
   

 

 
 

  الجمهورية التونسية           

  وزارة  الشؤون المحلية          

  بلدية القلعة الصغرى       

  

  مستخرج من مداوالت مجلس بلدية القلعة الصغرى

   2020الثانية  لسنة العادية   الجلسة

   2020جوان  10و   2020جوان    06المنعقدة بتاريخ 
  

    2019بــختم الحساب المالي لسنة  المتعلق

األ القانون  بمقتضيـات  عدد  عمــال  في  ال  2018لسنة    29ساسي  بمجلة  و    2018ماي    09مؤرخ  المتعلق 
  الجماعات المحلية ، 

و             22/05/2020بتاريــخ    939و بناء على اإلستدعـاء الموجه إلى كافة أعضاء المجلس البلدي تحت عــدد
  " : الصغرى    ةرئيس  رفـــتشتالمتضمن  القلعة  ا لحضور  م  ــــبإستدعائكبلدية  البلدي في دورته  المجلس  لعادية  جلسة 

، للنظر في  بقصر البلدية  العاشرة صباحا  على الساعة      2020جوان    06السبت  يوم  نعقد  تس  تيال  2020الثانية لسنة  
  المواضيع التالية : 

   2019ختم الحساب المالي لسنة   -6

 تحويل إعتمادات بالعنوان األول   -7

 سير اإلستخالصات  -8

  سير المشاريع البلدية   -9

  مختلفات  .  -10

                    الرجاء عدم التخلف ، مع خالص  التقدير و اإلحترام  ألهميـــة  ، ف ل  و نظــــــرا

 القلعة الصغرى في ............ 

  رئيسة البلدية                       

 سميحة بوراوي "                    

العاشرة   على الساعة    2020جوان    06لــ  الموافق    الثانية يوم السبت  البلـــدي جلسته العادية   د  المجلســـــعق
  اآلتي ذكرهم : و السيدات  برئاسة السيدة سميحة بوراوي   و بحضور كل من السادةصباحا 

  : المساعد االول لرئيسة البلدية    محمود األزرق   -

  و التهيئة العمرانية  : عضو و رئيس لجنة األشغال     سلوى طيبة  -



   

 

 
 

  : عضو و رئيس لجنة النظافة و الصحة و البيئة   إقبال الرواتبي  -           

  : رئيس لجنة الطفولة و الشباب و الرياضة    محمود العامري  -

  مركزيال: عضو و رئيس لجنة التعاون ال     هشام بلعيد-

  لجنة الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المفتوحة   : عضو و رئيس    نجيب جراد  

  و رئيسة لجنة شؤون المرأة و األسرة : عضو     جنات غيث   -

  و مقرر لجنة األشغال و التهيئة العمرانية  : عضو     كمال زروق-

  و مقرر لجنة الطفولة و الشباب و الرياضة   : عضو  سالم بن مزوغية  -

  يسة لجنة الشؤون اإلجتماعية و الشغل و فاقدي السند و حاملي اإلعاقة  خديجة السهيلي       : عضو رئ -

  : عضو و رئيس لجنة الشؤون المالية و االقتصادية ومتابعة التصرف   إيمان الصلعاني   -

  : عضو و رئيس لجنة المساواة و تكافؤ الفرص بين الجنسين   نرجس عمارة    -

  فة و الصحة و البيئة  عضو و مقرر لجنة النظا    امينة الفرشيشي : -

  : عضو و مقرر لجنة اإلعالم و التواصل و التقييم    الهادي الحريزي   -

 : عضو   منال عتيق   -
  : عضو و مقرر لجنة الشؤون اإلدارية و اسداء الخدمات    إيناس الغردلو  -

العام   الكاتب  الحفيظ عيساوي  السيد عبد  البلدية حضر  السيدة  للبلدية    و عن اإلدارة  وداد بن أحمد رئيسة  و 
  مصلحة شؤون المجلس و الهياكل البلدية و العالقة مع الجمعيات و المنظمات . 

ي شتى المجاالت  استهلت السيدة رئيسة البلدية الجلسة مرحبة بالحضور شاكرة إياهم دعمهم لدفع العمل البلدي ف 
و أضافت أنه و نظرا للظروف اإلستثنائية التي تمر بها البالد على إثر جائحة كورونا و توقيا لخطر العدوى فإنه لم يتم 
تقديم   إلى  المتساكنين  من خالله  تدعو  الرسمية  على صفحتها  إعالن  بنشر  البلدية  قامت  و   ثانية  تمهيدية   جلسة  عقد 

  مختلف أوجه سير العمل .  مقترحاتهم و مالحظاتهم حول

على أن يتم  تجميع  مقترحات و توصيات المواطنين و مكونات المجتمع المدني المقدمة من خالل الصفحة  
  الرسمية للبلدية او التي وقع تقديمها مباشرة لمكتب  الضبط . 

ة رئيسة البلدية أنه و قبل الشروع في دراسة و مناقشة المواضيع المدرجة بجدول أعمال الجلسة ،  أفادت السيد
عضو من المجلس البلدي يطالبون فيه بعقد جلسة إستثنائية للنظر في مآل    13ورد على البلدية مكتوب ممضى من طرف  

قرار غلق مصنع اآلجر  ، و دعت  أعضاء المجلس البلدي إلختيار إحدى الفرضيتين إما عرض الموضوع حاليا و في  
الحق للنظر في هذا الموضوع ، و قد تم اإلجماع من طرف كافة األعضاء الحاضرين  هذه الجلسة العادية أو تحديد موعد  

  على أن يتم عرض الموضوع خالل الجلسة الحالية و إدراجه كنقطة أولى في جدول األعمال.  

     2019ختم الحساب المالي لسنة   الموضوع الثاني : 



   

 

 
 

  

من مجلة الجماعات الملحية الذي ينص على " عند مناقشة الحساب المالي    218عمال بمقتضيات  الفصل  
ينتخب المجلس البلدي رئيسا للجلسة و في هذه الحالة يمكن لرئيس البلدية حتى و إن لم يعد مباشرا لوظيفته أن يحضر  

ة سميحة بوراوي رئيسة البلدية القاعة        و قامت  المناقشات ، و عليه مغادرة الجلسة عند اإلقتراع " غادرت السيد
السيدة سلوى طيبة مقررة لجنة المالية و متابعة التصرف بترأس الجلسة أثناء مناقشة الحساب المالي          و ذلك بعد 

  إجماع كل أعضاء المجلس البلدي  الحاضرين على تعيينها خاصة مع  عدم ترشح عضو آخر لرئاسة الجلسة . 

و هي نتائج    2019قدمت السيدة سلوى طيبة ملخصا لجملة العمليات المالية المنجزة خالل تصرف سنة  و  
المالي   السيد أمين  التأشير عليه من طرف  انتظار أن يقع  البلدية في  القابض محتسب  السيد  الذي أعده  المالي  الحساب 

    :   2019الجهوي و البيانات التالية تلخص  جملة العمليات المالية لسنة 

  

  6.646.717.978    المبلغ الجملي  لمقابيض الميزانية     .......................   - 1

  5.058.396.575  المبلغ  الجملي النهائي لمصاريف الميزانية المأذون بدفعها ..          - 2

  539.681.619           العنوان األول ....................... المبلغ النهائي إلعتمادات - 3

  الباقية بدون إستعمال التي يصرح بطرحها .

  1.588.321.403  التي يرخص      ....................           2019مبلغ نتيجة سنة  - 4

  في نقله الى حسابات خارج الميزانية  . 

  786.137.970               لجزئين....................    مبلغ اعتمادات العنوان الثاني با - 5

  الثالث و الرابع منه الباقية بدون إستعمال التي يرخص بطرحها 

  نهائيا لعدم انجاز موارد .

  766.299.494        مبلغ اعتمادات العنوان الثاني بالجزئين................              - 6

  دون إستعمال والتي يرخص في نقلها الثالث و الرابع الباقية ب

  .  2020الى سنة 

  ال شيء         مبلغ اعتمادات العنوان الثاني الجزء الخامس ..................   – 7

  منه الباقي بدون استعمال و التـي يرخص بطرحها نهائيا .  

  56.261.507      مبلغ اعتمادات العنوان الثاني الجزء الخامس  ......................   -8

     2020منه الباقية بدون استعمال و التي يرخص في نقلها الى سنة 

و أسفرت عملية    2019و بعد النقاش صادق أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على ختم الحساب المالي لسنة 
  التصويت على النتائج التالية : 



   

 

 
 

   17:     2016الموافقة على الختم الحساب المالي لسنة  
   00:           عدم الموافقة   

  قرار المجلس : 

  و تمت التوصية بإعداد قرار في الغرض .   2019الموافقة باإلجماع على ختم الحساب المالي لسنة 

  القلعة الصغرى في : .................

  رئيسة البلدية             تأشيرة قابض المالية  

  سميحة بوراوي 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


