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محضر جلسة استثنائية
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2018 مععاي 09 المععؤرخ فععي 2018 لسععنة 29      عمل بمقتضيات القانون الساسي عععدد 
 و الحأكععام218 و 194 و خاصععة الفصععلين المتعلععق بإصععدار مجلععة الجماعععات المحليععة

النتقاليعة و النظععام الععداخلي للبلديعة  تعم اسعتدعاء أعضععاء المجلعس البلعدي و إعلم  العمععوم
 لععم يتععوفر بهععا النصععاب القععانوني تععم إعادتهععا2020 ماي 30لجلسة استثنائية عاجلة بتاريخ 

 جععوان04و تم إعلم العضاء الحاضرين و العموم انه سععتاجل ليععوم الخميععس للمرة الثانية 
 بعد التفاق بين العضاء الحاضرين و ذلك لضغط الوقت و ضرورة جاهزيععة الختععم2020

473 نص العلن الموجه للعموم عععدد  وبناء علىليداعه في الجال لدى سلطة الشإراف 
 للمععرة الثانيععة  عععددالستدعاء الموجه إلى كافة أعضاء المجلس البلديو   جوان 01بتاريخ 

بتاريخ / 499/457/458/461/465/459/460/456/464/463/462 2020 جوان 01 
وهذا نصه :

يتشرف رئيس بلدية الغنادة بدعوتكم  لعقد جلسة استثنائية عاجلة للمرة الثانيةو بعد            
 المرتبععط بتحقيععق2019نظرا الى انععه يتععوجب ختععم الحسععاب المععالي للسععنة الماليععة السععابقة 

الشروط الدنيا للحصول على المساعدات من قبل الدولة رغم انععع بالتنسععيق مععع أمانععة المععال
04الجهوية لم يجهز بعد و بصدد النجاز و سعيجهز قبععل مععوفى مععاي و ذلععك يععوم الخميععس 

 علععى السععاعة العاشإععرة صععباحأا بمقععر البلديععة للنظععر فععي ختععم الحسععاب المععالي2020جوان 
مصععحوبا بععالتقرير الداري و القععوائم الماليععة و  لهميععة الموضععوع  الرجععاء الحضععور فععي

الموعد و المكان المشار اليهما أعلها.
رر البلدية برئاسة السيد نور الععدينانطلقت الجلسة حأوالي الساعة العاشإرة و الربع صباحأا   بمق

العاشإق رئيس بلدية الغنعادة  و حأضر من أعضاء المجلس السادة :

-نور الدين العاشإق
-وجدي بن عمر

-نجوى بالحاج سالم
بوبكر بن خليفة-

-سيرين بن حأمودة
-فوزية الحاج محمد
 السيدة السيد رؤوف الصويد والسيد نادر الفقيه و السيد ناجح الشايب وو تغيب عن الجلسة

و السيدة سوسن بالحاج و السيدة ذكرى بلحاج الزاهي بدون عذر.الزاهي ا ثري



كما حأضر الجلسة السيد كاتب عام البلدية 
افتتح الجلسة رئيس المجلس  مرحأبا بالسادة أعضاء المجلس البلدي و استعرض  جدول

 من مجلة218أعمال الجلسة  و دعا الى ضرورة انتخاب رئيس للجلسة حأسب الفصل 
الجماعات المحلية  و تم باجماع العضاء الحاضرين انتخاب السيدة فوزية الحاج محمد

لترأس الجلسة.
قامت السيدة  فوزية الحاج محمد  بالترحأيب بالحضور مستعرضة إطار الجلسة ختم

  و تم تقديم التقرير الداري المعد من قبل اللجنة المكلفة2019الحساب المالي لسنة 
بالشؤون المالية و الدارة البلدية بالعتماد على الحساب المالي و القوائم  المعد من قبل

قابض المالية ببني حأسان كما يلي: 

المالي الحساب ختم حول إداري تقرير
المالية قابض قبل من المعدة المالية القوائم و المالي للحساب تبعا      
بالتنسننيق و البلديننة إلننى المرسننل و الغنننادة بلدية محتسب حسان ببني
الدارة و الماليننة لجنننة أعضنناء قبننل مننن عمننل جلسننة عقد تم فقد معه

كننانت الننتي  و2019 سنننة لتصننرف المالية الحسابات في للنظر البلدية
كالتي: 

1326606.34:  الميزانية لمقابيض الجملي  - المبلغ1
3

بدفعها المأذون الميزانية لمصاريف النهائي الجملي  المبلغ- 2
:

1011641.15
0

إلى نقلها في يرخص  التي2019 سنة نتيجة  - مبلغ3
) : للميزانية الجملي ( الفائض الميزانية خارج حسابات

314965.193

إلى استعمال بدون الباقية الول العنوانب لعتماداتا غ - مبل4
: بإلغائها يصرح والتي التصرف اختتام حد

114798.573

الثاني العنوان  من4  و3 ئينالجزب الدفع اعتمادات  - مبلغ5
يصرح والتي التصرف اختتام حد إلى ستعمالا دون الباقية
                     :                 بإلغائها

259152.880

الباقية الثاني العنوان  من5 بالجزء الدفع اعتمادات  - مبلغ6
تحويلها سيقع والتي التصرف اختتام حد إلى استعمال دون
: ) الخامس الجزء ( فائض الموالي التصرف إلى

2316.850

الباقية الثاني العنوان  من5 بالجزء الدفع اعتمادات مبلغ - 7
بإلغائها يصرح والتي التصرف اختتام حد إلى استعمال دون
                              :   موارد من يقابلها ما إنجاز لعدم

شيء ل

لمننداخيل الحقيقنني الحجننم عن اليتسائلو بنعمر وجدي العضاء -تدخل 
يشننمل1326606.343 للمقننابيض الجملنني المبلننغ أن بيننان تننم و البلدية

غيننر المسنناعدات و التجهيننز منح فيها بما الثاني العنوان و الول العنوان



بننالجزئين  النندفع اعتمننادات  و سننابقة فننوائض و القننروض و الموظفننة
 الثنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالث

.   المبرمجة بالمشاريع خاصة اعتمادات الرابع و
و بعد انتهاء المناقشة و التداول دعت رئيسننة الجلسننة السننيدة فوزيننة
الحاج محمد  للتصويت على ختم الحساب المالي بعد أن غننادر رئيننس
المجلس الجلسة و تم التصويت بإجماع جميع العضاء الحاضرين علننى

 حأسب الجدول التالي : 2019ختم الحساب المالي لسنة 

1326606.34:  الميزانية لمقابيض الجملي  - المبلغ1
3

بدفعها المأذون الميزانية لمصاريف النهائي الجملي  المبلغ- 2
:

1011641.15
0

إلى نقلها في يرخص  التي2019 سنة نتيجة  - مبلغ3
) : للميزانية الجملي ( الفائض الميزانية خارج حسابات

314965.193

إلى استعمال بدون الباقية الول العنوانب لعتماداتا غ - مبل4
: بإلغائها يصرح والتي التصرف اختتام حد

114798.573

الثاني العنوان  من4  و3 ئينالجزب الدفع اعتمادات  - مبلغ5
يصرح والتي التصرف اختتام حد إلى ستعمالا دون الباقية
                     :                 بإلغائها

259152.880

الباقية الثاني العنوان  من5 بالجزء الدفع اعتمادات  - مبلغ6
تحويلها سيقع والتي التصرف اختتام حد إلى استعمال دون
: ) الخامس الجزء ( فائض الموالي التصرف إلى

2316.850

الباقية الثاني العنوان  من5 بالجزء الدفع اعتمادات مبلغ - 7
بإلغائها يصرح والتي التصرف اختتام حد إلى استعمال دون
                              :   موارد من يقابلها ما إنجاز لعدم

شيء ل

و كانت المصادقة عليه  بالموافقة بإجماع  العضاء الحاضننرين و هننم 
فوزيننة الحنناج–بوبكر بننن خليفننة –السادة و السيدات : وجدي بن عمر 

سيرين بن حمودة. –نجوى بالحاج سالم –محمد 
و ختمت الجلسة حوالي الساعة الحادية عشر صباحا .

              رئيس البلدية

        نورالدين العاشق


