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تبعا لمكتوب السيد والي القصرين عدد  8833بتاريخ  51ماي  0202المتعلق بانحالل المجلس
البلدي بفوسانة و القرار المؤرخ في و الذي يقتضي تكليف السيد الكاتب العام لبلدية فوسانة إنعقدت اليوم
الثالثاء  81أوت  0202على الساعة العاشرة صباحا جلسة عمل إدارية بمقر بلدية فوسانة برئاسة السيد محمد المنجي
خميري الكاتب العام لبلدية فوسانة و بحضور السادة:
 إبراهيم نصراوي هيثم صالحي محسن فريضي نور الدين نصراوي شهلة حمدي عمر بركاوي -نورالدين عكريمي

 :تقني رئيس بالبلدية مكلف بالمصلحة الفنية.
 :مهندس أول مكلف بالشؤون المالية.
 :متصرف مستشار مكلف بمصلحة الجباية المحلية.
 :تقني مكلف بالشؤون المالية.
 :واضع برامج مكلفة بالشؤون اإلدارية.
 :عون استقبال رئيس الحضيرة البلدية.
 :قابض المالية محتسب بلدية فوسانة.

افتتح الجلسة السيد الكاتب العام للبلدية مرحبا بكافة الحاضرين ،ثم عرض عليهم جدول أعمال الجلسة التالي:
 -1مشروع ميزانية سنة .0201
 -0المشاريع البلدية.
 -3اإلستخالصات البلدية.
 -4النظافة و العناية بالبيئة:

 -1مشروع ميزانية البلدية لسنة :2021
قدم السيد الكاتب العام للبلدية مشروع ميزانية البلدية لسنة  0208و ذلك حسب الجدول البياني التالي:

المـــــــــــــوارد
ميزانية 0202

المحقق الى يوم
0202/20/11

تقديرات مشروع ميزانية 0201

الفصل
55-25
55-20
-50-25
25

المعلوم على العقارات المبنية
المعلوم على األراضي غير المبنية
المعلوم على المؤسسات

30.000,000
20.000,000
70.000,000

10.209,456
7.696,542
51.715,566

20.000,000
15.000,000
70.000,000

25-50-20

المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات
المحلية بعنوان خالص الحد األقصى للمعلوم على
المؤسسات ذات الصبغة التجارية أو المهنية أو
الصناعية.

0202220222

-

120.000,000

50-28
05-25
00-25
00-20
00-28
00-20
24-99
85-25
85-20
85-28
85-99
80-20
80-28
32-05
80-20
80-28

معلوم اإلجازة على بيع المشروبات
مداخيل األسواق البلدية
مداخيل لزمات المسالخ
معلوم إشغال الطريق العام ( البناء)
مداخيل لزمة وقوف العربات
معلوم اإلشهار
مداخيل مختلفة
معلوم التعريف باإلمضاء
معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل
معلوم تسليم بطاقات الحالة المدنية
معلوم تسليم الشهائد والحجج
معلوم إشغال الطرق العام لتعاطي بعض المهن
معلوم رخص الحفالت
معاليم رخص فتح المقاهي بعد الساعات القانونية
معاليم رخص البناء
معلوم رخص جوالن سيارات األجرة والسيارات
المجهزة بعداد
معلوم اإلعتناء بفروع قنوات تصريف المواد
السائلة
معلوم اإليواء بمستودع الحجز
المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي

1.000,000
01202220222
1.000,000
5.000,000
002220222
500,000
20.000,000
5.000,000
25.000,000
5.000,000
2.000,000
1.000,000
500,000
10.000,0000
500,000

315,000
92.260,000
5.415,550
2.250,000
20,000
8.028,950
1.381,250
10.302,500
4.706,500
150,000
5.219,100
-

1.000,000
5.000,000
5.000,000
1.000,000

100,000

-

3.000,000
50.000,000

9.767,600
9.630,000

0002220222

-

1.000,000

-

500,000
1.000,000
40.000,000
19.800,000
1.000,000
1002220222
15.000,000
694.000,000

13.112,627
9.630,000
397.422,000
95.000,000
-

5.000,000

-

88-25
88-20
-88-28
25
-88-28
02
88-20
88-99
51-03
52-01
52-03
52-07
52-11
53-01
53-02
02-25
60-01-04

60-02
02-20
60-07

بيان الموارد

المبالغ المتأتية من المعلوم على سعر التيار
الكهربائي بإعتماد آلية التعديل لصندوق التعاون
بين الجماعات المحلية
معاليم مقابل رفع الفضالت المتأتية من نشاط
المحالت التجارية أو الصناعية او المهنية.
معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات
مداخيل المالعب و القاعات الرياضية
مداخيل كراء العقارات المعدة لنشاط تجاري
مداخيل كراء العقارات المعدة لنشاط صناعي
مداخيل كراء المالعب و القاعات الرياضية
مداخيل كراء التجهيزات و المعدات
محاصيل بيع العقارات
محاصيل بيع االثاث الذي زال االنتفاع به
منح ومساهمات مخصصة للتسيير
مساهمة الدولة بعنوان اآللية 50
مواد منقولة من فوائض العنوان 5
مداخيل المخالفات لتراتيب حفظ الصحة والشرطة
الصحية
مداخيل المخالفات للتراتيب العمرانية

75.000,000
102220222

500,000
10.000,000

02-29

استرجاع مصاريف إصالح الطرقات

60-99-03
02-99-99
-28225
25
-28225
02
-23225
25
-23225
28

خطايا التأخير المنجرة عن إنجاز الصفقات العمومية

10.000,000
1.000,000
1.000,000
472.403,000

3.550,200
6.471,077
567.768,950

موارد السنة

438.000,000

-

المبالغ المقامة من الفواضل غير المستعملة من
العنوان االول للسنة االخيرة

280.074,000

233.960,981

الفواضل غير المستعملة للسنة السابقة للسنة األخيرة و
المؤمنة بالعمليات الخارجة عن الميزانية

144.000,000

144.281,804

3.356.392,918

1.680.635,653

مقابيض مختلفة
نقل فواضل

الجملة

النفقات

بيان الفصول

ميزانية 0212

المصاريف المحققة إلى غاية
0212/11/12

ميزانية سنة 0202

الفصل

25-522

المنح المخولة لرؤساء البلديات

8102220222

18.340,172

47.781,720

20-25-522

األجر األساسي والتدرج

02102220222

112.913,086

222.000,000

25-25-525

المنح الخصوصية القارة

81900220222

285.098,563

520.000,000

20-25-525

المنح المرتبطة بالوظيفة

5302220222

6.685,700

18.000,000

28-25-525

المنح الخصوصية المتغيرة

501220222

-

1.500,000

20-25-525

المنح غير الخصوصية المتغيرة

5308030222

80042,097

20.000,000

282 -25-525-20

منح الساعات اإلضافية والعمل الليلي

102220222

-

15.000,000

21-25-525

المنح العائلية

105800222

2.036,363

5.150,000

20-25-525

المساهمات المحمولة على المشغل

58202220222

80.379,234

152.000,000

58-25-525

اعوان يشغلون خطط وقتية

0001220222

13.846,124

28.500,000

50-25-525

أعوان متعاقدون والعاملون بالحصة

9002220222

12.375,808

153.000,000

1102-0001

المنح العائلية

503220222

120,462

1.000,000

20-25-520

المساهمات المحمولة على المشغل

5101220222

4.207,042

275.000,000

205-25-025

االكرية و االداءات

-

-

20 -25-520

إستهالك الماء

001220222

-

28-25-520

إستهالك الكهرباء والغاز

3002220222

-

25-20-025

اإلتصاالت الهاتفية

002220222

-

20-20-025

تراسل المعطيات

802220222

583,100

100.000,000

28-20-025

خدمات هاتفية مخصصة لرئيس البلدية

503220222

1.000,000

1.800,000

20-20-025

إقتناء أثاث للمصالح اإلدارية

5202220222

-

10.000,000

20-20-025

شراء الوقود لوسائل النقل

1202220222

37.563,800

50.000,000

21-20-025

شراء الوقود آلجهزة التسخين

502220222

-

05-20-025

حصص الوقود المخصصة لرئيس البلدية

5202220222

7.161,420

10.000,000

28 -20-025

المراسالت اإلدارية

802220222

-

3.000,000

20-28-20-025

نفقات البريد األخرى

501220222

-

25/ 23 -20-025

أقتناء معدات التصرف اإلداري

802220222

-

20/ 23 -20-025

إقتناء معدات التصوير والمعدات السمعية
البصرية

102220222

-

29-20-025

تأمين وسائل النقل

5102220222

-

52-20-025

اإلعتناء بالبنايات

0202220222

-

220/52-20-025

تعهد وصيانة وسائل النقل

0202220222

19.364,793

228/52-20-025

تعهد وصيانة المعدات واألثاث

001220222

-

11-20-025

مصاريف تنظيف المقرات اإلدارية

002220222

-

2258-20-025

لوازم المكتب

002220222

6.000,000

50-20-025

المطبوعات

5202220222

9.139,367

51-20-025

الوثائق المكتوبة

1220222

-

53-20-025

تعليق ونشر اإلعالنات

002220222

-

59-20-025

شراء واللوازم والمعدات

5202220222

13.310,000

20- 59-20-025

شراء منظومات

502220222

-

228- 59-20-025

نفقات الصيانة

502220222

-

21-20-025

إستغالل منظومة أدب

502220222

-

02-20-025

استغالل منظومة إنصاف

002220222

-

220-02-20-025

إستغالل منظومة مدنية

002220222

-

221-02-20-025

إستغالل منظومة التصرف في موارد الميزانية

001220222

-

225-05-20-025

مصاريف اإلستقباالت

002220222

-

205-20—20-025

مصاريف االقامة

-

-

200-20—20-025

مصاريف المهمات

20-05-20-025

إكساء العملة وأعوان اإلستقبال

00-20-025

المنحة اليومية للتنقل

220/08-20-025

ملتقيات التكوين

102220222

225/00-20-025

تربصات وتكوين

802220222

-

001/028-20-025

نفقات التداوي

002220222

-

220/028-20-025

نفقات األدوية والمواد الصيدلة

1220222

-

225/82-20-025

الحفالت العمومية

802220222

-

220/82-20-025

أتعاب وإختبار ومصاريف أخرى

802220222

-

80 -20-025

معاليم التسجيل

502220222

-

38 -20-025

معاليم الجوالن

002220222

-

89 -20-025

مصاريف إعداد األمثلة

802220222

-

-

-

5502220222

9.750,000

1220222

-

225- 02 -20-025

متخلدات
والغاز

تجاه الشركة التونسية للكهرباء

0202220222

225- 08 -20-025

متخلدات تجاه الشركة التونسية آلستغالل
وتوزيع المياه

002220222

-

28- 32 -20-025

متخلدات تجاه إتصاالت تونس

0202220222

-

20- 32 -20-025

متخلدات تجاه مؤسسات أخرى

50202220222

106,000

220- 32 -20-025

متخلدات تجاه الخواص

5202220222

3.968,000

202- 32 -20-025

شراء العقاقير

001220222

892.500

205- 32 -20-025

اإلعتناء بالمعدات الصغيرة وتجديدها

102220222

-

225- 82 -20-020

كراء المعدات

1220222

-

220- 82 -20-020

اإلعتناء بالتنوير العمومي

0202220222

-

228- 82 -20-020

اإلعتناء بالطرقات واألرصفة

5102220222

-

222- 80 -20-020

شراء معدات صغيرة وصيانتها

5202220222

-

225- 80 -20-020

اإلعتناء بحركة المرور وتنظيمها

102220222

-

220- 80 -20-020

شراء معدات صغيرة

102220222

-

225- 80 -20-020

اإلعتناء بالخنادق وشراء أجهزة صغيرة

102220222

-

20-80-20-020

اإلعتناء بالنافورات

502220222

-

225- 02 -20-020

اإلعتناء بافواه المياه

002220222

-

228- 02 -20-020

نفقات اإلعتناء المباشرة

5202220222

-

225- 00 -20-020

صيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية

5102220222

-

222- 51 -28-822

منح تكميلية ظرفية لفائدة اعوان الدولة

-

345,840

222- 23 -28-820

منح للجمعيات و المنظمات ذات الصبغة
االجتماعية

802220222

-

225- 52 -28-820

المساهمة بعنوان التنفيل

002220222

-

220- 52 -28-820

المساهمة بعنوان تعديل الجرايات

102220222

-

222- 202 -28-820

الجراية العمرية

1220222

172,920

225- 05 -28-820

مصاريف دفن الفقراء

002220222

-

225- 200 -28-820

مقاومة الحشرات

002220222

-

220- 200 -28-820

حمالت التطهير

102220222

-

225- 208 -28-820

نفقات الصيانة

002220222

-

220- 208 -28-820

شراء لوازم

102220222

-

025 -28-820

جوائز ومكافآت

502220222

-

02 -28-820

مصاريف الوقاية الصحية

102220222

340,000

05 -28-820

منح إستثنائية

102220222

300,000

501220222

-

لفائدة

مركز

التكوين

ودعم

20-828

المساهمة
الالمركزية

02-828

نقل التالميذ الفقراء

502220222

2205 -28-828

جوائز مدرسية

5202220222

-

225 -20-821

المساهمة لفائدة الودادية

0800220222

-

222- 001 -28-304

شراء عروض

0102220222

5000220222

222- 2252 -28-821

تدخالت لفائدة الشباب

502220222

-

222- 2255 -28-821

تدخالت لفائدة الطفولة

502220222

-

222- 202 -28-305

منح لفائدة الجمعيات الرياضية

0202220222

-

220 -28-852

المساهمة في الجامعة الوطنية للمدن التونسية

001220222

-

022-20

نفقات التصرف الطارئة

802220222

-

20-025

نفقات التصرف غير الموزعة

102220222

-

122-21

فوائد القروض المبرمة لدى صندوق القروض

8800080222

-

222- 003 -05-500

دراسة أمثلة التهيئة العمرانية

8102220222

-

222-2202-20022

دراسات أخرى

000110222

-

222-228-20028

المستودع البلدي

-

-

222-220-20028

أشغال الصيانة و التعهد

8000280222

-

222-2002-20020

تجهيزات إدارية

-

-

222-2225-20020

اقتناء معدات النظافة و الطرقات

52202220222

-

222-2225-20023

اقتناء وسائل النقل

52802220222

-

222-2225-20052

االنارة العمومية

50802220222

65.872,710

222-220-20055

أشغال مختلفة

9202220222

-

222-2225-20050

تركيز شبكة قنوات المياه المستعملة

80500280222

289.568,168

222-2220-20058

تعبيد الطرقات

-

-

925-23

نفقات التنمية غير الموزعة

08302220222

-

222-2205-20058

أشغال الصيانة و التعهد

-

-

2225-520912

تسديد أصل القروض المبرمة لدى صندوق
القروض و مساعدة الجماعات المحلية

9000090222

-

الجملة

 - 2متابعة سير االستخالصات البلدية:

1010701000222

و بعد استعراض الموارد البلدية الى غاية موفى شهر جويلية حيث بلغت نسبة اإلستخالص 93.93
بالمائة أشار السيد الكاتب العام الى ضرورة العمل على تنمية الموارد البلدية و خاصة في الفصول
المتعلقة بـ :اإلشهار و إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن و المقاهي بعد التوقيت القانوني و ارجع
هذا الضعف الملحوظ في الموارد الى جائحة الكورونا التي أثرت على جميع القطاعات و المداخيل
البلدية و وعد بمزيد الحرص على تنمية الموارد بتظافر جميع المجهودات بما في ذلك القباضة المالية.
 – 1المشاريع البلدية:

 -النظافة والعناية بالبيئة :

أفاد السيد الكاتب العام للبلدية أنه رغم جائحة الكورونا و توقف جميع المصالح و المرافق العمومية
و الخاصة عن العمل اال ان مصلحة النظافة واصلت العمل و حافظت على نظافة المدينة بشكل يومي
و بذل أعوان النظافة مجهودات جبارة و كذلك بمناسبة عيد اإلضحى تم وضع برنامج متكامل شمل أوقات
رفع كميات الفضالت و جلود األضاحي لتفادي تخمرها و انتشار الروائح الكريهة و ذلك بتأمين حصتي
عمل خالل اليومين المواليين للعيد و ال تزال الحمالت الدورية و اليومية متواصلة للمحافظة على نظافة
المدينة و تقدم بشكر خاص لعملة النظافة.
و رفعت الجلسة في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال 0

فوسانة في 12 :أوت 0202

