.

هذا واد تم التطرق إلى موضوع الذبح العشوائ  وما يترتب  نه من تناثر للفضالت وتلوث أماكن الذبح 

الت  تصبح بؤر لتوالد الحشرات الش ء الذي اد يفض  إلى إنتقال بعم األمراض السارية و لى هذا 

 ساس أكد  اليجلس  لى ضرورة تسوية وضعية اليسل  البلدي مع السلط واليصالح الجهوية .األ

كيا تم التطرق إلى تفش  ظاهرة الكالم السائبة وما تشكله من مخاطر  لى سالمة اليواطن ف  اليقابل 

 ضعف  دد الحيالت اليبرمجة ف  الغرض  .

 هذا ورفعت الجلسة في حدود الساعة السادسة مساء .

 رئيس النيابة الخصوصية 

 معتمد العروسة مصباح الضاوي
 

  



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

 واليـــة سليـــانـة  
 بلــديـة العـــــروســة  

 

مستخرج من محضر الدورة العادية الثانية ليجلس النيابة 

  2018ماي  09الخصوصية لبلدية العروسة اإلربعاء 

الموضــــوع الثاني : المصادقة على الحساب المالي 

   2017لسنة 
 

من القانون األساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون  32تنفيذا ألحكام الفصل عـدد        

حسب ما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص  1975ماي  14المؤرخ في:  1975لسنة  ـدد33عـ

عقد  2006جويلية  17المؤرخ في:  2006ـدد لسنة 48الالحقة وخاصة القانون األساسي عـ

 2018ماي  09مجلس النيابة الخصوصية لبلدية العروسة دورته العادية الثانية يوم اإلربعاء 

 ال برئاسة السيد معتمد العروسة رئيس النيابة الخصوصية .على الساعة الثالثة بعد الزو

 بحضر السادة أعضاء النيابة الخصوصية:

 عمر الرياحي:  " -      

 منيرة التليلي:   " -      

 المنجي الرياحي : " -      

 وتغيب بدون عذر السيد :

 محمد الرزقي: عضو -      

 مجيد الوسالتي:   " -       

 ارات البلدية السادة:وحضر من اإلط

 ناجي الوسالتي: الكاتب العام للبلدية -        

 قيس الوسالتي: متصرف مكلف بالجباية ومتابعة المشاريع. -       

 محمد الطاهر الفرشيشي : مكلف بالشؤون المالية  -       

 رضا الفرشيشي:عون مكلف بشؤون النيابة الخصوصية . -       

السيد مصباح الضاوي رئيس النيابة الخصوصية أشغال الدورة مرحبا  إفتتح     

 بالحاضرين ثم تال جدول األعمال المتضمن للمواضيع التالية :



 2018سير االستخالصات البلدية لحد شهر أفريل   -1-

 .2017المصادقة على الحساب المالي لسنة  -2-

 متابعة سير المشاريع البلدية. -3-

 بيع معدات زال اإلنتفاع بها  -4-   

 برنامج النظافة والعناية بالبيئة. -5-

 :  2017المصادقة على الحساب المالي لسنة  -2-

 اليعد من طـاارا السيد اـااابم اليـااالية ببو ـاارادة 2017تبعـااا للحسـااام اليـااال  لسنة        

 محتسب بلـدية العـروسة أسفر  لى النتـائج التـالية:

 * نتيجة العنـوان األول :     

المقابيض المستعملة لتسديد مصاريف  المصاريف المقابيض
 من العنوان الثاني 4و3بالجزئين 

 النتيجة

 العجز الفائض

463.974,205 456.163,904 --- 7.810,301  

 من العنوان الثاني : 4و3* نتيجة الجزئين  

من  4و3المصاريف المسددة بالجزئين  المصاريف المقابيض
 العنوان الثاني بموارد من العنوان األول

 النتيجة

 العجز الفائض

350.762,082 160.100,799 --- 190.661,283  

 من العنوان الثاني : 5* نتيجة الجزء 

 النتيجة المصاريف المقابيض

 العجز الفائض

842.926,927 551.610,220 291.316,707  

 * النتيجة الجملية :

 النتيجة المصاريف المقابيض

 العجز الفائض



1657.663,214 1167.874,923 489.788,291  

 

وبعد النقاش ومقارنة هذه الحسابات مع الوثائق اليالية اليوجودة بالبلدية تيت اليوفقة باإلجياع  لى 

 دخال وصرفا . 2017الحسام اليال  لسنة 

  



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

 واليـــة سليـــانـة  
 بلــديـة العـــــروســة  

 

مستخرج من محضر الدورة العادية الثانية ليجلس النيابة 

  2018ماي  09الخصوصية لبلدية العروسة اإلربعاء 

 الموضوع الرابع  : بيع معدات زال اإلنتفاع بها   

 

من القانون األساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون  32تنفيذا ألحكام الفصل عـدد        

حسب ما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص  1975ماي  14المؤرخ في:  1975ـدد لسنة 33عـ

عقد  2006 جويلية 17المؤرخ في:  2006ـدد لسنة 48الالحقة وخاصة القانون األساسي عـ

 2018ماي  09مجلس النيابة الخصوصية لبلدية العروسة دورته العادية الثانية يوم اإلربعاء 

 على الساعة الثالثة بعد الزوال برئاسة السيد معتمد العروسة رئيس النيابة الخصوصية .

 بحضر السادة أعضاء النيابة الخصوصية:

 عمر الرياحي:  " -      

 :   "منيرة التليلي -      

 المنجي الرياحي : " -      

 وتغيب بدون عذر السيد :

 محمد الرزقي: عضو -      

 مجيد الوسالتي:   " -       

 وحضر من اإلطارات البلدية السادة:

 ناجي الوسالتي: الكاتب العام للبلدية -        

 قيس الوسالتي: متصرف مكلف بالجباية ومتابعة المشاريع. -       

 محمد الطاهر الفرشيشي : مكلف بالشؤون المالية  -       

 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 :

 2018بلدية لحد شهر أفريل سير االستخالصات ال  -1-



 .2017المصادقة على الحساب المالي لسنة  -2-

 متابعة سير المشاريع البلدية. -3-

 بيع معدات زال اإلنتفاع بها  -4-   

 برنامج النظافة والعناية بالبيئة. -5-

 :بيع معدات زال اإلنتفاع بها  -4-

ف  نطاق تنظيم مستود ات الحجز واإليداع وتنيية اليوارد البلدية تناول اليجلس البلدي بالدرس إمكانية 

زال اإلنتفاع بها خاصة بعد إاتناء البلدية لشاحنة ربا ية  Isuzu التفويت بالبيع ف  الشاحنة نوع إسيزي

 الدفع .

 Isuzuبيع الشاحنة نوع إسيزي  وبعد النقاش وتبادل الرأي صادق مجلس النيابة الخصوصية  لى

و لى بعث لجنة طرح يترأسها رئيس البلدية وبعضوية الكاتب العام للبلدية ،ميثل  ن وزارة أمالك 

الدولة والشؤون العقارية ، ميثل  ن وزارة التجهيز واإلسكان وزارة النقل اصد ضبط الينقوالت 

لتفويت حسب ما ورد بينشور السيد وزير ودوا   طرحها وإاتراح اليبلغ اإلفتتاح  وتحديد شروط ا

 . 1992ماي  30اليؤرخ ف   33الداخلية  دد 

 

 
 

 


