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تبعا لمكتوب السيد والي القصرين عدد  8833بتاريخ  51ماي  0202و المتعلق بإنحالل المجلس البلدي
بفوسانة.
و عمال بقرار السيد والي القصرين عدد  20لسنة  0202الخاص بتكليف السيد الكاتب العام لبلدية فوسانة
بتسيير مصالح البلدية الى حين تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤونها.
إنعقدت جلسة إدارية للدورة العادية الثانية لسنة  0202يوم الجمعة  02ماي  0202على الساعة التاسعة
صباحا بمقر بلدية فوسانة برئاسة السيد محمد المنجي خميري الكاتب العام للبلدية و بحضور السادة:
 -نورالدين العكريمي

 :قابض المالية بفوسانة الماسك لحسابات البلدية.

 إبراهيم نصراوي هيثم صالحي محسن فريضي نور الدين نصراوي شهلة حمدي -عمر بركاوي

 :تقني أول بالبلدية مكلف بالمشاريع البلدية.
 :مهندس أول مكلف بالشؤون المالية.
 :متصرف مكلف بالجباية المحلية.
 :تقني مكلف بالشؤون المالية.
 :واضع برامج مكلفة بالشؤون اإلدارية.
 :عون استقبال مكلف بحضيرة التنظيف.

افتتح الجلسة السيد الكاتب العام للبلدية مرحبا بكافة الحاضرين ،ثم عرض عليهم جدول االعمال و المتمثل
في عنصر وحيد:
 -1المصادقة على ختم الميزانية و حسابها المالي لسنة .0252

المصادقة على ختم ميزانية البلدية و حسابها المالي لسنة :9112
-I
أفاد السيد الكاتب العام للبلدية أنه عمال بالقانون االساسي عدد  92لسنة  9102المتعلق بمجلة
الجماعات المحلية و خاصة القسم السابع منه المتعلق بتنفيذ الميزانية و ختمها و خاصة الفصل  021منه الذي
ينص على  :يعد محاسب الجماعة المحلية بنهاية العمليات المتعلقة بالسنة المالية و قبل يوم  10أفريل الموالى
القوائم المالية للسنة الفارطة التي تحتوي على الميزانية و الموازنة و قائمة األداء المالي و قائمة مقاربة
الميزانية بالمصاريف و قائمة التدفقات المالية و قائمة التعهدات و المذكرات التفسيرية لها.
و بعد أن تولى السيد قابض المالية محتسب البلدية إعداد الحساب المالي لسنة  9102تولى السيد الكاتب العام
عرض الحساب المذكور على الحضور حسب البيانات التالية:

خـــــــــــــالصة تصـــــــــــــرف ســـــــــــــــنة 9102
الـــــــــــعنـــــــــــــوان

المبلـــــــــغ

* مقابيض العنوان األول لسنة 9102

1.937.272,423

* مصاريف العنوان األول  +مصاريف الجزئين  3و  1من العنوان الثاني
المسددة من مقابيض العنوان األول لسنة .9102

1.431.258,177

* فواضل العنوان األول لسنة .9102

411.201,226

* مقابيض العنوان الثاني لسنة .9102

1.286.815,918

* مصاريف العنوان الثاني لسنة .9102

813.859,988

* مصاريف العنوان الثاني المسددة من مقابيض العنوان األول لسنة .9102

94.813,020

* فواضل العنوان الثاني لسنة .9102

567.768 ,950

* جملة مقابيض العنوانين األول و الثاني لسنة .9102

3.224.088,341

* جملة مصاريف العنوانين األول والثاني لسنة .9102

2.245.118,165

* جملة فواضل العنوانين األول و الثاني لسنة .9102

978.970,176

الفصل

بيان الموارد

الفقرة

تقديرات الميزانية

المقابيض الحقيقية

النسبة المائوية

الجزء األول :المداخيل الجبائية االعتيادية
الصنف االول :المعاليم على العقارات و االنشطة
 -1المعاليم الموظفة على العقارات
55-25

المعلوم على العقارات المبنية
المعلوم على األراضي غير المبنية

40.000,000
15.000,000

53.041,016
12.370,987

% 132,60
%82,47

 -9المعاليم الموظفة على األنشطة
 25المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو
50-25
المهنية
50.000,000
 02المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية
12-01
1.000,000
 28معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات
50-28
176.000,000
جملة الصنف األول
الصنف الثاني :مداخيل الملك العمومي البلدي و استلزام
المرافق العمومية فيه
 -1مداخيل األسواق المستلزمة
610.000,000
مداخيل األسواق اليومية و األسبوعية و الظرفية
05-20
70.000,000

100.220,962

% 143,17

111.490,000
1.282,500
278.405,465

% 222,98
% 128,25
% 158,18

610.100,000

% 100,02

 -9المداخيل األخرى المتأتية من لزمة الملك البلدي
22-01

مداخيل لزمات المسالخ
 25لزمة معلوم الذبح

3.000,000

-

-

 -4المداخيل األخرى المتأتية من االستغالل المباشر للملك البلدي
00-20

معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء

8.000,000

4.020,000

% 50,25

00-20

معلوم اإلشهار

5.000,000

497,500

% 9,95

جملة الصنف الثاني

626.000,000

614.517,500

%21.19

الصنف الثالث :معاليم الموجبات و الرخص اإلدارية
و معاليم مقابل إسداء خدمات
 -1معاليم الموجبات اإلدارية
معلوم التعريف باإلمضاء
85-25
85-20
85-28
85-22

معاليم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل
معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية
معاليم تسليم الشهائد والحجج األخرى

20.000,000

19.599,250

% 98

5.000,000
25.000 ,000
3.000,000

4.058,050
29.353,000
8.892,000

% 81,16
% 117.41
% 296.4

 -9معاليم الرخص اإلداري
32-02

معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن

1.000,000

-

-

80-28
80-20

معاليم الرخص المنظمة بمناسبة االفراح العائلية
معاليم رخص البناء

1.000,000
10.000,000

1.070,000
14.291,610

% 107
% 142,92

 -3معاليم مقابل اسداء خدمات
88-20

معاليم االيواء بمستودع الحجز

6.000,000

7.466,200

% 124.44

33-0302
33-04

المبالغ المتأتية من المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي
باعتماد آلية التعديل لصندوق التعاون بين الجماعات المحلية
معاليم مقابل رفع الفضالت المتأتية من نشاط المحالت التجارية
او الصناعية او المهنية.
معاليم أخرى مقابل اسداء خدمات

60.000,000

-

-

2.000,000

-

-

500,000

40,000

%8

جملة الصنف الثالث

161.500,000

84.770,110

% 52,48

جملة الجزء األول

964.000,000

986.988,225

% 102,38

33-99

الجزء الثاني :المداخيل غير الجبائية االعتيادية
الصنف الخامس :مداخيل أمالك البلدية االعتيادية
 -9مداخيل كراء العقارات و التجهيزات و المعدات
10-25
52-11
52-70
53-02

مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري
مداخيل كراء التجهيزات و المعدات
مداخيل المالعب و القاعات الرياضية
مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي
محاصيل بيع االثاث الذي زال االنتفاع به
جملة الصنف الخامس

50.000,000
15.000,000
1.000,000
18.900,000
15.000,000
100.900,000

28.738,394
20.320,000
18.307,404
67.365,798

% 57.48
% 135.47
% 96.86
% 66,76

الصنف السادس :المداخيل المالية االعتيادية
60-00
02-25
60-02

المناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير
مساهمة الدولة بعنوان اآللية 50
موارد منقولة من فوائض العنوان األول

781.677,000
100.000,000
50.000,000

781.677,000
41.316,224
50.000,000

% 100
% 41.32
% 522

02-06
60-07

مداخيل المخالفات لتراتيب حفظ الصحة والشرطة الصحية
مداخيل المخالفات للتراتيب العمرانية

5.222.222
10.000,000

-

-

60-09

إسترجاع مصاريف إصالح الطرقات واألرصفة

1.000,000

7.214,845

% 721.48

60-10

خطايا التأخير المنجزة عن انجاز الصفقات

-

1.411,405

-

جملة الصنف السادس

813.000,000

882.918,400

% 108.60

جملة الجزء الثاني
جملة موارد العنوان األول

913.900,000
1.877.900,000

950.284,198
1.937.272,423

% 104.08
% 103.16

الفصل

الفقرة

الفقرة
الفرعية

بيان الموارد

تقديرات الميزانية

المقابيض الحقيقية

النسبة المائوية

الجزء الثالث :الموارد الذاتية و المخصصة للتنمية
الصنف السابع :منح التجهيز
 -1منح التجهيز و مساهمات داخلية
01-11
 25منح مسندة من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية
339.309,986
 001نقل فواضل
363.000,000
 002موارد السنة
702.309,986
جملة الصنف السابع
الصنف الثامن :مدخرات و موارد مختلفة
 11-11المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان االول
527.127,217
 01نقل فواضل
117.378,715
 02البالغ المقامة من الفواضل غير المستعملة من العنوان االول للسنة االخيرة

339.309,986
303.000,000
642.309,986

% 100
% 83.47
% 91.46

527.127,217
117.378,715

% 100
% 100

644.505,932

644.505,932

% 522

جملة الصنف الثامن

الجزء الرابع :موارد االقتراض
الصنف التاسع :موارد االقتراض الداخلي
 21-11قروض مسندة من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية
 20موارد السنة
جملة الصنف التاسع
1.346.815,918
جملة موارد العنوان الثاني
3.356.392,918
مجموع موارد الميزانية

1.286.815,918
3.224.088,341

% 95.55
% 96.06

الفصل

الفقرة

ف .ف

بيان النفقات

25.52
2

تقديرات الميزانية

النفقات الحقيقية

النسبة المائوية

الجزء األول :نفقات التصرف
القسم األول :التأجير العمومي
المنح المخولة ألعضاء المجلس البلدي
المنح المخولة لرؤساء البلديات
25
220

منح التمثيل المخولة لرؤساء البلديات غير المتفرغين
جملة الفصل 11.111

تأجير األعوان القارين
25.52
األجر األساسي و التدرج
25
5
المنح الخصوصية القارة (الثابتة)
20
المنح المرتبطة بالوظيفة
28
المنح الخصوصية المتغيرة
04
المنح غير الخصوصية المتغيرة
21
منحة الساعات االضافية و العمل الليلي
06
المنح العائلية
58
المساهمات المحمولة على المشغل
50
جملة الفصل 11.111
 11.119تأجير األعوان غير القارين
اعوان يشغلون خطط وقتية
25
األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة
02
المنح العائلية
00
06
المساهمات المحمولة على المشغل
001
28

54.890,000
54.890,000

54.888,750
54.888,750

% 100
% 100

173.800,000
386.001,000
7.860,000
1.450,000
19.481,000
2.000,000
3.232,000
133.060,000
726.884,000

173.441,477
385.567,093
7.762,800
960,000
14.074,502
1.530,000
3.144,793
110.716,120
697.085,384

% 99.79
% 99.89
% 98.76
% 66.21
% 72.25
%64
% 76.25
% 83.21
% 95.90

104.088,918
42.564,082
400,000
25.847,000

73.012,903
42.502,304
224,194
20.010,781

% 70.14
% 99.85
% 56.05
% 77.42

جملة الفصل 11.119

172.900,000

135.750,182

% 78.51

جملة القسم األول

954.674,000

887.724,316

% 92.99

القسم الثاني :وسائل المصالح
 19.911نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية
االكرية واالداءات
01
استهالك الماء
02
استهالك الكهرباء و الغاز
03
االتصاالت
20
االتصاالت الهاتفية
225
تراسل المعطيات
220
خدمات هاتفية لفائدة رئيس البلدية
003
اقتناء أثاث للمصالح اإلدارية
05
الوقود
20
 225شراء الوقود لوسائل النقل
 220شراء الوقود ألجهزة التسخين
 003حصص الوقود المخصصة لرئيس البلدية
نفقات البريد
28
 225المراسالت اإلدارية
نفقات البريد االخرى
إقتناء المعدات التصرف اإلداري
08
 225إقتناء معدات التصرف اإلداري
 002اقتناء معدات التصوير و المعدات السمعية البصرية
مصاريف التأمين
22
 225تأمين وسائل النقل
التعهد و الصيانة
52
 225االعتناء بالبنايات
 220تعهد و صيانة وسائل النقل
 228تعهد و صيانة المعدات و األثاث
مصاريف تنظيف المقرات اإلدارية
11
لوازم المكتب
58
المطبوعات
50
التوثيق
15

3.000,000
5.000,000
110.000,000

3.752,000
74.015,109

% 75.04
% 67.29

3.000,000
4.000,000
1.200,000
20.000,000

1.524,627
1.115,000
-

% 38.12
% 92.92
-

45.000,000
1.000,000
6.000,000

44.999,450
1.000,000
5.094,355

% 100
% 100
% 84.91

2.000,000
1.500,000

1.800,000
-

% 90
-

7.000,000
13.000,000

-

-

10.000,000

8.695,082

% 86

20.000,000
50.000,000
5.000,000
2.000,000
6.000,000
10.000,000

46.824,277
1.930,000
5.549,500
7.766,228

% 93.65
% 96.5
% 92.49
% 72.88

16
53
52

02

05

08
24
03

30
80
83
82
40

الصحف و المجالت
تعليق االعالنات ونشرها
مصاريف اإلعالمية
 225شراء اللوازم و المعدات
 220شراء منظومات
 228نفقات الصيانة
نفقات استغالل المنظومات االعالمية
 225استغالل منظومة "أدب"
استغالل منظومة "إنصاف"
 220استغالل منظومة "مدنية"
 005مصاريف التصرف في الموارد الميزانية
مصاريف االستقبال واإلقامة
 225مصاريف االستقباالت
 002مصاريف االقامة
 003مصاريف المهمات
إكساء األعوان
 220إكساء العملة وأعوان االستقبال
 225المنحة اليومية للتنقل
تكوين األعوان و رسكلتهم
 001ملتقيات التكوين
 220تربصات تكوين
نفقات طبية لفائدة األعوان
نفقات التداوي
001
شراء األدوية والمواد الصيدلية
220
تظاهرات دورية واستثنائية
 225الحفالت العمومية
مصاريف النزاعات والتعويضات
 225أتعاب واختبار و مصاريف اخرى
معاليم التسجيل
معاليم الجوالن

650,000
1.500,000

856,800

% 57.12

20.000,000
5.000,000
2.000,000

19.967,000
460,000

% 99.84
% 23

1.000,000
1.000,000
2.000,000
2.000,000
2.000,000
2.000,000
1.000,000

465,844
448.101
-

% 46.58
% 44.81
-

10.000,000
500,000

9.320,000
-

% 93,2
-

7.000,000
3.000,000

-

-

1.000,000
500,000
5.000,000
3.000,000
1.000,000
1.500,000

2.441,201
548,210
-

% 48.82
% 54.82

43
32

مصاريف اعداد االمثلة
تسديد متخلدات
 228متخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز
 004متخلدات تجاه الشركة الوطنية لتوزيع المياه
 221متخلدات تجاه الديوان الوطني التصاالت تونس
 202متخلدات تجاه مؤسسات عمومية أخرى  :المركز الوطني لإلعالمية
 205متخلدات تجاه الخواص
جملة الفصل 19.911

3.000,000

201,919

% 6.73

47.937,000
4.800,000
20.000,000
140.000,000
20.000,000
633.087,000

47.936,793
114.423,814
565,041
400.222,610

% 100
% 81.73
% 2.83
% 63.22

 19.919مصاريف استغالل و صيانة التجهيزات العمومية
النفقات المباشرة لتنظيف المدينة
30
شراء العقاقير
225
االعتناء بالمعدات الصغيرة و تجديدها
002
كراء المعدات
228
االعتناء بالتنوير العمومي
80
االعتناء بالطرقات و االرصفة
80
 001اإلعتناء
 220شراء معدات صغيرة و صيانتها
نفقات اإلعتناء بحركة المرور و تنظيمها
36
اإلعتناء بالخنادق و شراء اجهزة صغيرة
83
 40-01االعتناء بأفواه المياه
 40-03االعتناء بالنافورات
اإلعتناء بالحدائق و النباتات و شراء معدات صغيرة
44
 225نفقات اإلعتناء المباشرة
صيانة المنشآت و التجهيزات الرياضية
46
جملة الفصل 19.919
جملة القسم الثاني

2.500,000
5.000,000
500,000
15.000,000

14.878,390

% 99.19

20.000,000
10.000,000
4.000,000
4.000,000
2.000,000
3.000,000

-

-

3.421,000
-

% 85.53
-

10.000,000
15.000,000
96.000,000
729.087,000

18.299,390
418.522,000

% 19.06
% 57.40

القسم الثالث :التدخل العمومي
 311.13منح تكميلية ظرفية
منحة تكميلية لفائدة اعوان الدولة و المؤسسات العمومية
51
جملة الفصل 13.311
 13.319تدخالت في الميدان االجتماعي
منح للجمعيات و المنظمات ذات الصبغة االجتماعية
08
مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان األعوان المحالين على التقاعد
10
 001المساهمة بعنوان التنفيل
 002تعديل الجرايات
الجراية العمرية
20
مصاريف دفن الفقراء
05
الصحة العمومية
00
مقاومة الحشرات و الحيوانات الشاردة
225
حمالت التطهير و المحافظة على البيئة
220
االعتناء بالمحالت الدينية
08
نفقات صيانة
225
شراء لوازم
002
مصاريف الوقاية الصحية
25
جوائز و مكافآت
40
منح استثنائية
05
جملة الفصل 13.319
 303.03تدخالت في ميدان التعليم و التكوين
المساهمة لفائدة مركز التكوين و دعم الالمركزية
20
نقل التالميذ الفقراء
20
 2205جوائز مدرسية
جملة الفصل 13.313
 03.304المساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر األكل لألعوان

9.253,125
9.253,125

9.253,125
9.253,125

% 100
% 100

6.000,000

500,000

% 8.33

1.000,000
5.000,000
400,000
2.000,000

4.612,500
345,840
-

% 92.25
% 30
-

1.500,000
5.500,000

-

-

5.000,000
5.000,000
5.000,000
1.000,000
5.000,000
42.400,000

3.350,000
8.808,304

% 67
% 20.77

1.500,000
500,000
5.000,000
7.000,000

4.802,600
4.802,600

% 96.05
% 68.61

225

المساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر األكل لألعوان
جملة الفصل 13.313

23.400,000

23.400,000

% 100

23.400,000

23.400,000

% 100

 03.305تدخالت في ميادين الثقافة و الشباب و الرياضة
 006شراء عروض
تدخالت لفائدة الشباب
52
تدخالت لفائدة الطفولة
55
تدخالت لفائدة الجمعيات الرياضية
12
جملة الفصل 13.310
 03.310التعاون مع الجماعات المحلية و هياكل أخرى
التعاون مع الجامعة الوطنية للمدن التونسية و المساهمة فيها
20
جملة الفصل 13.311
جملة القسم الثالث

15.000,000
1.000,000
1.000,000
20.000,000
37.000,000

14.600,000
18.000,000
32.600,000

% 97.33
% 90
% 88.11

1.500,000

-

-

1.500,000
120.553,125

78.864.065

% 65.42

القسم الرابع :التدخل العمومي
14.411

نفقات التصرف الطارئة

 04.401نفقات التصرف غير الموزعة
جملة القسم الرابع

2.500,000

-

-

40.746,875

-

-

43.246,875

-

-

الجزء الثاني :فوائد الدين
القسم الخامس :فوائد الدين
 10.011فوائد الدين الداخلي
28

فوائد القروض المبرمة لدى صندوق القروض و مساعدة الجماعات

46.148,000

46.147,796

% 100

جملة الفصل 10.011

46.148,000

46.147,796

% 100

جملة القسم الخامس

46.148,000

46.147,796

% 100

جملة الجزء الثاني

46.148,000

46.147,796

% 100

جملة نفقات العنوان األول

1.893,709,000

1.431.258,177

% 75.58

الفصل

الفقرة

الفقرة
الفرعية

بيان النفقات

تقديرات الميزانية

النفقات الحقيقية

النسبة المائوية

الجزء الثالث  :نفقات التنمية
القسم السادس :االستثمارات المباشرة
 19.911الــــــــــــــــدراسات
 25دراسات أمثلة التهيئة العمرانية
 02دراسات أخرى
جملة الفصل 19.911

30.000,000
21.777,000
51.777,000

6.328,000
6.328,000

% 29.06
% 12.22

 19.914تجهيزات إدارية
تجهيزات إدارية
جملة الفصل 06.604
 919.19اقتناء معدات النظافة و الطرقات
 01اقتناء معدات النظافة و الطرقات
جملة الفصل 606.06
 19.911اقتناء وسائل النقل
اقتناء وسائل النقل
001
جملة الفصل 608.06
 06.610االنارة العمومية
 111االنارة العمومية
جملة الفصل 19.919
 19.911أشغال مختلفة
 20أشغال مختلفة
جملة الفصل 19.911
 19.919تركيز شبكة قنوات المياه المستعملة

5.067,918
5.067,918

4.990,000
4.990,000

% 100
% 100

357.000,000

354.882,085

% 99.41

357.000,000

354.882,085

% 99.41
% 99.41
% 99.41

110.000,000
110.000,000

107.003,000
107.003,000

153.000,000
153.000,000

-

-

90.000,000
90.000,000

-

-

21

تركيز شبكة قنوات المياه المستعملة
جملة الفصل 19.919

519.323,000
519.323,000

172.268,164
172.268,164

% 33.17
% 33.17

 19.913تعبيد الطرقات
220

تعبيد الطرقات
جملة الفصل 19.913

 19.910اشغال الصيانة والتعهد
 2205اشغال الصيانة والتعهد
جملة الفصل 19.910

35.516,000

35.490,181

% 99.93

35.516,000

35.490,181

% 99.93

50.000,000

42.636,538

% 85.27

50.000,000

42.636,538

% 85.27

الجزء الرابع :تسديد أصل الدين
القسم العاشر :تسديد أصل الدين
 11.201تسديد أصل الدين الداخلي
 25تسديد أصل القروض المبرمة لدى صندوق القروض و مساعدة
الجماعات المحلية
جملة الفصل 11.201
جملة القسم العاشر
جملة الجزء الرابع
جملة نفقات العنوان الثاني
جملة نفقات ميزانية البلدية

91.000,000

90.262,020

% 99.19

91.000,000
91.000,000
91.000,000

90.262,020
90.262,020
90.262,020

% 99.19
% 99.19
% 99.19

1.462.683,918
3.356.392,918

813.859,988
2.245.118,165

% 55.64
% 66.89

كما اوضح السيد الكاتب العام للبلدية أن ميزانية البلدية لسنة  2019بعنوانيها األول و الثاني سجلت مقابيض حقيقية بلغت  3.224.088,341 :بينما سجلت ميزانية
سنة  2018مبلغا قدره 2.483.727,088 :أي بزيادة قدرها  740.361,253:أي بنسبة زيادة قدرها .% 22.96
أما على مستوى النفقات العامة لسنة  2019بعنوانيها األول و الثاني فقد بلغت 2.245.118,165 :و بذلك تكون نسبة استهالك االعتمادات . % 69,63
و بعد التداول و النقاش ،صادق الحاضرون باإلجماع على ختم ميزانية البلدية و حسابها المالي لسنة  0252على النحو الذي سبق عرضه.
و رفعت الجلسة في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا.

فوسانة في:

الكاتب العام
محمد المنجي خميري

&&&&&&&&&
تبعا لمكتوب السيد والي القصرين عدد  8833بتاريخ  51ماي  0202و المتعلق بإنحالل المجلس البلدي
بفوسانة.
و عمال بقرار السيد والي القصرين عدد  20لسنة  0202الخاص بتكليف السيد الكاتب العام لبلدية فوسانة
بتسيير مصالح البلدية الى حين تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤونها.
إنعقدت جلسة إدارية للدورة العادية الثانية لسنة  0202يوم الجمعة  02ماي  0202على الساعة التاسعة
صباحا بمقر بلدية فوسانة برئاسة السيد محمد المنجي خميري الكاتب العام للبلدية و بحضور السادة:
 -نورالدين العكريمي

 :قابض المالية بفوسانة الماسك لحسابات البلدية.

 إبراهيم نصراوي هيثم صالحي محسن فريضي نور الدين نصراوي شهلة حمدي -عمر بركاوي

 :تقني أول بالبلدية مكلف بالمشاريع البلدية.
 :مهندس أول مكلف بالشؤون المالية.
 :متصرف مكلف بالجباية المحلية.
 :تقني مكلف بالشؤون المالية.
 :واضع برامج مكلفة بالشؤون اإلدارية.
 :عون استقبال مكلف بحضيرة التنظيف.

افتتح الجلسة السيد الكاتب العام للبلدية مرحبا بكافة الحاضرين ،ثم عرض عليهم جدول االعمال و المتمثل
في عنصر وحيد:
 -1المصادقة على ختم الميزانية و حسابها المالي لسنة :0252

 - Iالمصادقة على ختم ميزانية البلدية و حسابها المالي لسنة :9112
أفاد السيد الكاتب العام للبلدية أنه عمال بالقانون االساسي عدد  92لسنة  9102المتعلق بمجلة
الجماعات المحلية و خاصة القسم السابع منه المتعلق بتنفيذ الميزانية و ختمها و خاصة الفصل  021منه الذي
ينص على  :يعد محاسب الجماعة المحلية بنهاية العمليات المتعلقة بالسنة المالية و قبل يوم  10أفريل الموالى
القوائم المالية للسنة الفارطة التي تحتوي على الميزانية و الموازنة و قائمة األداء المالي و قائمة مقاربة
الميزانية بالمصاريف و قائمة التدفقات المالية و قائمة التعهدات و المذكرات التفسيرية لها.
و بعد أن تولى السيد قابض المالية محتسب البلدية إعداد الحساب المالي لسنة  9102تولى السيد الكاتب العام
عرض الحساب المذكور على الحضور حسب البيانات التالية:

خـــــــــــــالصة تصـــــــــــــرف ســـــــــــــــنة 9102
الـــــــــــعنـــــــــــــوان

المبلـــــــــغ

* مقابيض العنوان األول لسنة 9102

1.937.272,423

* مصاريف العنوان األول  +مصاريف الجزئين  3و  1من العنوان الثاني
المسددة من مقابيض العنوان األول لسنة .9102

1.431.258,177

* فواضل العنوان األول لسنة .9102

411.201,226

* مقابيض العنوان الثاني لسنة .9102

1.286.815,918

* مصاريف العنوان الثاني لسنة .9102

813.859,988

* مصاريف العنوان الثاني المسددة من مقابيض العنوان األول لسنة .9102

94.813,020

* فواضل العنوان الثاني لسنة .9102

567.768 ,950

* جملة مقابيض العنوانين األول و الثاني لسنة .9102

3.224.088,341

* جملة مصاريف العنوانين األول والثاني لسنة .9102

2.245.118,165

* جملة فواضل العنوانين األول و الثاني لسنة .9102

978.970,176

الفصل

بيان الموارد

الفقرة

تقديرات الميزانية

المقابيض الحقيقية

النسبة المائوية

الجزء األول :المداخيل الجبائية االعتيادية
الصنف االول :المعاليم على العقارات و االنشطة
 -3المعاليم الموظفة على العقارات
55-25

المعلوم على العقارات المبنية
المعلوم على األراضي غير المبنية

40.000,000
15.000,000

53.041,016
12.370,987

% 132,60
%82,47

 -4المعاليم الموظفة على األنشطة
 25المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو
50-25
المهنية
50.000,000
 02المبالغ المتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات المحلية
12-01
1.000,000
 28معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات
50-28
176.000,000
جملة الصنف األول
الصنف الثاني :مداخيل الملك العمومي البلدي و استلزام
المرافق العمومية فيه
 -3مداخيل األسواق المستلزمة
610.000,000
مداخيل األسواق اليومية و األسبوعية و الظرفية
05-20
70.000,000

100.220,962

% 143,17

111.490,000
1.282,500
278.405,465

% 222,98
% 128,25
% 158,18

610.100,000

% 100,02

 -4المداخيل األخرى المتأتية من لزمة الملك البلدي
22-01

مداخيل لزمات المسالخ
 25لزمة معلوم الذبح

3.000,000

-

-

 -4المداخيل األخرى المتأتية من االستغالل المباشر للملك البلدي
00-20

معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حضائر البناء

8.000,000

4.020,000

% 50,25

00-20

معلوم اإلشهار

5.000,000

497,500

% 9,95

جملة الصنف الثاني

626.000,000

614.517,500

%21.19

الصنف الثالث :معاليم الموجبات و الرخص اإلدارية
و معاليم مقابل إسداء خدمات
 -4معاليم الموجبات اإلدارية
معلوم التعريف باإلمضاء
85-25
85-20
85-28
85-22

معاليم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل
معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية
معاليم تسليم الشهائد والحجج األخرى

20.000,000

19.599,250

% 98

5.000,000
25.000 ,000
3.000,000

4.058,050
29.353,000
8.892,000

% 81,16
% 117.41
% 296.4

 -0معاليم الرخص اإلداري
32-02

معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن

1.000,000

-

-

80-28
80-20

معاليم الرخص المنظمة بمناسبة االفراح العائلية
معاليم رخص البناء

1.000,000
10.000,000

1.070,000
14.291,610

% 107
% 142,92

 -9معاليم مقابل اسداء خدمات
88-20

معاليم االيواء بمستودع الحجز

6.000,000

7.466,200

% 124.44

33-0302
33-04

المبالغ المتأتية من المعلوم اإلضافي على سعر التيار الكهربائي
باعتماد آلية التعديل لصندوق التعاون بين الجماعات المحلية
معاليم مقابل رفع الفضالت المتأتية من نشاط المحالت التجارية
او الصناعية او المهنية.
معاليم أخرى مقابل اسداء خدمات

60.000,000

-

-

2.000,000

-

-

500,000

40,000

%8

جملة الصنف الثالث

161.500,000

84.770,110

% 52,48

جملة الجزء األول

964.000,000

986.988,225

% 102,38

33-99

الجزء الثاني :المداخيل غير الجبائية االعتيادية
الصنف الخامس :مداخيل أمالك البلدية االعتيادية
 -9مداخيل كراء العقارات و التجهيزات و المعدات
10-25
52-11
52-70
53-02

مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري
مداخيل كراء التجهيزات و المعدات
مداخيل المالعب و القاعات الرياضية
مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط صناعي
محاصيل بيع االثاث الذي زال االنتفاع به
جملة الصنف الخامس

50.000,000
15.000,000
1.000,000
18.900,000
15.000,000
100.900,000

28.738,394
20.320,000
18.307,404
67.365,798

% 57.48
% 135.47
% 96.86
% 66,76

الصنف السادس :المداخيل المالية االعتيادية
60-00
02-25
60-02

المناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير
مساهمة الدولة بعنوان اآللية 50
موارد منقولة من فوائض العنوان األول

781.677,000
100.000,000
50.000,000

781.677,000
41.316,224
50.000,000

% 100
% 41.32
% 522

02-06
60-07

مداخيل المخالفات لتراتيب حفظ الصحة والشرطة الصحية
مداخيل المخالفات للتراتيب العمرانية

5.222.222
10.000,000

-

-

60-09

إسترجاع مصاريف إصالح الطرقات واألرصفة

1.000,000

7.214,845

% 721.48

60-10

خطايا التأخير المنجزة عن انجاز الصفقات

-

1.411,405

-

جملة الصنف السادس

813.000,000

882.918,400

% 108.60

جملة الجزء الثاني
جملة موارد العنوان األول

913.900,000
1.877.900,000

950.284,198
1.937.272,423

% 104.08
% 103.16

الفصل

الفقرة

الفقرة
الفرعية

بيان الموارد

تقديرات الميزانية

المقابيض الحقيقية

النسبة المائوية

الجزء الثالث :الموارد الذاتية و المخصصة للتنمية
الصنف السابع :منح التجهيز
 -1منح التجهيز و مساهمات داخلية
01-11
 25منح مسندة من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية
339.309,986
 001نقل فواضل
363.000,000
 002موارد السنة
702.309,986
جملة الصنف السابع
الصنف الثامن :مدخرات و موارد مختلفة
 11-11المبالغ المتأتية من الفوائض غير المستعملة من العنوان االول
527.127,217
 01نقل فواضل
117.378,715
 02البالغ المقامة من الفواضل غير المستعملة من العنوان االول للسنة االخيرة

339.309,986
303.000,000
642.309,986

% 100
% 83.47
% 91.46

527.127,217
117.378,715

% 100
% 100

644.505,932

644.505,932

% 522

جملة الصنف الثامن

الجزء الرابع :موارد االقتراض
الصنف التاسع :موارد االقتراض الداخلي
 21-11قروض مسندة من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية
 20موارد السنة
جملة الصنف التاسع
1.346.815,918
جملة موارد العنوان الثاني
3.356.392,918
مجموع موارد الميزانية

1.286.815,918
3.224.088,341

% 95.55
% 96.06

الفصل

الفقرة

ف .ف

بيان النفقات

25.52
2

تقديرات الميزانية

النفقات الحقيقية

النسبة المائوية

الجزء األول :نفقات التصرف
القسم األول :التأجير العمومي
المنح المخولة ألعضاء المجلس البلدي
المنح المخولة لرؤساء البلديات
25
220

منح التمثيل المخولة لرؤساء البلديات غير المتفرغين
جملة الفصل 11.111

تأجير األعوان القارين
25.52
األجر األساسي و التدرج
25
5
المنح الخصوصية القارة (الثابتة)
20
المنح المرتبطة بالوظيفة
28
المنح الخصوصية المتغيرة
04
المنح غير الخصوصية المتغيرة
21
منحة الساعات االضافية و العمل الليلي
06
المنح العائلية
58
المساهمات المحمولة على المشغل
50
جملة الفصل 11.111
 11.119تأجير األعوان غير القارين
اعوان يشغلون خطط وقتية
25
األعوان المتعاقدون والعاملون بالحصة
02
المنح العائلية
00
06
المساهمات المحمولة على المشغل
001
28

54.890,000
54.890,000

54.888,750
54.888,750

% 100
% 100

173.800,000
386.001,000
7.860,000
1.450,000
19.481,000
2.000,000
3.232,000
133.060,000
726.884,000

173.441,477
385.567,093
7.762,800
960,000
14.074,502
1.530,000
3.144,793
110.716,120
697.085,384

% 99.79
% 99.89
% 98.76
% 66.21
% 72.25
%64
% 76.25
% 83.21
% 95.90

104.088,918
42.564,082
400,000
25.847,000

73.012,903
42.502,304
224,194
20.010,781

% 70.14
% 99.85
% 56.05
% 77.42

جملة الفصل 11.119

172.900,000

135.750,182

% 78.51

جملة القسم األول

954.674,000

887.724,316

% 92.99

القسم الثاني :وسائل المصالح
 19.911نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية
االكرية واالداءات
01
استهالك الماء
02
استهالك الكهرباء و الغاز
03
االتصاالت
20
االتصاالت الهاتفية
225
تراسل المعطيات
220
خدمات هاتفية لفائدة رئيس البلدية
003
اقتناء أثاث للمصالح اإلدارية
05
الوقود
20
 225شراء الوقود لوسائل النقل
 220شراء الوقود ألجهزة التسخين
 003حصص الوقود المخصصة لرئيس البلدية
نفقات البريد
28
 225المراسالت اإلدارية
نفقات البريد االخرى
إقتناء المعدات التصرف اإلداري
08
 225إقتناء معدات التصرف اإلداري
 002اقتناء معدات التصوير و المعدات السمعية البصرية
مصاريف التأمين
22
 225تأمين وسائل النقل
التعهد و الصيانة
52
 225االعتناء بالبنايات
 220تعهد و صيانة وسائل النقل
 228تعهد و صيانة المعدات و األثاث
مصاريف تنظيف المقرات اإلدارية
11
لوازم المكتب
58

3.000,000
5.000,000
110.000,000

3.752,000
74.015,109

% 75.04
% 67.29

3.000,000
4.000,000
1.200,000
20.000,000

1.524,627
1.115,000
-

% 38.12
% 92.92
-

45.000,000
1.000,000
6.000,000

44.999,450
1.000,000
5.094,355

% 100
% 100
% 84.91

2.000,000
1.500,000

1.800,000
-

% 90
-

7.000,000
13.000,000

-

-

10.000,000

8.695,082

% 86

20.000,000
50.000,000
5.000,000
2.000,000
6.000,000

46.824,277
1.930,000
5.549,500

% 93.65
% 96.5
% 92.49

50
15
16
53
52

02

05

08
24
03

30
80
83

المطبوعات
التوثيق
الصحف و المجالت
تعليق االعالنات ونشرها
مصاريف اإلعالمية
 225شراء اللوازم و المعدات
 220شراء منظومات
 228نفقات الصيانة
نفقات استغالل المنظومات االعالمية
 225استغالل منظومة "أدب"
استغالل منظومة "إنصاف"
 220استغالل منظومة "مدنية"
 005مصاريف التصرف في الموارد الميزانية
مصاريف االستقبال واإلقامة
 225مصاريف االستقباالت
 002مصاريف االقامة
 003مصاريف المهمات
إكساء األعوان
 220إكساء العملة وأعوان االستقبال
 225المنحة اليومية للتنقل
تكوين األعوان و رسكلتهم
 001ملتقيات التكوين
 220تربصات تكوين
نفقات طبية لفائدة األعوان
نفقات التداوي
001
شراء األدوية والمواد الصيدلية
220
تظاهرات دورية واستثنائية
 225الحفالت العمومية
مصاريف النزاعات والتعويضات

10.000,000

7.766,228

% 72.88

650,000
1.500,000

856,800

% 57.12

20.000,000
5.000,000
2.000,000

19.967,000
460,000

% 99.84
% 23

1.000,000
1.000,000
2.000,000
2.000,000
2.000,000
2.000,000
1.000,000

465,844
448.101
-

% 46.58
% 44.81
-

10.000,000
500,000

9.320,000
-

% 93,2
-

7.000,000
3.000,000

-

-

1.000,000
500,000
5.000,000

2.441,201

% 48.82

82
40
43
32

 225أتعاب واختبار و مصاريف اخرى
معاليم التسجيل
معاليم الجوالن
مصاريف اعداد االمثلة
تسديد متخلدات
 228متخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز
 004متخلدات تجاه الشركة الوطنية لتوزيع المياه
 221متخلدات تجاه الديوان الوطني التصاالت تونس
 202متخلدات تجاه مؤسسات عمومية أخرى  :المركز الوطني لإلعالمية
 205متخلدات تجاه الخواص
جملة الفصل 19.911

3.000,000
1.000,000
1.500,000
3.000,000

548,210
201,919

% 54.82
% 6.73

47.937,000
4.800,000
20.000,000
140.000,000
20.000,000
633.087,000

47.936,793
114.423,814
565,041
400.222,610

% 100
% 81.73
% 2.83
% 63.22

 19.919مصاريف استغالل و صيانة التجهيزات العمومية
النفقات المباشرة لتنظيف المدينة
30
شراء العقاقير
225
االعتناء بالمعدات الصغيرة و تجديدها
002
كراء المعدات
228
االعتناء بالتنوير العمومي
80
االعتناء بالطرقات و االرصفة
80
 001اإلعتناء
 220شراء معدات صغيرة و صيانتها
نفقات اإلعتناء بحركة المرور و تنظيمها
36
اإلعتناء بالخنادق و شراء اجهزة صغيرة
83
 40-01االعتناء بأفواه المياه
 40-03االعتناء بالنافورات
اإلعتناء بالحدائق و النباتات و شراء معدات صغيرة
44
 225نفقات اإلعتناء المباشرة
صيانة المنشآت و التجهيزات الرياضية
46
جملة الفصل 19.919

2.500,000
5.000,000
500,000
15.000,000

14.878,390

% 99.19

20.000,000
10.000,000
4.000,000
4.000,000
2.000,000
3.000,000

-

-

3.421,000
-

% 85.53
-

10.000,000
15.000,000
96.000,000

18.299,390

% 19.06

جملة القسم الثاني

729.087,000

418.522,000

% 57.40

القسم الثالث :التدخل العمومي
 311.13منح تكميلية ظرفية
منحة تكميلية لفائدة اعوان الدولة و المؤسسات العمومية
51
جملة الفصل 13.311
 13.319تدخالت في الميدان االجتماعي
منح للجمعيات و المنظمات ذات الصبغة االجتماعية
08
مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان األعوان المحالين على التقاعد
10
 001المساهمة بعنوان التنفيل
 002تعديل الجرايات
الجراية العمرية
20
مصاريف دفن الفقراء
05
الصحة العمومية
00
مقاومة الحشرات و الحيوانات الشاردة
225
حمالت التطهير و المحافظة على البيئة
220
االعتناء بالمحالت الدينية
08
نفقات صيانة
225
شراء لوازم
002
مصاريف الوقاية الصحية
25
جوائز و مكافآت
40
منح استثنائية
05
جملة الفصل 13.319
 303.03تدخالت في ميدان التعليم و التكوين
المساهمة لفائدة مركز التكوين و دعم الالمركزية
20
نقل التالميذ الفقراء
20
 2205جوائز مدرسية
جملة الفصل 13.313

9.253,125
9.253,125

9.253,125
9.253,125

% 100
% 100

6.000,000

500,000

% 8.33

1.000,000
5.000,000
400,000
2.000,000

4.612,500
345,840
-

% 92.25
% 30
-

1.500,000
5.500,000

-

-

5.000,000
5.000,000
5.000,000
1.000,000
5.000,000
42.400,000

3.350,000
8.808,304

% 67
% 20.77

1.500,000
500,000
5.000,000
7.000,000

4.802,600
4.802,600

% 96.05
% 68.61

 03.304المساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر األكل لألعوان
225

المساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر األكل لألعوان
جملة الفصل 13.313

23.400,000

23.400,000

% 100

23.400,000

23.400,000

% 100

 03.305تدخالت في ميادين الثقافة و الشباب و الرياضة
 006شراء عروض
تدخالت لفائدة الشباب
52
تدخالت لفائدة الطفولة
55
تدخالت لفائدة الجمعيات الرياضية
12
جملة الفصل 13.310
 03.310التعاون مع الجماعات المحلية و هياكل أخرى
التعاون مع الجامعة الوطنية للمدن التونسية و المساهمة فيها
20
جملة الفصل 13.311
جملة القسم الثالث

15.000,000
1.000,000
1.000,000
20.000,000
37.000,000

14.600,000
18.000,000
32.600,000

% 97.33
% 90
% 88.11

1.500,000

-

-

1.500,000
120.553,125

78.864.065

% 65.42

القسم الرابع :التدخل العمومي
14.411

نفقات التصرف الطارئة

 04.401نفقات التصرف غير الموزعة
جملة القسم الرابع

2.500,000

-

-

40.746,875

-

-

43.246,875

-

-

الجزء الثاني :فوائد الدين
القسم الخامس :فوائد الدين
 10.011فوائد الدين الداخلي
28

فوائد القروض المبرمة لدى صندوق القروض و مساعدة الجماعات

46.148,000

46.147,796

% 100

جملة الفصل 10.011

46.148,000

46.147,796

% 100

جملة القسم الخامس

46.148,000

46.147,796

% 100

جملة الجزء الثاني

46.148,000

46.147,796

% 100

جملة نفقات العنوان األول

1.893,709,000

1.431.258,177

% 75.58

الفصل

الفقرة

الفقرة
الفرعية

بيان النفقات

تقديرات الميزانية

النفقات الحقيقية

النسبة المائوية

الجزء الثالث  :نفقات التنمية
القسم السادس :االستثمارات المباشرة
 19.911الــــــــــــــــدراسات
 25دراسات أمثلة التهيئة العمرانية
 02دراسات أخرى
جملة الفصل 19.911

30.000,000
21.777,000
51.777,000

6.328,000
6.328,000

% 29.06
% 12.22

 19.914تجهيزات إدارية
تجهيزات إدارية
جملة الفصل 06.604
 919.19اقتناء معدات النظافة و الطرقات
 01اقتناء معدات النظافة و الطرقات
جملة الفصل 606.06
 19.911اقتناء وسائل النقل
اقتناء وسائل النقل
001
جملة الفصل 608.06
 06.610االنارة العمومية
 111االنارة العمومية
جملة الفصل 19.919
 19.911أشغال مختلفة
 20أشغال مختلفة
جملة الفصل 19.911
 19.919تركيز شبكة قنوات المياه المستعملة

5.067,918
5.067,918

4.990,000
4.990,000

% 100
% 100

357.000,000

354.882,085

% 99.41

357.000,000

354.882,085

% 99.41
% 99.41
% 99.41

110.000,000
110.000,000

107.003,000
107.003,000

153.000,000
153.000,000

-

-

90.000,000
90.000,000

-

-

21

تركيز شبكة قنوات المياه المستعملة
جملة الفصل 19.919

519.323,000
519.323,000

172.268,164
172.268,164

% 33.17
% 33.17

 19.913تعبيد الطرقات
220

تعبيد الطرقات
جملة الفصل 19.913

 19.910اشغال الصيانة والتعهد
 2205اشغال الصيانة والتعهد
جملة الفصل 19.910

35.516,000

35.490,181

% 99.93

35.516,000

35.490,181

% 99.93

50.000,000

42.636,538

% 85.27

50.000,000

42.636,538

% 85.27

الجزء الرابع :تسديد أصل الدين
القسم العاشر :تسديد أصل الدين
 11.201تسديد أصل الدين الداخلي
 25تسديد أصل القروض المبرمة لدى صندوق القروض و مساعدة
الجماعات المحلية
جملة الفصل 11.201
جملة القسم العاشر
جملة الجزء الرابع
جملة نفقات العنوان الثاني
جملة نفقات ميزانية البلدية

91.000,000

90.262,020

% 99.19

91.000,000
91.000,000
91.000,000

90.262,020
90.262,020
90.262,020

% 99.19
% 99.19
% 99.19

1.462.683,918
3.356.392,918

813.859,988
2.245.118,165

% 55.64
% 66.89

كما اوضح السيد الكاتب العام للبلدية أن ميزانية البلدية لسنة  2019بعنوانيها األول و الثاني سجلت مقابيض حقيقية بلغت  3.224.088,341 :بينما سجلت ميزانية
سنة  2018مبلغا قدره 2.483.727,088 :أي بزيادة قدرها  740.361,253:أي بنسبة زيادة قدرها .% 22.96
أما على مستوى النفقات العامة لسنة  2019بعنوانيها األول و الثاني فقد بلغت 2.245.118,165 :و بذلك تكون نسبة استهالك االعتمادات . % 69,63
و بعد التداول و النقاش ،صادق الحاضرون باإلجماع على ختم ميزانية البلدية و حسابها المالي لسنة  0252على النحو الذي سبق عرضه.
و رفعت الجلسة في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا

فوسانة في:

