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  2020حمضر جلسة استثنائية للمجلس البلدي لسنة                                                    بلدية قليبيـة
 2020 ماي 14املنعقدة بتاريخ 

 

 

وبناء على الدعوة   09/05/2018المؤرخ في  2018لسنة  ـدد 29القانون األساسي عـ  عمال بمقتضيات       

 والمتضمنة نص اإلستدعاء التالي:  05/2020/ 11الصادرة بتاريخ   المجلس البلدي الموجهة إلى كافة أعضاء  

 

 مــن رئيــس بلديــة قليبيـــة

 إلى  الـسـيد )ة( : ................

 . دعــــــــوة: الـمـوضـوع

 ،وبعـد

على الساعة   2020 ماي 14  الخميسأتشرف بدعوتكم لحضور الجلسة االستثنائية للمجلس البلدي يوم 

 . 2020وذلك للمصادقة على تنقيح ميزانية سنة صباحا بقصر البلدية بقليبية  الحادية عشر

سنة  مايمن شهر  عشر الرابع الخميس يوم  2020لسنة  جلسة استثنائيةقليبية ب المجلس البلديعقد 

جمال برئاسة السيد  بقصر البلدية بقليبية صباحا  الحادية عشرعلى الساعة  (05/2020/ 14) عشرين ألفين و 

 :  المجلس البلديأعضاء  السادةالسيدات و وبحضورالحجام رئيس البلدية 

، ، سنية فرج هللاسعيدة النمر  ، محمد عبد اللطيف  ،، إلهام ريدانفوزي الحجام،  فتحي حسونة  ، هشام االنقليز

فاطمة ، حياة اليحياوي محمد علي الجنحاني، ، فؤاد المجيد ،ناجي ريدان، ، محمد بوعفيفمجيدي النجيلي

 . ، المبروك العياري وعبد الوهاب بلومالطرودي

، عائدة صمود، لماني، أحمد المس، شادي بن سليمان، محمد االسعد البرباررانية متاع هللا: السادة وتغيب

 .، أميرة االنقليز ورحاب حميد، سلمى المجيد، شيماء بلحاج عمر، حافظ الجباليوفاء االنقليز

 السادة: كل من  البلديةحضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من السيد رئيس كما  

شكري الحجام كاهية مدير   ، مدير الشؤون اإلدارية العامة سنية بنعلية ، عبد العزيز غريبي الكاتب العام

 .باإلعالممكلف    وعماد الشارني كاتب تصرف   فاتن المسلماني متصرف مكلفة بشؤون المجلس،  الشؤون المالية 

 . فاتن المسلماني  ةالسيدبمساعدة  : السيد عبد العزيز غريبي الكاتب العام للبلديةمقرر الجلسة

 حياة اليحياوي والهام ريدان. : انتان إلمضاء محضر الجلسة السيدتالمنتخب  انتالعضو

ثم استعرض  بالحاضرين  من خاللهاجمال الحجام رئيس البلدية بكلمة رحب افتتح الجلسة السيد 

 النقطة الوحيدة الواردة بجدول األعمال وهي: 

 .  2020المصادقة على تنقيح ميزانية سنة   -1
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 وهما : الحضور بإضافة نقطتين  واستسمح

 معاينة شغور بالمجلس البلدي -2

 2020النظر في تغيير مواعيد الجلسات التمهيدية والدورات العادية لسنة -3

 

 : 2020المصادقة على تنقيح ميزانية سنة -1

وبادرت تبعا   2020بإعداد مشروع قرار تنقيح ميزانية  قامت قليبية بين السيد جمال الحجام أن بلدية 

المؤرخ في    2018لسنة    29من مجلة الجماعات المحلية الصادرة بموجب القانون األساسي عدد    177للفصل  

إلى أمين المال الجهوي  2020فيفري  17بإحالة مشروع القرار مرفق بملف في الغرض في  2018ماي  9

وحيث لم نتلقى أي مالحظات إلى    2020فيفري    23ة المجلس البلدي المحددة ليوم  إلبداء الرأي قبل موعد جلس

 حين إنعقاد المجلس البلدي تمت المصادقة على مشروع القرار  . 

وأحطنا سيادته بالتعليل والوثائق    2020فيفري    24ثم وردت مالحظات السيد امين المال الجهوي بتاريخ  

 . 2020فيفري  24بتاريخ   444روع القرار بموجب مكتوبنا عدد الالزمة للتمشي الذي إتخذناه في مش

  يلي:   ما وبين

أن االعتمادات المرصودة بعنوان المنح المسندة من صندوق القروض تم إبرام إتفاقيات في شأنها  

 وتسجيلها وتمت المصادقة عليها من قبل الجلس البلدي وتجدون رفقة هذا نسخ من هذه اإلتفاقيات. 

لإلعتمادات المحالة يتم إدراجها على مستوى التنقيح النهائي للميزانية في موفى السنة أو في   أنه بالنسبة 

 بداية السنة الموالية وهذا ما دأبت البلدية القيام به سنويا. 

( بآجال محددة هذا وإن مجلة الجماعات المحلية لم تلزم أي من الطرفين )البلدية أو أمين المال الجهوي

كما وضحنا أن المالحظات ال تمس بأصل الميزانية ويمكن   حاليا. لة مما نتج عنه اإلشكال المطروح  للرد أو اإلحا

 اإلشراف. بمصادقة سلطة  يحظىتداركها في جلسات قادمة إال أن قرار التنقيح لم  

بعد األخذ بعين     2020مقترح تنقيح ميزانية سنة  المصادقة على المعروض على السادة األعضاءلذا 

 الميزانية. أمين المال الجهوي وإدراج فواضل اإلعتمادات المحالة ضمن  االعتبار لمالحظات

حول قرار التنقيح وبين أنه تم عقد    ثم استعرض السيد الكاتب العام للبلدية مالحظات أمين المال الجهوي

بالنسبة للمساعدة وتم إدراج هذه الجلسة لتدارك هذه المالحظات حيث أنه تم الحصول على الموافقة النهائية 

 ضمن القرار.  )الجزء الخامس(  االعتمادات المحالة 
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 كالتالي:  2019سنة  النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية  وتكون

 

 
 العنوان 

 
 المقابيض 

 
 المصاريف 

المقابيض 
المستعملة  

لتسديد مصاريف  
 2العنوان 

 
 الفائض 

 
  2020الفواضل المزمع توزيعها سنة 

 813.747,587 326.457,318 4.904.240,487 6.044.445,392 األول نتيجة العنوان 

650.998.070 (80  %  ) 

انية   350تم نوزي    ع  ز    2020أد ضمن مي 

 دينارا 300.998,070والمطلوب توزي    ع  

 

المال االحتياطي من العنوان  

 2018لسنة   %  20االول 

 

   188.894,086  

 1.495.056,466 326.457,318 3.136.475,887 4.305.075,035 4و3الجزء  2نتيجة الع 

 500.287,590نقل فواضل منح : 

 882.196,040نقل موارد مختلفة: 

 112.572,836نقل فواضل قروض: 

 119.172,210نقل فواضل :  119.172,210  154.772,115 273944,325 5الجزء  2نتيجة الع 

 

 

د حسب بيانات    319.054,404  قدرها:بزيادة  د أي    10.571.891,404د إلى    10.252.837من    2020سنة  ويتم بالتالي تنقيح موارد ميزانية  

 التالي: الجدول 

 



 2020اجللسة االستثنائية للمجلس البلدي لسنة  2020 ماي 14

 

 
 

4 

اإلعتمادات  فقرة فرعية  الفقرة  الفصل  الصنف
 المصادق عليها 

 التنقيحات 
 مالحظات  اإلعتمادات النهائية 

 بالنقص  بالزيادة   تحميل الموارد 

 بدون تغيي   000 205 362 6     000 205 362 6 موارد العنوان األول 

  
           موارد العنوان الثان 

           الخاصة للبلدية الثالث: الموارد الجزء 

070 07001 01 01 
1 361 216 000   860 928 410 500 287 590 

الحقيقية بعد ضبط الحسابات من قبل  إدراج الفواضل 
 نقل فواضل  - منح مسندة من صندوق القروض  القابض البلدي وتصحيح إدراج المساعدات الموظفة 

070 07001 01 02 
447 000 000 858 565 572   1 305 565 572 

 تصحيح ادراج المساعدات الموظفة
 موارد السنة  - منح مسندة من صندوق القروض  2020تم الحصول عىل الموافقة النهائية لسنة  

080 08001 02 00 
350 000 000 300 998 070   650 998 070 

إدراج الفواضل الحقيقية بعد ضبط الحسابات من قبل  
ة  1المبالغ المقامة من الفواضل غي  المستعملة من ع  القابض البلدي   س اخي 

080 08001 03 00 
188 895 000   914 188 894 086 

إدراج الفواضل الحقيقية بعد ضبط الحسابات من قبل  
 نقل فواضل   -موارد مختلفة  القابض البلدي 

080 08005 01 00 
980 948 000   98 751 960 882 196 040 

بعد ضبط الحسابات من قبل   إدراج الفواضل الحقيقية 
س سابقة س   1المبالغ المقامة من الفواضل غي  المستعملة من ع  القابض البلدي 

ة  اخي 
090 09001 01 00 

112 573 000   164 112 572 836 
إدراج الفواضل الحقيقية بعد ضبط الحسابات من قبل  

مة مع صندوق القروض  القابض البلدي   نقل فواضل  -القروض المير

090 09001 02 01 
 بدون تغيي   000 000 450     000 000 450

مة مع صندوق القروض   موارد السنة  -القروض المير

   194 514 090 4 448 681 959 642 563 159 1 000 632 890 3 الموارد الذاتية والقروض المخصصة للتنمية 

   210 172 119   210 172 119   الجزء الخامس :اإلعتمادات المحالة

  
   404 686 209 4 448 681 959 852 735 278 1 000 632 890 3 جملة موارد العنوان الثان 

 د 319054,404بزيادة  2020يتم تنقيح موارد سنة  404 891 571 10 448 681 959 852 735 278 1 000 837 252 10 مجموع الموارد 
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 د حسب بيانات الجدول التالي : 319.054,404:  بزيادة قدرهاد أي  10.571.891,404د إلى  10.252.837من   2020يتم تنقيح نفقات ميزانية سنة و
 

 النفقــــــــــــــــــــــــــــــات

المصادق   اإلعتمادات فقرة فرعية الفقرة الفصل  القسم
 عليها

 التنقيحات
 مالحظات  اإلعتمادات النهائية 

 بالنقص بالزيادة  تحميل النفقات

   000 145 068 6     000 145 068 6 نفقات العنوان األول

  
           نفقات العنوان الثان 

           التنمية الثالث: نفقاتالجزء 

ةالقسم السادس :             اإلستثمارات المباشر

06 06600 01 00 
60 000 000     60 000 000   

 دراسة أمثلة التهيئة العمرانية

06 06600 02 00 
50 000 000     50 000 000   

 دراسة مخططات المرور

06 06600 20 00 
162 263 000   3 389 400 158 873 600 

ي  فواتي  
ي موفز

تم خالصها فز
 دراسات أخرى 2019سنة 

06 06602 01 00 
100 000 000     100 000 000   

ي 
 إقتناء مبانز

06 06603 01 00 
22 000 000     22 000 000   

 قرص البلدية

06 06603 02 00 
15 595 000     15 595 000   

 الدائرة البلدية

06 06603 03 00 
ي   000 932 12   000 932 12

ي موفز
فواتي  تم خالصها فز

 المستودع البلدي 2019سنة 

06 06604 01 00 
464 000     464 000   

ات إدارية ز  تجهي 

06 06605 20 00 
   2019 ل سنةإدراج فواض 525 351 31   525 027 1 000 324 30

ات إعالمية مختلفة ز  برامج وتجهي 

06 06606 01 00 
696 000     696 000   

 إقتناء معدات النظافة والطرقات
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اإلعتمادات المصادق  فقرة فرعية التنقيحات الفصل القسم
 عليها

 التنقيحات
 مالحظات اإلعتمادات النهائية

 بالنقص بالزيادة  تحميل النفقات

06 06606 02 00 
15 817 000     15 817 000   

ات أخرى ز  إقتناء معدات وتجهي 

06 06608 00 00 
5 000 000     5 000 000   

 إقتناء وسائل النقل

06 06610 01 00 
88 780 000 54 000 000   142 780 000 

ح تسوية وضعية صفقة  مقير
 اإلنارة العمومية تنوير كورنيش المأمونية

06 06610 04 00 
  90 000 000   90 000 000 

ح تجديد شبكة التنوير  مقير
 أشغال الصيانة والتعهد االنارة العمومية العمومي بشارع المنصورة

06 06612 01 00 
195 530 000     195 530 000   

ز شبكة قنوات المياه المستعملة  تركي 

06 06613 02 00 
896 518 000     896 518 000   

 الطرقات تعبيد 

06 06613 03 00 

241 243 000 156 998 070 40 427 884 357 813 186 

ي 
ي موفز

فواتي  تم خالصها فز
 2019سنة 

 أشغال الصيانة والتعهد للطرقات
ح لتدعيم عملية صيانة   مقير

 الطرقات

06 06614 06 00 
858 565 000 572   858 565 572   

 التهيئة والتهذيب األخرى عمليات

06 06615 01 00 
5 000 000     5 000 000   

 تهيئة الحدائق العمومية

06 06616 04 00 
344 445 000     344 445 000   

 بناء وتهيئة المنشآت الرياضية

06 06616 21 00 
158 343 000   44 323 689 114 019 311 

ي  فواتي  
ي موفز

تم خالصها فز
 أشغال الصيانة والتعهد للمنشآت الثقافية والرياضية 2019سنة 

06 06617 01 00 
468 504 000     468 504 000   

 بناء وتهيئة األسواق واألحياء التجارية

06 06617 01 00 
155 000 000     155 000 000   

 المسالخ وتهيئة بناء

06 06617 21 00 
22 623 000   1 071 000 21 552 000 

ي 
ي موفز

فواتي  تم خالصها فز
 أشغال الصيانة والتعهد لألسواق واألحياء التجارية 2019سنة 
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اإلعتمادات المصادق  فقرة فرعية التنقيحات الفصل القسم
 عليها

 التنقيحات
 مالحظات اإلعتمادات النهائية

 بالنقص بالزيادة  تحميل النفقات

   194 524 109 4 973 143 102 167 026 302 000 642 909 3 السادس: جملة القسم 

   194 524 109 4 973 143 102 167 026 302 000 642 909 3 التنمية الثالث: نفقاتجملة الجزء 

       تسديد أصل الدين الرابع: الجزء 

: القسم         تسديد أصل الدين العاشر

10 10950 01 00 
275 050 000   275 050 000   

 تسديد أصل الدين

: جملة القسم    000 050 275 0 0 000 050 275 العاشر

  000 050 275 0 0 000 050 275 أصل الدين الرابع: تسديد جملة الجزء 

         النفقات المسددة من اإلعتمادات المحالة الخامس: الجزء 
  

: القسم الحادي           النفقات المسددة من اإلعتمادات المحالة عشر

11 12301     
  28 840   28 840 

اإلعتمادات  فواضل نقل
 المحالة

 رئاسة الجمهورية

11 03301     
  10 000 000   10 000 000 

 وزارة الداخلية والتنمية المحلية

11 06699     
  3 000 000   3 000 000 

ز -الدراسات  وزارة التجهي 

11 06706     
  2 134 100   2 134 100 

 وزارة البيئة

11 11802     
  67 583 330   67 583 330 

 وزارة السياحة

11 06729     
  964 844   964 844 

اث  وزارة الثقافة والمحافظة عىل الير

11 06737     
  30 966 128   30 966 128 

 وزارة الرياضة

11 06736     
  1 350 190   1 350 190 

 الطفولة

11 00510     
  3 144 778   3 144 773 

 مشاري    ع ذات صبغة محلية إلنجاز مساهمات مالية مختلفة 

 205 172 119 0 210 172 119 0 الخامس جملة الجزء

  
  399 746 503 4 973 143 102 377 198 421 000 692 184 4 جملة نفقات العنوان الثان 

 399 891 571 10 973 143 102 377 198 421 000 837 252 10 مجموع النفقات 
  2020يتم تنقيح نفقات سنة 

د404,319054بزيادة   
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وأثناء النقاش تساءل بعض األعضاء عن سبب إعادة النظر في هذا الموضوع وتدخل رئيس البلدية  

من مجلة الجماعات المحلية والقاضي   177ليوضح أن سلطة االشراف تمسكت بتطبيق ما نص عليه الفصل 

    المصادقة.باستعراض مالحظات أمين المال الجهوي قبل 

   .2020على تنقيح ميزانية سنة  البلدي باالجماع المجلسالسادة أعضاء  وبعد النقاش صادق

 

 : معاينة شغور بالمجلس البلدي-2

يوم األربعاء   بين السيد رئيس البلدية أنه إثر وفاة العضو بالمجلس البلدي الفقيد محمد رضى الشكيلي

أن الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات  قامت البلدية بإعالم الوالية في نفس تاريخ الوفاة ، وحيث  2020/ 02/ 05

حسب ما ورد بمراسلة السيد والي نابل   ي في معاينة الشغورنسخة من محضر جلسة المجلس البلدطلبت 

 أعضاء المجلس البلدي معاينة هذا الشغور.فالمعروض على السادة  2020/ 05/ 07ـدد مؤرخة في  4627عـ

الشغور بالمجلس البلدي الذي فوض لرئيس البلدية اتمام بقية االجراءات في الغرض بالتنسيق  تمت معاينة  

    مع مصالح الوالية والدائرة الفرعية للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات.

 

 : 2020النظر في تغيير مواعيد الجلسات التمهيدية والدورات العادية لسنة  -3

القيام بعدة اجراءات بين السيد رئيس البلدية أنه إثر دخول فيروس كورونا للبالد التونسية والذي استوجب   

لجلسات منها حضر التجوال ومنع التجمعات وغلق اإلدارات إال للضرورة القصوى وبالتالي فقد تعطل سير ا

بالمجلس البلدي بقليبية وخاصة الجلسات التمهيدية التي تستوجب حضور المواطنين لإلدالء بآرائهم فالمعروض 

مواعيد الجلسات التي تم تحديدها خالل الجلسة االستثنائية  على السادة أعضاء المجلس البلدي النظر في تغيير 

 . 2020/ 01/ 19للمجلس البلدي المنعقد بتاريخ 

 تدخل السيد محمد بوعفيف وأكد أنه ال سبيل إلى عقد جلسة تمهيدية دون حضور المواطنين.   

وبعد النقاش قرر المجلس البلدي تأجيل عقد الجلسة التمهيدية والدورة العادية الثانية والثالثة مدة شهر  

أخذا بعين االعتبار أن تكون الجلسات متزامنة مع أيام   19/01/2020الذي تم تحديده في جلسة تاريخ المن 

الراحة األسبوعية وسيتم استعراض التواريخ بالتحديد في أول مكتب بلدي ينعقد. أما بالنسبة للجلسة التمهيدية  

فقد تم االتفاق على أن تكون في آخر يوم أحد من شهر ماي على الساعة العاشرة صباحا  للدورة العادية الثانية 

االدالء  قاعة الجلسات بالمدرسة البحرية بقليبية أو بدار الثقافة على أن يكون الحضور محدودا ويمكن للمواطن  ب
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عبر البريد    عبر صفحة التواصل االجتماعي فايسبوك أو  أوبمالحظاته عن طريق مكتوب يُضّمن بمكتب الضبط  

واإلجابة عليه خالل الجلسة  ويتم استعراضه (kelibia.gov.tn-info@commune)  االلكتروني للبلدية

 التمهيدية. 

-----------   

كافة األعوان البلديين الذين لم يتأخروا عن واجبهم الوظيفي  وفي نهاية الجلسة شكر السيد رئيس البلدية 

متى دعت الحاجة إلى ذلك كما شكر أعضاء المجلس البلدي لحضورهم الدؤوب بالبلدية ومواكبتهم لكل 

 لعون إن اقتضى االمر. المستجدات ومد يد ا

 . كما توجه بالشكر لمكونات المجتمع المدني الذين قاموا بدورهم بمجهود جبار لمعاضدة العمل البلدي

 

 . دقيقة 15منتصف النهار و ورفعت الجلسة على الساعة 

 2020 ماي 14 ي :ـة فـيـبـيـلـق

mailto:info@commune-kelibia.gov.tn

