إنعقدت اليوم الجمعة الموافق لـ  82فيفري  8282على الساعة الثالثة مساء بقصر البلدية بفوسانة
جلسة الدورة العادية األولى للمجلس البلدي لسنة  8282برئاسة السيد محمد الطاهر عوني رئيس البلدية
وبحضور أعضاء المجلس البلدي السيدات و السادة  :النوري لباوي  -محمد التيجاني شخاري  -ربيعي
بركاوي  -محمود شخاري – ابتسام نصراوي– لطفي شخاري – هشام دشراوي– محمد علي خليفي –
عبدالوهاب عيدودي – شكري عمري– منير الجدي -عبدالدايم خميري  -سهى جباري .
و تغيب عن الجلسة بدون عذر كل من السيدات و السادة  :عزة خليفي  -منال رطيبي – نوال ونيسي –
عبداهلل بالطيبي – قيس رحموني– عفاف رطيبي – ناجية خليفي – العياشي عبيدي – مريم بلقاسمي –
محسن عمري.
و تولى كتابة الجلسة الكاتب العام للبلدية محمد المنجي خميري.
رحب السيد رئيس البلدية بالحاضرين و شكرهم على حضورهم و دعاهم الى مواكبة مختلف الدورات
و الجلسات و تدخل السيد الربيعي بركاوي و طالب أعضاء المجلس البلدي بالتنقل الى مدرسة وادي
الرشح لمواساة اإلطار التربوي و كتابة الفتة تعزية و تم االتفاق على ذلك يوم االثنين  28مارس
8282على الساعة العاشرة صباحا ثم استأنف السيد رئيس البلدية الجلسة و تطرق الى عرض برنامج
الجلسة المتمثل في:
-1
-2
-3
-4
-5

متابعة سير المشاريع البلدية .
متابعة سير االستخالصات البلدية.
تنقيح ميزانية التنمية لسنة .2222
تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لدعم قدرات البلديات لسنة . 2212
مسائل مختلفة.

 - Iمتابعة سير المشاريع البلدية:
تولى السيد رئيس البلدية تقديم بسطة حول المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي لإلستثمار و التي هي بصدد
االنجاز و المشاريع المبرمجة على النحو التالي :

 - IIمتابعة سير االستخالصات البلدية:
تولى السيد رئيس البلدية تالوة التقرير الخاص بسير اإلستخالصات البلدية حيث بلغت النسبة العامة لالستخالصات
الى غاية موفى شهر جانفي  8202نسبة  1..0بالمائة و هي نسبة ضئيلة كما تبينه الجداول التالية:

 - IIIتنقيح ميزانية التنمية لسنة :0202

 -1العنوان األول :
* جملة موارد العنوان األول لسنة  1.937.272,423 : 8202د
* جملة نفقات العنوان األول لسنة  1.431.258,177 : 2019د
* جملة مساهمة العنوان األول في مصاريف العنوان الثاني لسنة  94.813,020 :2019د
 1.937.272,423د –
* جملة الفواضل لسنة : 2019
 1.431.258,177د -
 94.813,020د
 411.201,226د =
* جملة الفواضل بعد طرح  411.201,226 : % 82د 328.960,981 = % 08 X
د
 -0العنوان الثاني :
*جملة موارد العنوان الثاني لسنة  1.286.815,918 : 2019د
* جملة نفقات العنوان الثاني لسنة  813.859,988 : 2019د
* جملة فواضل العنوان الثاني لسنة  567.768,950 : 2019د
 -3الفــــــواضل:
* جملة موارد العنوان األول لسنة  328.960,981 : ) % 22( 2019د
* جملة الموارد المنقولة  328.960,981 :د –  95.000,000د (لمجابهة مصاريف العنوان
األول) =  233.960,981د
* جملة فواضل  % 82من العنوان األول للسنة قبل االخيرة ( 144.281,804 : )2018د
 567.768,950 :د
* فواضل العنوان الثاني لسنة 2019

* الجملة العامة لفواضل العنوان الثاني

 946.011,735 :د

 مساعدات غير موظفة لسنة  298.000,000 : 2020د مراسلة صندوق القروض و مساعدةالجماعات المحلية بتاريخ  01فيفري  8282تحت عدد  :211-82.حول ضبط مناب بلدية فوسانة من
المساعدات اإلجمالية غير الموظفة المخصصة لتمويل البرنامج الجديد للتنمية الحضرية و الحوكمة
المحلية بعنوان سنة .8202
 مساعدة استثنائية ( جائزة  60.000,0000 : )8202د)80.000.000 :( BOB4د
 مساعدة استثنائية القتناء معدات نظافة و طرقات مساعدات موظفة لمناطق التوسع 1.000.000.000 :مراسلة صندوق القروض و مساعدةالجماعات المحلية بتاريخ  10اكتوبر  8202تحت عدد .010.
* جملة االعتمادات التي سيتم صرفها بالعنوان الثاني لسنة :2020
 233.960,981د  144.281,804 +د  567.768,950 +د  298.000 ,888 +د +
 0808880888د 0808880888 +د  0088808880888 +د =  2.384.011,735د
* مساهمة العنوان األول في مصاريف العنوان الثاني 91.453,000 : :د
* الجملة العامة للتوزيع:
 2.384.011,735د  91.453,000 +د =  2.475.464,735د
و قد بين السيد رئيس البلدية :
 على مستوى العنوان األول:

 -تم تخصيص مبلغ  95.000,000د لمجابهة مصاريف المرتبات الشهرية لشهر جانفي 2020

الموارد :
فواضل العنوان األول  22بالمائة
 82بالمائة من سنة 8202
فواضل العنوان الثاني
مساهمة العنوان األول في مصاريف العنوان الثاني
مساعدات غير موظفة
جائزة
مساعدة إستثنائية
الجملة
مساعدات موظفة لمناطق التوسع
الجملة العامة
التوزيع :

 182.2.2.220 :د
 011.820.221 :د
 6.8.8.2.262 :د
 20.161.222 :د
 822.222.222 :د
 .2.222.222 :د
 22.222.222 :د
 1615260.07531 :د
1622262227222 :
 0615260.07531 :د

المنطقـــــــــــــــة الحضرية :
الكلفة
المشاريع المتواصلة سنة 0212
21...2.222
أصل الدين صندوق القروض
التطهير العمومي حي الفتح 122.021.222 8202/ 8
018.228.222
التنوير العمومي
22..18.222
الماء الصالح للشراب
2..222.222
إقتناء معدات نظافة BOB 4
16.222.222
دراسة أمثلة التهيئة العمرانية
الجملة 51360217222
المشاريع المبرمجة سنة 0202
80.281.816
دراسات
082.222.222
اقتناء معدات نظافة وطرقات 62
حاوية وآلة ضاغطة
82.222.222
تهيئة السوق العامة
82.222.222
الماء الصالح للشراب
82.222.222
ترصيف الطرقات
182.222.222
تطهير عمومي
26.222.222
موارد منقولة من فواضل العنوان
األول لمصاريف العنوان األول
الجملة 51.62537531
الجملــــــــــــــــــــــة العامة
1615260.07531
مناطق التوسع :
المشاريع المتواصلة
إقتناء معدات نظافة وطرقات
بناء رياض أطفال

الكلفة
882.222.222
886.222.222

المالحظات
اصل الدين سنة 8282
مشروع 8202
مشروع 8202
مشروع 8202
مشروع 8202
مشروع 8202

مشروع 8282
مشروع 8282
مشروع 8282
مشروع 8282
مشروع 8282
مصاريف العنوان االول مرتبات
شهرية

المالحظات

081.222.222
بناءات إدارية (دوائر بلدية )
080.222.222
تعبيد وترصيف الطرقات
81.222.222
التنوير العمومي
22.222.222
الماء الصالح للشراب
الجمـــــــــــــــــــــــلة
1622262227222
و استنادا على القانون عدد  16لسنة  0286المؤرخ في  01ماي 0286و المتعلق بالقانون االساسي
لميزانية الجماعات العمومية المحلية كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة و خاصة منها القانون االساسي
عدد  .6لسنة  8228المؤرخ في  02ديسمبر  8228يعدل توزيع االعتمادات المفتوحة لسنة 8282
على مستوى الفصول و الفقرات كالتالي:
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و بعد استعراض لجميع االعتمادات الموزعة حسب الفصول تمت المصادقة بإجماع أعضاء المجلس
الحاضرون.
: IVتقدم تنفيذ البرنامج السنوي لدعم قدرات البلديات لسنة : 2212

عرض السيد رئيس البلدية على الحضور تقدم البرنامج السنوي لدعم قدرات البلدية لسنة 8202
بعنصريه المساندة الفنية و التكوين وفقا للبرنامج المعد في الغرض و المصاحب لهذا.

و بعد المناقشة و تبادل اآلراء صادق الحضور باإلجماع على البرنامج المذكور.
 – Vمسائل مختلفة:

 طلب أهالي العذيرة إحداث سوق أسبوعية:عرض السيد رئيس البلدية على المجلس مطلب مقدم من طرف أهالي منطقة العذيرة يخص طلب إحداث
سوق أسبوعية فوافق أعضاء المجلس البلدي الحاضرون باإلجماع على هذا المقترح شريطة التثبت من
االجراءات القانونية الالزمة.
كما تم التطرق الى عديد المواضيع منها :
 مخفضات السرعة بمدينة فوسانة. وضعية غياب الطبيب البيطري و تم اقتراح التعاقد مع طبيبة بيطرية فوافق اعضاء المجلسالحاضرون باإلجماع.
 وضع الفضالت بالمسلخ البلدي بحاوية بالستيكية. مقاومة الكالب السائبة. تنظيم جلسة مع مدير المستشفى المحلي بفوسانة حول التالقيح و التفقد الصحي. االتفاق على عقد جلسة مع بائعي المحروقات للبحث في فضاء بديل لإلنتصاب.و رفعت الجلسة في حدود الساعة السادسة مساءا
فوسانة فـــي  23 :مارس 0202

رئيس البلدية
محمد الطاهر عوني

تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لدعم قدرات البلديات لسنة 8102
/:0عنصر المساندة الفنية :
المبرمج

المساندة الفنية

الرمز
حسب دليل
المساندة
الفنية

المقاربة التشاركية

A2

المساندة في مجال التصرف في
الموارد المالية

D1

المساندة في مجال البرمجة والقيادة

F1

المالحظات حول أسباب عدم اإلنجاز

المنجز
المشروع أو النشاط المبرمج
والمعني بالمساندة الفنية
إعداد وتنفيذ برنامج عمل
بخصوص المخطط اإلستثماري
البلدي والبرنامج السنوي
لإلستثمار وفق المنهجية
التشاركية
تحليل الوضعية المالية للبلدية
وبلورة خطة عمل وجملة من
التوصيات لتحسين الوضعية
دعم القدرات في مجال الطلبات
العمومية من خالل التخطيط
لمختلف المراحل ،إعداد
كراسات الشروط اإلدارية
والفنية ،اإلعالن عن المنافسة
وفرز العروض

المساندة الفنية

المشروع أو
الرمز
النشاط
حسب دليل
المعني
المساندة
بالمساندة
الفنية
الفنية

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

المساندة في مجال المقاربة التشاركية

A1

ال شيء

صندوق القروض لم يقم بالمساندة الفنية
سنة 0215

--

--

--

المساندة في مجال التصرف في الموارد
المالية

D2

ال شيء

صندوق القروض لم يقم بالمساندة الفنية
سنة 0215

--

--

--

المساندة في مجال البرمجة والقيادة

F2

ال شيء

صندوق القروض لم يقم بالمساندة الفنية
سنة 0215

 /0عنصر التكوين:
المبرمج
التكوين

الرمز حسب دليل
التكوين

المنجز
الرمز حسب دليل
التكوين

المحور

التكوين

2

21

المنهجية التشاركية لمخطط االستثمار
البلدي

0

21

8

12

النزاعات العقارية المتعلقة بضبط الملك
البلدي  :جزأ 0

8

12

8

14

1

14

2
8

الصيانة الوقائية لوسائل النقل واألشغال
تطهير الوضع المالي

12

التحليل المالي

1
1

المالحظات حول أسباب عدم اإلنجاز
المحور
المنهجية التشاركية لمخطط
االستثمار البلدي
النزاعات العقارية المتعلقة
بضبط الملك البلدي  :جزأ 0
الصيانة الوقائية لوسائل النقل
واألشغال
تطهير الوضع المالي

12

االنشغال بإعداد البرنامج التشاركي لالستثمار 1122

التحليل المالي

لم يقع استدعاء المعني بالتكوين

لم يقع استدعاء المعني بالتكوين

لم يقع استدعاء المعني بالتكوين

و صادق أعضاء المجلس البلدي بإجماع الحاضرين على ما تم عرضه و أكدوا على مزيد تشريك كل اإلطارات
البلدية في مجال التكوين كذلك تنويع محاور التكوين.

و رفعت الجلسة في حدود الساعة
السادسة مساءا
فوسانة في  20 :مارس 8202

عنصر :تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة .2212

إنعقدت اليوم الجمعة الموافق لـ  82فيفري  8282على الساعة الثالثة مساء بقصر البلدية بفوسانة
جلسة الدورة العادية األولى للمجلس البلدي لسنة  8282برئاسة السيد محمد الطاهر عوني رئيس البلدية
وبحضور أعضاء المجلس البلدي السيدات و السادة  :النوري لباوي  -محمد التيجاني شخاري  -ربيعي
بركاوي  -محمود شخاري – ابتسام نصراوي– لطفي شخاري – هشام دشراوي – مريم بلقاسمي –
محمد علي خليفي – عبدالوهاب عيدودي – شكري عمري – محسن عمري – منير الجدي .
و تغيب عن الجلسة بدون عذر كل من السيدات و السادة  :عزة خليفي  -منال رطيبي – نوال ونيسي –
عبداهلل بالطيبي – قيس رحموني – عبد الدايم خميري – عفاف رطيبي – ناجية خليفي – العياشي
عبيدي -سهى جباري.
و تولى كتابة الجلسة الكاتب العام للبلدية محمد المنجي خميري.
رحب السيد رئيس البلدية بالحاضرين و شكرهم على حضورهم و دعاهم الى مواكبة مختلف الدورات
و الجلسات و تطرق الى عرض برنامج الجلسة المتمثل في:
 -6متابعة سير المشاريع البلدية .
 -7متابعة سير االستخالصات البلدية.
 -8تنقيح ميزانية التنمية لسنة .2222
 -2تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لدعم قدرات البلديات لسنة . 2212
 -12مسائل مختلفة.

عرض السيد رئيس البلدية على الحضور تقدم البرنامج السنوي لدعم قدرات البلدية لسنة 8202
بعنصريه المساندة الفنية و التكوين وفقا للبرنامج المعد في الغرض و المصاحب لهذا.
و بعد المناقشة و تبادل اآلراء صادق الحضور باإلجماع على البرنامج المذكور.
و رفعت الجلسة في حدود الساعة الرابعة مساءا

فوسانة فـــي  05 :فيفري 0202

رئيس البلدية
محمد الطاهر عوني

محمد الطاهر عوني

عنصر :تنقيح ميزانية التنمية لسنة 2222
إنعقدت اليوم الجمعة الموافق لـ  82فيفري  8282على الساعة الثالثة مساء بقصر البلدية بفوسانة
جلسة الدورة العادية األولى للمجلس البلدي لسنة  8282برئاسة السيد محمد الطاهر عوني رئيس البلدية
وبحضور أعضاء المجلس البلدي السيدات و السادة  :النوري لباوي  -محمد التيجاني شخاري  -ربيعي
بركاوي  -محمود شخاري – ابتسام نصراوي– لطفي شخاري – هشام دشراوي– محمد علي خليفي –
عبدالوهاب عيدودي – شكري عمري– منير الجدي -عبدالدايم خميري  -سهى جباري .
و تغيب عن الجلسة بدون عذر كل من السيدات و السادة  :عزة خليفي  -منال رطيبي – نوال ونيسي –
عبداهلل بالطيبي – قيس رحموني– عفاف رطيبي – ناجية خليفي – العياشي عبيدي – مريم بلقاسمي –
محسن عمري.
و تولى كتابة الجلسة الكاتب العام للبلدية محمد المنجي خميري.
رحب ا لسيد رئيس البلدية بالحاضرين و شكرهم على حضورهم و دعاهم الى مواكبة مختلف الدورات
و الجلسات و تدخل السيد الربيعي بركاوي و طالب أعضاء المجلس البلدي بالتنقل الى مدرسة وادي
الرشح لمواساة اإلطار التربوي و كتابة الفتة تعزية و تم االتفاق على ذلك يوم االثنين  28مارس
 8282على الساعة العاشرة صباحا ثم استأنف السيد رئيس البلدية الجلسة و تطرق الى عرض برنامج
الجلسة المتمثل في:
-1
-2
-3
-4
-5

متابعة سير المشاريع البلدية .
متابعة سير االستخالصات البلدية.
تنقيح ميزانية التنمية لسنة .2222
تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لدعم قدرات البلديات لسنة . 2212
مسائل مختلفة.

 - IIIتنقيح ميزانية التنمية لسنة :0202

-1العنوان األول :
* جملة موارد العنوان األول لسنة  1.937.272,423 : 8202د
* جملة نفقات العنوان األول لسنة  1.431.258,177 : 2019د
* جملة مساهمة العنوان األول في مصاريف العنوان الثاني لسنة  94.813,020 :2019د
 1.937.272,423د –
* جملة الفواضل لسنة : 2019
 1.431.258,177د -
 94.813,020د
 411.201,226د =

* جملة الفواضل بعد طرح  411.201,226 : % 82د 328.960,981 = % 08 X
د
 -0العنوان الثاني :
*جملة موارد العنوان الثاني لسنة  1.286.815,918 : 2019د
* جملة نفقات العنوان الثاني لسنة  813.859,988 : 2019د
* جملة فواضل العنوان الثاني لسنة  567.768,950 : 2019د
 -3الفــــــواضل:
* جملة موارد العنوان األول لسنة  328.960,981 : ) % 22( 2019د
* جملة الموارد المنقولة  328.960,981 :د –  95.000,000د (لمجابهة مصاريف العنوان
األول) =  233.960,981د
* جملة فواضل  % 82من العنوان األول للسنة قبل االخيرة ( 144.281,804 : )2018د
 567.768,950 :د
* فواضل العنوان الثاني لسنة 2019

* الجملة العامة لفواضل العنوان الثاني

 946.011,735 :د

 مساعدات غير موظفة لسنة  298.000,000 : 2020د مراسلة صندوق القروض و مساعدةالجماعات المحلية بتاريخ  01فيفري  8282تحت عدد  :211-82.حول ضبط مناب بلدية فوسانة من
المساعدات اإلجمالية غير الموظفة المخصصة لتمويل البرنامج الجديد للتنمية الحضرية و الحوكمة
المحلية بعنوان سنة .8202
 مساعدة استثنائية ( جائزة  60.000,0000 : )8202د)80.000.000 :( BOB4د
 مساعدة استثنائية القتناء معدات نظافة و طرقات مساعدات موظفة لمناطق التوسع 1.000.000.000 :مراسلة صندوق القروض و مساعدةالجماعات المحلية بتاريخ  10اكتوبر  8202تحت عدد .010.
* جملة االعتمادات التي سيتم صرفها بالعنوان الثاني لسنة :2020
 233.960,981د  144.281,804 +د  567.768,950 +د  298.000 ,888 +د +
 0808880888د 0808880888 +د  0088808880888 +د =  2.384.011,735د
* مساهمة العنوان األول في مصاريف العنوان الثاني 91.453,000 : :د
* الجملة العامة للتوزيع:
 2.384.011,735د  91.453,000 +د =  2.475.464,735د
و قد بين السيد رئيس البلدية :
 على مستوى العنوان األول:
 -تم تخصيص مبلغ  95.000,000د لمجابهة مصاريف المرتبات الشهرية لشهر جانفي 2020

الموارد :
فواضل العنوان األول  22بالمائة
 82بالمائة من سنة 8202
فواضل العنوان الثاني
مساهمة العنوان األول في مصاريف العنوان الثاني
مساعدات غير موظفة
جائزة
مساعدة إستثنائية
الجملة

 182.2.2.220 :د
 011.820.221 :د
 6.8.8.2.262 :د
 20.161.222 :د
 822.222.222 :د
 .2.222.222 :د
 22.222.222 :د
 1615260.07531 :د

مساعدات موظفة لمناطق التوسع
الجملة العامة
التوزيع :

1622262227222 :
 0615260.07531 :د

المنطقـــــــــــــــة الحضرية :
الكلفة
المشاريع المتواصلة سنة 0212
21...2.222
أصل الدين صندوق القروض
التطهير العمومي حي الفتح 122.021.222 8202/ 8
018.228.222
التنوير العمومي
22..18.222
الماء الصالح للشراب
2..222.222
إقتناء معدات نظافة BOB 4
16.222.222
دراسة أمثلة التهيئة العمرانية
الجملة 51360217222
المشاريع المبرمجة سنة 0202
80.281.816
دراسات
082.222.222
اقتناء معدات نظافة وطرقات 62
حاوية وآلة ضاغطة
82.222.222
تهيئة السوق العامة
82.222.222
الماء الصالح للشراب
82.222.222
ترصيف الطرقات
182.222.222
تطهير عمومي
26.222.222
موارد منقولة من فواضل العنوان
األول لمصاريف العنوان األول
الجملة 51.62537531
الجملــــــــــــــــــــــة العامة
1615260.07531
مناطق التوسع :

المالحظات
اصل الدين سنة 8282
مشروع 8202
مشروع 8202
مشروع 8202
مشروع 8202
مشروع 8202

مشروع 8282
مشروع 8282
مشروع 8282
مشروع 8282
مشروع 8282
مصاريف العنوان االول مرتبات
شهرية

المالحظات

الكلفة
المشاريع المتواصلة
882.222.222
إقتناء معدات نظافة وطرقات
886.222.222
بناء رياض أطفال
081.222.222
بناءات إدارية (دوائر بلدية )
080.222.222
تعبيد وترصيف الطرقات
81.222.222
التنوير العمومي
22.222.222
الماء الصالح للشراب
الجمـــــــــــــــــــــــلة
1622262227222
و استنادا على القانون عدد  16لسنة  0286المؤرخ في  01ماي 0286و المتعلق بالقانون االساسي
لميزانية الجماعات العمومية المحلية كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة و خاصة منها القانون االساسي
عدد  .6لسنة  8228المؤرخ في  02ديسمبر  8228يعدل توزيع االعتمادات المفتوحة لسنة 8282
على مستوى الفصول و الفقرات كالتالي:
0

95.000,000
1.839.900,000

298.000,000
1.140.000,000

/

174.403,000
/

567.768,950
233.960,981

144.281,804
2.384.011,735

174.403,000

2.228

20.000,000

75.000,000

20.000,000

1.819.900,000

/
702.000,0
00
287.694,9
50
233.960,9
81

472.403,000
438.000,000

20 28220
28 2820

280.074,000

20 22220

/

28 22220

281,804

144.000,000

21 22220

1.223,937,7
35

1.334.477,000

0

15.000,000

3.000,000
40.000,000

20 2212 28820
21 2222 28820

10.000,000

8.000,000

2.000,000

21 2222 28820

11.500,000

6.500,000

5.000,000

2212 28828
222

15.000,000

5.000,000

10.000,000

34.500,000

1.728.447,000

18.000,000
25.500,000

1.748.447,000

173.000,000
/
486.000,000

14.500,000

14.500,000

34.403,000

107.000,000
210.997,000
247.642 ,000
720.000,000

221. 28828

173.000,000
/
386.000,000

/
34.403,000
100.000,000

228 2..21
22. 2..21
20 2. .2.

/
47.997,000
157.642,000
358.780,000

107.000,000
163.000,000
90.000,000
361.403,000

20
20
28
20

2.
2.
2.
2.

.22
.02
.00
.08

20 2. .01
28 2. .01
2. 2. .0.
280 2. .08
220 22220

/
/
225.000,000
/
438.000,000
1.425.930,000

70.000,000
171.000,000
/
20.000,000
/
1.628.937,735

438.000,000
579.403,000

70.000,000
171.000,000
225.000,000
20.000,000
/
2.475.464,735

و بعد استعراض لجميع االعتمادات الموزعة حسب الفصول تمت المصادقة بإجماع أعضاء المجلس
الحاضرون.
و رفعت الجلسة في حدود الساعة السادسة مساءا
فوسانة فـــي  23 :مارس 0202

