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 بلدية قرمدة
      

 كتابة المجلس

 

 محضر جلسة 
2019الدّورة العاديّة الثانية للمجلس البلدي لسنة   

 2019ماي  28الثالثاء 
 

 ماي  28الثالثاء يوم  2019انعقدت الدّورة العادية الثانية لمجلس بلدية قرمدة لسنة 
وإثر   2019أفريل  28بعد انعقاد الجلسة التّمهيديّة لهذه الدّورة بتاريخ  2019

هذا  2019ماي  13بتاريخ المجلس البلدي أعضاء استدعاءات شخصيّة وّجهــت إلى كافة 
 نّصها:

 2019باستدعائكـــم لحضور الدّورة العاديّة الثانية للمجلس البلدي لسنة ف وبعد أتشرّ 
ت بقصر بقاعة الجلسا منتصف النهارعلى الّساعة  2019 ماي 28 الثالثاءبقرمدة وذلك يوم 

 البلدية ويصلكم صحبة هذا جدول أعمال هذه الدّورة.
الّسادة  وبحضور البلدية ةرئيسآمنة بوعزيز كريشان وقد تمت الجلسة برئاسة السيدة 

محمد  لطفي المعزون ، محّمد بلغيث، خلود الجمل، سامي الجربي،: المجلس البلديأعضاء
،نادر  ،آمنة سحنون،منذر كمون،نهى القبايلي،رابعة هدريش ،فيصل القطيالقطي ،

فيصل الجراية،ايمان العموري،رحمة  ،علي المطيبع،سحنون،هالة الزواري،فتحي كمون 
 ومنجية الترعي. سهام الشعبوني، كوثر العيادي  ،العيادي 

 وازدهار عبدالناظر.آمنة عبدالناظر ، عبدالسالم الجريبي وتغيّب كل من السادة: 
د من مصحوبا بعدالبحري المثلوثي الكاتب العام للبلدية كما حضــر هذه الجلسة الّسيد 
 اإلطارات البلدية وعدد من المواطنين

جدول  وقدمتخاللها بالحاضرين بكلمة رّحبت  رئيسة البلديةافتتحت الجلسة الّسيدة 
  أعمال الدورة المشتمل على النقاط التالية:

 2018الحساب المالي لسنة ( 1
 تعديل الميزانية( 2
 ( متابعة سير االستخالصات البلديـة3
 ( متابعة الوضع البيئي4
 ( متابعة سير المشاريع البلديـة5
 تقارير اللجان البلدية( 6
 مسائل مختلفة( 7

 على جدول األعمال باإلجماع .أعضاء المجلس البلدي فصادق 
 انتخابتم  لميزانية الجماعات المحلية من القانون االساسي37 وعمال بمقتضيات الفصل

  السيد نادر سحنون لرئاسة الجلسة عند مناقشة الحساب المالي .
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  :8201 الحساب المالي لسنة(1

لجنة  رئيس نادر سحنونلت الكلمة للّسيد اأحغادرت السيدة رئيسة البلدية الجلسة بعد ان 
 نظرتالذي بين ان مجلس الجماعات المحلية : التصرف  ومتابعةواالقتصادية  ةالشؤون المالي

مجالس الجماعات المحلية في دورتها المنعقدة خالل شهر ماي في الحساب المالي الذي يقع 

من مجلة المحاسبة العمومية وباالعتماد على الجدول  282إعداده طبقا لمقتضيات الفصل 

سلطة  ة المصادق عليه من طرفالنهائي للمقابيض والمصاريف وقرار التنقيح النهائي للميزاني

 اإلشراف.

الحساب المالي للمداولة والنظر في النقاط  أعضاء المجلس البلديفالمعروض على السادة 

 .2018ميزانية البلدية لسنة غلق التالية قبل إعداد مشروع قرار 

 ضبط المبلغ النهائي للموارد المستخلصة 

  2018المالي لسنة ضبط أذون المصاريف الواقعة خالل التصرف 

 إلغاء االعتمادات المرسمة بالميزانية والباقية دون استعمال 

الميزانية  ات خارجالترخيص في نقل نتيجة السنة إلى الحسابين المفتوحين بالعملي

 حسب الجدول المعد لذلك. المال االنتقاليو  المال االحتياطيوالمتعلقين بـ
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         2018الحساب المالي لسنة       

         موارد الميزانيـــــة :

         موارد العنوان األول :   

 رق الفا المقابيض التقديرات  بيان المقابيض   الفقرة الفصل

 بالزيادة )+( (-بالنقص ) المنجزة النهائية        

         العنوان األول : موارد العنوان األول      

         الجزء األول : المداخيل الجبائية االعتيادية      

         الصنف األول : المعاليم على العقارات واألنشطة      

   622,523 31     622,523 531   000,000 500 المعلوم على العقارات المبنية     11-01

   224,637 18     224,637 148   000,000 130 المعلوم على األراضي غير المبنية     11-02

   457,021 541     457,021 742 1   000,000 201 1 معاليم أخرى      

   304,181 591   0,000   304,181 422 2   000,000 831 1 جملة الصنف األول      

         الصنف الثاني : مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي       

   893,500 72     093,500 807   200,000 734 واستلزام المرافق العمومية فيه      

   893,500 72   0,000   093,500 807   200,000 734 جملة الصنف الثاني      

         الصنف الثالث : معاليم الموجبات والرخص اإلدارية      

     973,650 326   526,350 235   500,000 562 و معاليم مقابل إسداء خدمات      

   0,000   973,650 326   526,350 235   500,000 562 جملة الصنف الثالث      

   875,000 6     875,000 11   000,000 5 الصنف الرابع : المداخيل الجبائية اإلعتيادية األخرى      

   875,000 6   0,000   875,000 11   000,000 5 جملة الصنف الرابع      
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   072,681 671   973,650 326   799,031 476 3   700,000 132 3 جملة الجزء األول      

         الجزء الثاني : المداخيل غير الجبائية اإلعتيادية      

         الصنف الخامس: مداخيل أمالك البلدية اإلعتيادية      

   351,073 2     351,073 37   000,000 35 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري     52-01

     803,584 1   096,416 28   900,000 29 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط مهني     52-02

         مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي     52-03

         مداخيل كراء عقارات معدة للسكن     52-04

     676,000 5   324,000 64   000,000 70 موارد أخرى      52-05

   351,073 2   479,584 7   771,489 129   900,000 134 جملة الصنف الخامس      

         الصنف السادس : المداخيل المالية اإلعتيادية       

   376,000 134     376,000 484 1   000,000 350 1 المناب من المال المشترك     60-01

   0,000       موارد منقولة من فوائض العنوان األول     60-02

   559,898 97     959,898 145   400,000 48 مقابيض أخرى      

   935,898 231   0,000   335,898 630 1   400,000 398 1 جملة الصنف السادس      

   286,971 234   479,584 7   107,387 760 1   300,000 533 1 جملة الجزء الثاني      

                

   359,652 905   453,234 334   906,418 236 5   000,000 666 4 جملة موارد العنوان األول      
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         موارد العنوان الثاني

 رق الفا المقابيض التقديرات  بيان المقابيض   الفقرة الفصل

 بالزيادة )+( (-بالنقص ) المنجزة النهائية        

         العنوان الثاني : موارد العنوان الثاني      

         الجزء الثالث : الموارد الخاصة للبلدية      

         الصنف السابع : منح التجهيز      

         منح التجهيز و مساهمات أخرى     70-01

         منح مسندة من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية   01  

         نقل فواضل 001    

     0,000   000,000 280   000,000 280 موارد السنة 002    

         منح و مساهمات لتمويل مشاريع مشتركة   03  

         نقل فواضل 01    

         موارد السنة 02    

   0,000   0,000   000,000 280   000,000 280 70-01جملة الفصل       

         الصنف الثامن : مدخرات و موارد مختلفة      

         المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان األول     80-01

         نقل فواضل   01  

   0,000     622,981 353   622,981 353 المبالغ المقامة من الفوائض غير المستعملة من العنوان األول للسنة األخيرة   02  

   0,000     438,528 81   438,528 81 الفوائض غير المستعملة من العنوان األول للسنة السابقة للسنة األخيرة    03  

         والمؤمنة بالعمليات الخارجة عن الميزانية      

   0,000   0,000   061,509 435   061,509 435 80-01جملة الفصل       

         موارد أخرى مختلفة     80-05

     0,000   713,526 490 1   713,526 490 1 نقل فواضل      
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   0,000     0,000   0,000 موارد السنة      

   0,000   0,000   713,526 490 1   713,526 490 1 80-05جملة الفصل       

   0,000   0,000   775,035 925 1   775,035 925 1 جملة الصنف الثامن      

   0,000   0,000   775,035 205 2   775,035 205 2 جملة الجزء الثالث      

         الجزء الرابع : موارد اإلقتراض      

         الصنف التاسع : موارد االقتراض الداخلي      

         قروض من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية     90-01

         نقل فواضل 001    

   0,000       موارد السنة 002    

                

   0,000   0,000   0,000   0,000 90-01جملة الفصل       

   0,000   0,000   0,000   0,000 جملة الصنف التاسع      

   0,000   0,000   0,000   0,000 جملة الجزء الرابع      

   0,000   0,000   775,035 205 2   775,035 205 2 جملة الجزئين الثالث و الرابع      

         الجزء الخامس: الموارد المتأتية من االعتمادات المحالة      

         الصنف الثاني عشر : الموارد المتأتية من االعتمادات المحالة      

   0,000     424,926 7   424,926 7 البيئة و التنمية المستديمةالباب الحادي و العشرون : 001    

   0,000     617,803 67   617,803 67 الرياضة و التربية البدنيةالباب السادس و العشرون : 002    

    002 

مساهمات مالية مختلفة إلنجاز مشاريع ذات صبغة الباب التسعون :
   0,000     500,000 2   500,000 2 محلية

   0,000   0,000   542,729 77   542,729 77 جملة الصنف الثاني عشر      
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   0,000   0,000   542,729 77   542,729 77 جملة الجزء الخامس      

                

   0,000   0,000   317,764 283 2   317,764 283 2 جملة موارد العنوان الثاني      

   359,652 905     224,182 520 7   317,764 949 6 مجموع موارد ميزانية البلدية      
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         نفقات الميزانية

         نفقات العنوان األول : 

 غير اعتمادات مصاريف  االعتمادات بيان النفقات   الفقرة الفصل

   مستعملة مأمورة النهائية        

         العنوان األول : نفقات العنوان األول      

         الجزء األول : نفقات التصرف      

         القسم األول : التأجير العمومي      

01-
     72,067   610,765 25   682,832 25 المنح المخولة ألعضاء المجلس البلدي     100

     72,067   610,765 25   682,832 25 01-100جملة الفصل       

01-
     871,603 192   134,814 440 1   006,417 633 1 تأجير األعوان القارين     101

     871,603 192   134,814 440 1   006,417 633 1 01-101جملة الفصل       

01-
         تأجير األعوان  غير القارين     102

         01-102جملة الفصل       

     943,670 192   745,579 465 1   689,249 658 1 جملة القسم األول      

         القسم الثاني : وسائل المصالح      

02-
     662,429 94   718,934 939   381,363 034 1 نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية     201

     662,429 94   718,934 939   381,363 034 1 02-201جملة الفصل       
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02-
     348,926 48   751,074 846   100,000 895 مصاريف استغالل و صيانة التجهيزات العمومية     202

     348,926 48   751,074 846   100,000 895 02-202جملة الفصل       

     011,355 143   470,008 786 1   481,363 929 1 جملة القسم الثاني      

 غير اعتمادات مصاريف  االعتمادات بيان النفقات   الفقرة الفصل
   مستعملة مأمورة النهائية        

         القسم الثالث : التدخل العمومي      

03-
     364,646 59   135,354 111   500,000 170 تدخالت في الميدان االجتماعي     302

     364,646 59   135,354 111   500,000 170 03-302جملة الفصل       

                

03-
     000,000 5   287,996 8   287,996 13 تدخالت في ميدان التعليم و التكوين     303

     000,000 5   287,996 8   287,996 13 03-303جملة الفصل       

03-
     700,000 4   300,000 42   000,000 47 المساهمة في تذاكر األكل     304

     700,000 4   300,000 42   000,000 47 03-305جملة الفصل       

                

03-
     000,000 6   000,000 129   000,000 135 التدخالت في ميادين الثقافة و الشباب و الطفولة     305

     000,000 6   000,000 129   000,000 135 03-305جملة الفصل       

                

03-
     634,000 13   032,000 1   666,000 14 التعاون مع الجماعات المحلية و هياكل أخرى     310

     634,000 13   032,000 1   666,000 14 03-310جملة الفصل       

                

     698,646 88   755,350 291   453,996 380 جملة القسم الثالث      
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04-
     0,000     نفقات تانصرف الطارئة     400

     683,099   0,000   683,099 04-400جملة الفصل       

                

     683,099   0,000   683,099 جملة القسم الرابع      

     336,770 425   970,937 543 3   307,707 969 3 جملة الجزء األول      

         الجزء الثاني : فوائد الدين      

         القسم الخامس : فوائد الدين      

05-
     0,000   073,656 166   073,656 166 فوائد الدين الداخلي     500

     0,000   073,656 166   073,656 166 05-500جملة الفصل       

     0,000   073,656 166   073,656 166 جملة الجزء الثاني      

                

     336,770 425   044,593 710 3   381,363 135 4 جملة نفقات العنوان األول      

                

       II   3 710 044,593في مصاريف العنوان  Iجملة نفقات العنوان األول مع مساهمة العنوان       

       392,128 998   المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض)الباقي(      

       436,721 708 4   381,363 135 4 الجملة العامة لنفقات العنوان األول      
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 نفقات العنوان الثاني : 

 غير اعتمادات مصاريف  االعتمادات بيان النفقات   الفقرة الفصل
   مستعملة مأمورة النهائية        

         العنوان الثاني : نفقات العنوان الثاني      

         الجزء الثالث : نفقات التنمية      

         القسم السادس : االستثمارات المباشرة      

06-
     019,034 48   669,766 19   688,800 67 الدراسات     600

     019,034 48   669,766 19   688,800 67 06-600جملة الفصل       

06-
     430,000 328   570,000 1   000,000 330 البناءات اإلدارية : إحداث و توسعة     603

     430,000 328   570,000 1   000,000 330 06-603جملة الفصل       

06-
     280,083   719,917 10   000,000 11 البرامج و التجهيزات االعالمية     605

     280,083   719,917 10   000,000 11 06-605جملة الفصل       

06-
     967,870 5   032,130 14   000,000 20 إقتناء معدات و تجهيزات     606

     967,870 5   032,130 14   000,000 20 06-606جملة الفصل       

06-
     300,605 6   699,395 53   000,000 60 اقتناء وسائل النقل     608

     300,605 6   699,395 53   000,000 60 06-608جملة الفصل       

                

06-
     542,339 130   162,533 1   704,872 131 اإلنارة     610
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     542,339 130   162,533 1   704,872 131 06-610جملة الفصل       

06-
     418,600 2   581,400 3   000,000 6 التطهيــــر     612

     418,600 2   581,400 3   000,000 6 06-612جملة الفصل       

06-
     499,348 254   474,308 561 1   973,656 815 1 الطرقات و المسالك     613

     499,348 254   474,308 561 1   973,656 815 1 06-613جملة الفصل       

                

06-
     323,342 8   202,045 33   525,387 41 المساحات الخضراء  ومداخل المدن     615

     323,342 8   202,045 33   525,387 41 06-615جملة الفصل       

                

06-
     612,860 13   387,140 9   000,000 23 بناء و تهيئة التجهيزات الجماعية للثقافة والشباب والرياضة والطفولة     616

     612,860 13   387,140 9   000,000 23 06-616جملة الفصل       

06-
     630,096 3   369,904 31   000,000 35 بناء و تهيئة المنشآت ذات الصبغة االقتصادية     617

     630,096 3   369,904 31   000,000 35 06-617جملة الفصل       

   024,177 802 868,538 739 1 892,715 541 2 جملة القسم السادس      

   024,177 802 868,538 739 1 892,715 541 2 جملة الجزء الثالث      

         الجزء الرابع : تسديد أصل الدين      

         القسم العاشر : تسديد أصل الدين      

10-
     68,725   432,232 194   500,957 194 تسديد أصل الدين الداخلي     950

     68,725   432,232 194   500,957 194 10-950جملة الفصل       

     68,725   432,232 194   500,957 194 جملة الجزء الرابع      

                

     092,902 802   300,770 934 1   393,672 736 2 جملة الجزئين الثالث و الرابع      
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       943,972 799   المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض      

       244,742 734 2   جملة الجزئين الثالث و الرابع      

         4و  3الجملة العامة لنفقات الجزئين       

         الجزء الخامس : النفقات المسددة من االعتمادات المحالة      

         القسم الثاني عشر : التفقات المسددة من االعتمادات المحالة      

     477,526 5   947,400 1   424,926 7 البيئة و التنمية المستديمةالباب الحادي و العشرون :       

     766,563 64   851,240 2   617,803 67 الرياضة و التربية البدنيةالباب السادس و العشرون :       

      

مساهمات مالية مختلفة إلنجاز مشاريع ذات صبغة الباب التسعون : 
     500,000 2   0,000   500,000 2 محلية

     744,089 72   798,640 4   542,729 77 جملة الجزء الخامس      

       744,089 72   المصاريف المأذونة بعنوان الفوائض      

     744,089 72   798,640 4   542,729 77 الجملة العامة لنفقات الجزء الخامس      

                

     837,001 874   099,400 939 1   936,401 813 2 الجملة العامة لنفقات العنوان الثاني      

                

   173,771 300 1   143,993 649 5   317,764 949 6 الجملة العامة لنفقات ميزانية البلدية      
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وبعد االطالع والنقاش صادق الحاضرون باالجماع على ختم الحساب المالي لسنة 

2018 . 

 

  :تعديل الميزانية(2

تم  حيثوالمكتب البلدي  اللجنة الماليةاالول وهو مقترح مقترح القدم السيد نادر سحنون 

صندوق من قبل  2019أد بعنوان مساعدات غير موظفة لسنة  111رصد مبلغ إضافي بقيمة  

وبعد عرض الموضوع على أنظار لجنة المالية  القروض و مساعدة الجماعات المحلية  ،

 زانيةيترفيع الم، تم اقتراح 2019ماي  24والمكتب البلدي بتاريخ  2019ماي  21بتاريخ يوم 

  كما يلي :

 -ترفيع في اعتمادات الّدفع  -
 . المــــــوارد:1
 

 باب صنف ج
 ص.
 فرعي

 المبلغ )د( بيـــان المــــــوارد §§ § فصل

3 070 00 -- 07001 01 02 

 
منح مسندة من صندوق القروض و 

 مساعدة الجماعات المحلية
 

111.000,000 

 111.000,000 ............. الجملـة
 
 . النّفقــــــات:2
 

 باب قسم ج
 ق.

 فرعي
 بيـــان النّفقــــــات §§ § فصل

 المبلغ )د(
 -الدّفع اعتماد  -

2 06 00 -- 06601 0001 000 
 

 اقتناء أراضي
 

81.000,000 

 30.000.000 اقتناء وسائل النقل 000 0001 06608    

 111.000,000 ............. الجملـة

لفصل اقتناء وسائل النقل ليصبح آالف دينار  10 يضيفاالقتراح الثاني تم عرض و
ألف دينار القتناء العقارات وتم التصويت على المقترحين حيث  71وألف دينار  40

أعضاء فقط  6أعضاء ووافق على المقترح الثاني  10وافق على المقترح االول 
سيد وفوضو لل واحتفظ عضوان بصوتهما وبذلك تمت المصادقة على المقترح األول

 رئيس البلدية باتمام االجراءات االدارية الالزمة.

  :ستخالصات البلديةسير اال(3

وقد بلغت  2019ماي  21تم اعداد تقرير عن سير االستخالصات البلدية المسجلة الى غاية 

 في المائة قدمه السيد قابض المالية بقرمدة كما يلي: 52.10نسبة المداخيل المسجلة الى 
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  :متابعة الوضع البيئي (4

 
 لبيئة تقريرا عن الوضع البيئيقدم السيد فيصل القطي رئيس لجنة النظافة والصحة وا

 والمتمثل فيما يلي: وأهم ما تم انجازه 2019ألشهر أفريل وماي 

 تنظيف النقاط السوداء ورفع فضالت الزبيرة والردم -

 تنظيف مجمع االسواق -

 صيانة وتنظيف المناطق الخضراء -

 كنس االرصفة وحواشي الطرقات -

 ازالة الطوابي وفتح االنهج -

 تركيز وتوزيع الحاويات -

 دهن مادة االرصفة وتجميل المدينة -

 الحظ السيد محمد بلغيث عدم احترام توقيت رفع الفضالت والحالة الكارثية لبعض الحاويات

 اقترح السيد سامي الجربي برنامج مداوات المنطقة ضد الحشرات

 .مع مراسلة الوزارة القطي الى تكثيف جهود الشرطة البيئية وردع المخالفين لالسيد فيص أشار

  :سير المشاريع البلدية متابعة (5

متابعة انجاز المشاريع التنموية الى غاية موفى  الكاتب العام للبلدية جدولقدم السيد 

 كما يلي: 2019شهر ماي 
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 اقترح السيد سامي الجربي انعقاد لجنة مشتركة الزالة الطوابي.

 التشاركية حسب التعهدات مع المواطنين.كما اقترح الجميع متابعة المشاريع 

  :تقارير اللجان البلدية (6

 عن اهمتقريرا رئيس لجنة تنمية الموارد واالستثمار محمد بلغيث قدم السيد *
 ( ومن اهمها:2018/2023انجازات اللجنة خالل السنة االولى من الدورة النيابية)

الوقتي للطريق العام عبر تكثيف الحمالت  تحسين مردودية مداخيل االشغال -
 بالتعاون مع الشرطة البلدية

 بالزاموضع مخطط يقضي باسترجاع الرصيف باعتباره حق المترجل وذلك  -
 شهدهتتيب اشغال الطريق العام في برنامج متكامل لم اآليات وتراصحاب المقاهي احترام 

 المنطقة البلدية منذ سنين عديدة
دورية ومنظمة ضد االنتصاب الفوضوي شملت بالخصوص  القيام بحمالت -

هي والمشارب وسخرت له جهود مضنية ساهمت فيها العديد من االطراف االدارية االمق
 واالمنية

 في مهام بعض اللجان.وجود تداخل السيد محمد القطي على  أشار
 تكامل بين اللجان المختلفة.الاكد السيد فتحي كمون على ضرورة 

الهام للقضاء على احتالل الرصيف من طرف  بالمجهودسامي الجربي  السيد ثمن
 المقاهي.

*قدمت السيدة رحمة العيادي رئيسة لجنة الشؤون االجتماعية والمرأة واألسرة 
 ومن أهم النقاط: 2019والطفولة تقريرا الثالثية الثانية لسنة 

رس التابعة وب بين المداتنظيم قافلة صحية لتشمل سكان المنطقة البلدية كافة بالتنا -
 للمنطقة بالتعاون مع لجنة النظافة والصحة والبيئة

تنظيم ايام االستعدادات النفسية قبل االمتحانات بالتعون مع لجنة الشباب والرياضة  -
 والتربية

دينار  50حالة لتتمتع بقيمة  41نظرت في الحاالت االجتماعية واعدت قائمة تشمل  -
 كقبل عيد الفطر المبار

ن ظر رئيسة لجنة التعاوانيابة عن السيدة ازدهار عبدالن* قدمت السيدة رابعة هدريش 
ومن  2019من سنة  االشهر الماضية لنشاطالالمركزي والعالقات الخارجية تقريرا 
الفرنسية  بتوأمة بلدية قرمدة وفيل فونتان 25أهمها المشاركة في االحتفال بالذكرى 

وضبط برنامج المشاركة مع جمعية برج القالل ومعهد الكروان والمتمثلة اساسا في 
ق الى جانب تأثيث جناح البلدية بمعطيات ووثائ ينأعمال فنية تشكيلية وحفلين موسيقي

 تعرف بلدية قرمدة.
* وقدم السيد فيصل الجراية رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية واالعالم واالتصال 

 تقريرا عن تقدم االشغال المبرمجة في الجلسات التشاركية .
* قدم السيد منذر كمون رئيس لجنة الشباب والرياضة والثقافة والتربية تقريرا واهم 

الذي سيشرف على ادارتها السيد  لمهرجان قرمدة 27ما جاء فيه االستعداد للدورة 
 عزالدين الزوش.
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جنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف * قدمت السيدة منجية الترعي مقررة ل
 تقريرا لنشاط هذه اللجنة وأهمها:

اقتراح دورة تكوينية العضاء المجلس البلدي واالداريين لمزيد التعمق في طريقة اعداد  -
 حسب القوانين الجديدة الميزانية

الدراجها ضمن ميزانية تحديد حاجات المصالح من موارد ونفقات ومد اللجنة في االبان  -
2020 

 القيام باالجراءات القانونية ضد المدينين المتخلدة بذمتهم مبالغ كبرى-
اعداد الفتات اشهارية حول العفو الجبائي وتعليقها في أماكن استراتيجية لحث المواطنين  -

 على استخالص ديونهم.
  :مسائل مختلفة (7

 سد شغور بعض اللجان :

مقررة لجنة التعاون الالمركزي قرر المجلس البلدي تعيين السيدة ايمان العموري  -
 والعالقات الخارجية 

م الى لجنة الشؤون المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف كل من السيد محمد ضكما ان -
 بلغيث وفيصل الجراية

 مرانيةوالتهيئة الع لجنة االشغالمقرر السيد سامي الجربي قرر المجلس البلدي تعيين و -
 السيدة نهى القبايلي الى لجنة الشؤون االجتماعية والمرأة واألسرة والطفولةو انضمت  -

 االعالن عن نتائج المناظرة :

في خصوص االعالن عن نتائج مناظرة انتداب العملة أعلمت السيدة رئيسة البلدية انها 
 مع انتظار تقرير هيئة مكافحة الفساد لالستئناس به.

ز آمنة بوعزيوأخيرا وبعد النّظر في كّل المواضيع المدرجة بجدول األعمال اختتمت الّسيدة 
 الدّورة شاكرة الجميع على الحضور وكان ذلك على الّساعة الرابعة مساء.كريشان رئيسة البلدية 

 
 

 الكاتب العـــام                                   رئيــس البلديــــــة   
 
 آمنة بوعزيز كريشان      البحري المثلوثي                              

 

 


