
 الجمهوريـــة التونسيـــــة

 المحلية و البيئة  الشؤونوزارة 

 واليـة المنستيــر

 بلدية الغنــادة 

            

  استثنائية للمرة الثانيةمحضر جلسة 

 2020 جانفي 27بتاريخ 

  

و النظام الداخلي للبلدية ة الجماعات المحلية المتعلق بإصدار مجل 2018ماي  09المؤرخ في  2018لسنة  29عمال بمقتضيات القانون األساسي عدد       

 وهذا نصه : 2020 جانفي 24بتاريخ  .110:105عدد   وبناء على االستدعاء الموجه إلى أعضاء المجلس البلدي

المؤجلة المبرمجة ليوم يتشرف رئيس بلدية الغنادة بدعوتكم  لعقد جلسة استثنائية للمرة الثانية )نفس جدول االعمال و الملخص الخاص بالجلسة و بعد 

 على الساعة  العاشرة صباحا  بمقر البلدية  2020جانفي   27( و ذلك يوم االثنين   2020جانفي  24الجمعة 

 و الهمية الموضوع الرجاء الحضور في الموعد و المكان المشار اليهما اعاله  .  

 2020جانفي  27جدول أعمال وملخص للجلسة االستثنائية  للمجلس البلدي بتاريخ 

 اقتراح بيع قطعة أرض الحداث مكتب بريد بالغنادة :-1

لب بيع قطعة حيث في اطار السعي لتطوير الخدمات البريدية  ورد على بلدية الغنادة مطلب كتابي صادر عن االدارة الجهوية للبريد بالمنستير  يتظمن ط  

 ارض مجاورة لمقر البلدية  الحداث مكتب بريد جديد بالغنادة

 النظر في فسخ عقد كراء محل تجاري:-2

الص وحيث تقدم متسوغ  لمحل كائن بالحي التجاري  السيد الحبيب العجمي بعد ان قام بخالص جزء من المبالغ المتخلدة بذمته و اعداد جدولة  خ

 للمبلغ المتبقي مع السيد قابض المالية ببني حسان

 :2019التنقيح النهائي لميزانية سنة -3

د بعنوان اقتناء معدات نظافة من قبل صندوق القروض و  50000د بعنوان مشروع تعبيد الطرقات  و 19792,872د و  50000حويل مبالغ  حيث تم ت

و لنتمكن من استغالل هذه المبالغ    2019مساعدة الجماعات المحلية بعنوان مشاريع ممولة من قبل الصندوق و تم ادراج  قرارات التنزيل بعنوان 

 و ادراجها   2019المزودين و المقاولين يجب تنقيح ميزانية  لخالص

 : 2020توزيع المال االحتياطي ميزانية سنة -4

جانفي  08بعنوان مشروع تعبيد الطرقات من قبل صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية بتاريخ  42707,872ورد على البلدية مبلغ  قيمته 

بعد ختم قابض  2019من فواضل سنة  %80دو  47944,032البالغة  2018من سنة  %20نية و توزيع مبلغ الفواضل يجب ادراج المبلغ بالميزا 2020

 المالية للحسابات  و مبالغ العنوان الثاني  و توزيعها حسب مخرجات الجلسات التشاركية و المشاريع المتواصلة.

 

 



 

 2020جانفي  27و االتفاق على عقدها للمرة الثانية يوم االثنين  2020 جانفي 24بتاريخ   برمجةعدم استكمال النصاب القانوني للجلسة المعلى اثر        

على  2020  جانفي 27 االثنينيوم   استثنائية للمرة الثانية المجلس البلدي بالغنادة جلسة  عقد على الساعة العاشرة صباحا بين االعضاء الحاضرين 

بمقّر  دق  صباحا حسب النظام الداخلى  حرصا على حضور أكثر عدد ممكن من االعضاء  15دق و  30تم التمديد بعد ان  دق  45و  العاشرة الساعة 

 البلدية برئاسة السيد نور الدين العاشق رئيس بلدية الغنـادة  و حضر من أعضاء المجلس السادة :

 نور الدين العاشق-

 وجدي بن عمر-

 بوبكر بن خليفة-

  فوزية بلحاج محمد-

 .عمدتي حاتم و الجنايحة و مواطنينما حضر الجلسة السيد كاتب عام البلدية و ك 

دقائق مرحبا بالسادة أعضاء المجلس البلدي  الحاضرين و المواطنين الحاضرين و السادة العمد  45و  العاشرة افتتح الجلسة رئيس المجلس  على الساعة 

 ذي كانت المصادقة عليه باالجماع. ثم تال جدول أعمال الدورة و الملخص  اجماليا و ال

 اقتراح بيع قطعة أرض الحداث مكتب بريد بالغنادة :-1

في اطار السعي لتطوير الخدمات البريدية  ورد على بلدية الغنادة مطلب كتابي صادر  على السادة أعضاء المجلس البلدي انه رئيس المجلس استعرض  

 يتظمن طلب بيع قطعة ارض مجاورة لمقر البلدية  الحداث مكتب بريد جديد بالغنادة توزيعه على الحاضرينتم  عن االدارة الجهوية للبريد بالمنستير 

متر  200لتطوير خدمات البريد بالمنطقة و هومطلب بلدي في االصل  و ابدى االعضاء الحاضرين موافقتهم باالجماع على تخصيص مساحة تقارب 

 مربع و تحديد االماكن التالية:

 بقية الملك بالمقبرة القديمةو جوفا  غربا طريق عام و مقابلة لمنزل ناجي بن عمر  و قبلة و شرقا  يحدها المجاورة لمكتب البريد القديم  حة المسا-

  جانفي  14لجامع الرحة على مستوى شارع القبلية المساحة -

  ريد بالجنايحة انجاز مكتب بب مع المطالبة ق جميع االعضاء الحاضرين على االقتراح دو صا 

  

 النظر في فسخ عقد كراء محل تجاري:-2

السيد الحبيب العجمي بعد ان قام بخالص جزء من  5عدد تقدم متسوغ  لمحل كائن بالحي التجاري   المعروض على السادة أعضاء المجلس البلدي انه 

 فسخو قد صادق جميع االعضاء الحاضرين على  المالية ببني حسانالمبالغ المتخلدة بذمته و اعداد جدولة  خالص للمبلغ المتبقي مع السيد قابض 

 العقد و اتمام االجراءات  لكرائه من جديد.

 .الكراءاتوتدخل السيد بوبكر بن خليفة ليطالب بالسعي الى استخالص المبالغ المثقلة من  

  2019ميزانية سنة ل النهائي تنقيحال – 3



تسعة المحتوي على مبلغ قدره  2019 ديسمبر 09بتاريخ  9953126عدد روض و مساعدة الجماعات المحلية تبعا للصك الصادر عن صندوق الق      

لفائدة بلدية  مساعدة استثنائية مخصصة لمشروع تعبيد الطرقات( بعنوان 19792.872)مليما  872و دينارا  و سبعمائة و اثنان و تسعون ألف عشر

 خمسونالمحتوي على مبلغ قدره  2019 ديسمبر 09بتاريخ  9985442عدد ض و مساعدة الجماعات المحلية و الصك الصادر عن صندوق القرو الغنادة

و الصك الصادر عن صندوق القروض و مساعدة  لفائدة بلدية الغنادة مخصص لمشروع تعبيد الطرقات قرض ( بعنوان50000.000دينارا ) ألف

مخصص  قرض ( بعنوان50000.000دينارا ) ألف خمسونالمحتوي على مبلغ قدره  2019 ديسمبر 09بتاريخ  9985439عدد الجماعات المحلية 

 لفائدة بلدية الغنادة لمشروع اقتناء معدات النظافة و الطرقات

 كاآلتي 2019مشروع التنقيح النهائي لميزانية بلدية الغنادة لسنة أعضاء المجلس البلدي على السادة  استعرض رئيس المجلس  

 الميزانية:/ موارد  01
 

االعتمادات  بيان الموارد التبويـب

 المرسمة

 2019بميزانية سنة 

 الجملة االعتمادات اإلضافية

 الفقرة الفرعية الفقرة الفصل

 التخفيض الزيادة

 

 

 379113.000   379113.000 المداخيل الجبائية االعتيادية   

 379113.000   379113.000 المداخيل الجبائية االعتياديةجملة 

 : 2الجزء 

 16000.000  16000.000  موارد منقولة من فوائض العنوان األول   02-60

 261887.000   261887.000 المداخيل غير الجبائية االعتيادية   

 277887.000  16000.000 261887.000 جملة المداخيل غير الجبائية االعتيادية

 657000.000  16000.000 641000.000 األول جملــــــــة موارد العنوان

 

 : الموارد الذاتية المخصصة للتنمية 3الجزء 

 250052.732  250052.732  نقل فواضل 001 01 01-70

 192792.872  192792.872  موارد السنة 002 01 01-70

المبااااالغ المت تيااااة ماااان الفااااوائض غياااار   02 01-80

للسااااااانة  1المساااااااتعملة مااااااان العناااااااوان 

 (2018ألخيرة)ا

 175776.124  175776.124 

 1الفاوائض غياار المسااتعملة ماان العنااوان   03 01-80

 (2017للسنة السابقة للسنة األخيرة)

 9970.875  9970.875 



 628592.603  628592.603  جملــــــــــــــة الجزء الثالث

 الجزء الرابع : موارد االقتراض

 100000.000  100000.000  موارد السنة  02 01-90

 100000.000  100000.000  جملــــــــــــــة الجزء الرابع

 : موارد مت تية من إعتمادات محالة 5الجزء 

 1000.000  1000.000  أشغال غلق المصبات العشوائية للفضالت 309الفقرة  06.706: الفصل  21الباب 

 6.200  6.200  ز فضاءات مختلفةتهيئة و تجهي  053الفقرة  06.737: الفصل  26الباب 

 1310.650  1310.650  اإلنارة العمومية  02الفقرة  0510: الفصل  90الباب 

 2316.850  2316.850  جملــــــــــــــة الجزء الخامس

 730909.453  730909.453  جملـــــة موارد العنوان الثاني

 1387909.453  746909.453 641000.000 جملـــــــة المــــــوارد
 

 الميزانية: نفقات/  20
 

االعتمادات  بيان النفقات التبويـب

 المرسمة

 2019بميزانية سنة 

 الجملة االعتمادات اإلضافية

 التخفيض الزيادة الفقرة الفرعية الفقرة الفصل

 I – نفقات العنوان األول 

 : 1الجزء 

 المنح المخولة لرؤساء البلديات

 

01.100 

 

 

01 

 27911.000  7466.000 20445.000 منح التسيير 001

 5269.000  2514.000 2755.000 منحة المسؤولية 002

 7285.000  3225.000 4060.000 منحة السكن  003

 4535.000  2795.000 1740.000 منحة التمثيل 004

 45000.000  16000.000 29000.000 جملة المنح المخولة لرؤساء البلديات

 545988.000   545988.000 نفقات التصرف   

 561988.000  16000.000 545988.000 جملة نفقات التصرف

  : 2الجزء 

 45596.000   45596.000 فوائد الدين   

 607584.000  16000.000 591584.000 جملــــــــة نفقات العنوان األول

II - نفقات العنوان الثاني 

 التنمية : نفقات 3الجزء 



 6000.000   6000.000 دراسة أمثلة التهيئة العمرانية  01 06.600

 10308.230  7108.230 3200.000 دراسات أخرى  20 06.600

 39000.000  39000.000  اقتناء مباني   06.602

 17500.000  17500.000  أشغال تهيئة مختلفة  05 06.603

 1685.084  1685.084  البناءات أشغال الصيانة و التعهد  06 06.603

 341502.000  341502.000  اقتناء معدات النظافة و الطرقات  01 06.606

 65965.000  65965.000  اقتناء وسائل النقل   06.608

     نفقات مختلفة   06.609

 60801.179  60801.179  اإلنارة العمومية  01 06.610

 147451.680  147451.680  تعبيد الطرقات  02 06.613

 10500.000  10500.000  أشغال الصيانة و التعهد   03 06.613

     تهيئة المقابر و صيانتها  05 06.614

 12079.430  12079.430  تجميل مداخل المدن  03 06.615

 25000.000  25000.000  تهيئة المساحات الخضراء  04 06.615

     لتعهدأشغال الصيانة و ا  21 06.617

 737792.603  728592.603 9200.000 جملــــــــــــــة الجزء الثالث

  : تسديد أصل الدين 4الجزء 

 40216.000   40216.000 تسديد أصل القروض  01 10.950

 40216.000   40216.000 جملــــــــــــــة الجزء الرابع

  لة: النفقات المت تية من االعتمادات المحا 5الجزء 

 1000.000  1000.000  أشغال غلق المصبات العشوائية للفضالت 309الفقرة  06.706: الفصل  21الباب 

 6.200  6.200  تهيئة و تجهيز فضاءات مختلفة  053الفقرة  06.737: الفصل  26الباب 

 1310.650  1310.650  اإلنارة العمومية  02الفقرة  0510: الفصل  90الباب 

 2316.850  2316.850  ــــــــة الجزء الخامسجملــــــ

 780325.453  730909.453 49416.000 جملــــــــة نفقات العنوان الثاني

 1387909.453  746909.453 641000.000 جملة النفقات

 و بعد المداولة و النقاش صادق جميع االعضاء الحاضرين على التنقيح المقترح.

  2020ميزانية سنة  تنقيح طي:توزيع المال االحتيا – 4
    اثنان المحتوي على مبلغ قدره  2019 ديسمبر 27بتاريخ  9985502عدد تبعا للصك الصادر عن صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية       

و   لفائدة بلدية الغنادة تعبيد الطرقات مساعدة استثنائية مخصصة لمشروع( بعنوان 42707.128)مليما  128و دينارا  سبعةو سبعمائة و  ألف و أربعون

  2019التصرف المالي لسنة 



 كاآلتي 2020 تنقيح ميزانية بلدية الغنادة لسنة مشروعأعضاء المجلس البلدي على السادة  استعرض رئيس المجلس  

 / موارد الميزانية: 01
 

االعتمادات  بيان الموارد التبويـب

 المرسمة

 2020بميزانية سنة 

 الجملة دات اإلضافيةاالعتما

 الفقرة الفرعية الفقرة الفصل

 التخفيض الزيادة

 موارد العنوان األول

 : 1الجزء 

 432012.000   432012.000 المداخيل الجبائية االعتيادية   

 432012.000   432012.000 المداخيل الجبائية االعتياديةجملة 

 : 2الجزء 

 308988.000   308988.000 ائية االعتياديةالمداخيل غير الجب   

 308988.000   308988.000 جملة المداخيل غير الجبائية االعتيادية

 741000.000   741000.000 جملــــــــة موارد العنوان األول

 

 : الموارد الذاتية المخصصة للتنمية 3الجزء 

 249951.942  249951.942  نقل فواضل 001 01 01-70

 42707.128  42707.128  موارد السنة 002 01 01-70

المبااااالغ المت تيااااة ماااان الفااااوائض غياااار   02 01-80

للسااااااانة  1المساااااااتعملة مااااااان العناااااااوان 

 (2019األخيرة)

 50157.121  50157.121 

 1الفاوائض غياار المسااتعملة ماان العنااوان   03 01-80

 (2018للسنة السابقة للسنة األخيرة)

 47944.032  47944.032 

 390760.223  390760.223  جملــــــــــــــة الجزء الثالث

 الجزء الرابع : موارد االقتراض

     موارد السنة  02 01-90

     جملــــــــــــــة الجزء الرابع

 : موارد مت تية من إعتمادات محالة 5الجزء 

 1000.000  1000.000  ة للفضالتأشغال غلق المصبات العشوائي 309الفقرة  06.706: الفصل  21الباب 

 6.200  6.200  تهيئة و تجهيز فضاءات مختلفة  053الفقرة  06.737: الفصل  26الباب 

 1310.650  1310.650  اإلنارة العمومية  02الفقرة  0510: الفصل  90الباب 



 2316.850  2316.850  جملــــــــــــــة الجزء الخامس

 393077.073  393077.073  ن الثانيجملـــــة موارد العنوا

 1134077.073  393077.073 741000.000 جملـــــــة المــــــوارد
 

 الميزانية: نفقات/  20
 

االعتمادات  بيان النفقات التبويـب

 المرسمة

 2020بميزانية سنة 

 الجملة االعتمادات اإلضافية

 التخفيض الزيادة الفقرة الفرعية الفقرة الفصل

 I – نفقات العنوان األول 

 : 1الجزء 

 645988.000   645988.000 نفقات التصرف   

  : 2الجزء 

 42580.000   42580.000 فوائد الدين   

 688568.000   688568.000 جملــــــــة نفقات العنوان األول

II - نفقات العنوان الثاني 

 : نفقات التنمية 3الجزء 

    6000.000 ثلة التهيئة العمرانيةدراسة أم  01 06.600

 5210.115  2010.115 3200.000 دراسات أخرى  20 06.600

 39000.000  39000.000  اقتناء مباني   06.602

 17500.000  17500.000  أشغال تهيئة مختلفة  05 06.603

 1685.084  1685.084  أشغال الصيانة و التعهد البناءات  06 06.603

 50000.000  50000.000  اقتناء معدات النظافة و الطرقات  01 06.606

 6258.900  6258.900  اقتناء وسائل النقل   06.608

 15430.432  15430.432  اإلنارة العمومية  01 06.610

 38000.000  38000.000  أشغال الصيانة و التعهد  04 06.610

 143296.262  143296.262  تعبيد الطرقات  02 06.613

 40500.000  40500.000  أشغال الصيانة و التعهد   03 06.613

 12079.430  12079.430  تجميل مداخل المدن  03 06.615

 25000.000  25000.000  تهيئة المساحات الخضراء  04 06.615

     أشغال الصيانة و التعهد  21 06.617

 399960.223  390760.223 9200.000 جملــــــــــــــة الجزء الثالث



  : تسديد أصل الدين 4الجزء 

 43232.000   43232.000 تسديد أصل القروض  01 10.950

 43232.000   43232.000 جملــــــــــــــة الجزء الرابع

  : النفقات المت تية من االعتمادات المحالة 5الجزء 

 1000.000  1000.000  مصبات العشوائية للفضالتأشغال غلق ال 309الفقرة  06.706: الفصل  21الباب 

 6.200  6.200  تهيئة و تجهيز فضاءات مختلفة  053الفقرة  06.737: الفصل  26الباب 

 1310.650  1310.650  اإلنارة العمومية  02الفقرة  0510: الفصل  90الباب 

 2316.850  2316.850  جملــــــــــــــة الجزء الخامس

 445509.073  393077.073 52432.000 ـــة نفقات العنوان الثانيجملـــــ

 1134077.073  393077.073 741000.000 جملة النفقات

 و بعد المداولة و النقاش صادق جميع االعضاء الحاضرين على التنقيح المقترح. 

 تصرف في النفايات و المصادقة عليه  و تمت الموافقة من جميع االعضاء اضافة نقطة خامسة لجدول االعمال .طلب رئيس المجلس من االعضاء اضافة نقطة خامسة تتعلق باعداد مخطط بلدي لل ثم  

 المخطط البلدي للتصرف في النفايات: -5

نظافة و العناية بالبيئة و بعد التداول و النقاش تم االتفاق استعرض رئيس المجلس على السادة االعضاء ضرورة اعداد مخطط بلدي للتصرف في النفايات يكون المرجع  للمجلس للعمل عليه في مجال ال 

 على  المخطط التالي:

 يلها رفع المواد و الفواضل بجميع انواعها من حواشي مجرى المياه واد بيذون على مدى خمسة سنوات اعتبارا الهمية التراكمات الموجودة  و تحو 1

 مثال التهيئة العمرانيةازالة جميع كروم الهندي من المنطقة المشمولة ب-

استغالل سائقي  و اعتبارا لتوفير شاحنة ضاغطة مما يمكن البلدية من  كلغ للمواطن الواحد 0.8العمل على متابعة رفع الفضالت المنزلية و العمل على احترام النسبة الوطنية للفضالت المنزلية و البالغة  -

 ر الضياع  لعدم وجود شبكة تطهير بالمنطقة و تخصيص فريق يعنى بصيانة الطرقات المتضررة و االرصفة و البناءات و المناطق الخضراءالمعدات البلدية   بتخصيص فريق قار الفراغ  ابا

 و تمت المصادقة باجماع االعضاء  الحاضرين  على المخطط. 

 تب بريد بالجنائحة و تدخل عمدة الجنائحة ليؤكد عدم وجود اشكال في توفير المقر.تدخل المواطن محمد الحاج محمد ليطب ان يكون تمكين قطعة االرض للبريد مشروط باحداث مك

 

 .منتصف النهار و النصفو بعد االنتهاء من التدخالت  ختمت الجلسة من قبل الرئيس على الساعة 

 

 

 رئيس البلدية             

 

 نورالدين العاشق 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


