
 
 

       الجمهورية التونسية
   وزارة الشؤون المحلية والبيئة

 بلدية تستور           
   عـــــــــــــــــــــــــدد         
        

 
 2021لسنة  الدورة العادية األولى للمجلس البلدي بتستور  

   2021 مارس  15جلسة يوم االثنين  
 

 2021 مارس 10على إثر استدعاء فردي وجه لجميع أعضاء المجلس البلدي بتستور بتاريخ 
 ووقع تعليقه ببهو البلدية واألماكن العمومية هذا نصه : يتشرف رئيس بلدية 255تحت عدد 

 التي تقرر عقدها يوم 2021تستور باستدعائكم لحضور أشغال الدورة العادية األولى لسنة 
 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الجلسات بالبلدية بعد أن تم تأجيل 2021 مارس 15االثنين 
  لعدم اكتمال النصاب  ويتضمن جدول األعمال النقاط التالية :2021 مارس 06جلسة 

 متابعة الوضع المالي للبلدية. -

 متابعة تنفيذ مشاريع البلدية. -

 متابعة الوضع البيئي بالمنطقة البلدية. -

 استعراض المناشير. -

 مسائل مختلفة:  -

  .2021* تنقيح ميزانية البلدية لسنة 
 الحاضرون السيدات والسادة:

   الزهرة الجزيري : مساعد أول. -

 محمد القرواشي : مساعد ثاني. -
 أحمد الزواوي : مساعد رابع. -

 إيناس الكالعي : عضو مجلس بلدي. -

 محمد صدقي جبيس : عضو مجلس بلدي. -

  محمد الشابي : عضو مجلس بلدي. -

  قيس الجبالي : عضو مجلس بلدي. -

 عبد الرزاق الغالي : عضو مجلس بلدي. -

 



و تغيب كل من السيدات والسادة األعضاء بالمجلس البلدي اآلتي ذكرهم : فاطمة 
الجبالي ، سفيان الهمامي ، خبيب العياري ، حسن العياري ، وليد المزوغي، محمد 

العرفاوي ، نزيهة الجندوبي، سماح الهمامي ، منال السوسي ، أميرة البوعلي ، نزيهة 
 الهمامي ، شيماء المناعي، سها القرواشي ، لبنى البوسالمي ، هاجر الشابي.

 
      وحضر أشغال الدورة السيد علي الغربي كاتب عام البلدية الذي تولى كتابة     محضر 

 الجلسة وفقا للقانون.
 

افتتح السيد محمد المانسي رئيس بلدية تستور الجلسة رحب في مستهلها بالحضور وكل من لبى 
الدعوة ثم تطرق إلى ضرورة التضامن بين أعضاء المجلس البلدي حتى نتمكن من تجاوز 

 الظروف الصعبة التي تمر بها البالد وخاصة مخلفات جائحة الكورونا  .
  ثم بعد ذلك عرض جدول األعمال لجلسة الدورة العادية األولى للمجلس البلدي. 

 ثم أعطى الكلمة لرؤساء اللجان حتى يقدموا التقارير التي أعدوها ودراسة اإلشكاليات المطروحة.
 

  : 2021 متابعة الوضع المالي لبلدية تستور لحد شهر فيفري  -1

إستعراض جملة الموارد و جملة النفقات التي تم انجازها إلى غاية موفى شهر 
  حسب بيانات الجداول التالي : و ذلك2021فيفري

تقديرات  بيان الفصل ف الفصل
 الميزانية

إستخالصات 
 األشهر السابقة

إستخالصات 
 الشهر

جملة 
 النسبة اإلستخالصات

 %7.75 2326.270 1650.780 675.490 30000.000 المعلوم على العقارات المبنية   01101

 %13.76 550.265 296.560 253.705 4000.000 المعلوم على األراضي غير المبنية   01102

 %14.61 29221.021 16950.279 12270.742 200000.000 المعلوم على المؤسسات 01 01201

 %0.00 - - - 30000.000  الحد األقصىالمبالغ المتأتية من صندوق التعاون 02 01201

 %0.00 - - - 20000.000  الحد األدنىالمبالغ المتأتية من صندوق التعاون 03 01201

 %5.2 1040.000 - 1040.000 20000.000 المعلوم على النزل 00 01202

 %0.00 - - - 500.000 معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات   01203

 %1.92 2375.000 2375.000 - 124000.000 مداخيل األسواق اليومية واألسبوعية والظرفية   02101

 % 0.00 - - - 12500.000 مداخيل أسواق الجملة   02104

 %13.84 968.700 477.000 491.700 7000.000 معلوم الذبح 01 02202

 %17.25 690.000 620.000 70.000 4000.000 معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام   02203

 % 23.9 1195.000 1180.000 15.000 5000.000 معلوم إشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناء   02205

 %0.00 - - - 500.000 معلوم عن أشغال تحت الطريق العام  02206

 %0.00 - - - 10000.000 معلوم اإلشهار   02207



 %10.30 1647.750 1098.000 549.750 16000.000 معلوم التعريف باإلمضاء   03101

 %08.01 400.500 276.750 123.750 5000.000 معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل   03102

 %13.18 2635.000 1315.000 1320.000 20000.000 معلوم تسليم بطاقات الحالة المدنية   03103

 %2.2 22.000 20.000 2.000 1000.000 معلوم تسليم الشهائد والحجج األخرى   03199

 %6.00 120.000 120.000 - 2000.000 معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن   03202

 %0.00 - - - 3000.000 معلوم رخص الحفالت المنظمة بمناسبة األفراح العائلية   03203

 %4.97 348.000 348.000 - 7000.000 معلوم رخص البناء   03206

 %50.3 2515.000 970.000 1545.000 5000.000 معاليم اإليواء بمستودع الحجز   03302

المقابيض االعتيادية للمعلوم اإلضافي على سعر التيار  01 03303
 %0.00 - - - 50000.000 الكهربائي

المبالغ المتأتية من المعلوم اإلضافي على سعر التيار  02 03303
 %0.00 - - - 30000.000 الكهربائي

معاليم مقابل رفع الفضالت المتأتية من نشاط المحالت    03304
% 26.67 800.000 800.000 - 3000.000 التجارية أو الصناعية  

 7.31% 585.000 270.000 315.000 8000.000 معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات  03399

 %5.62 1635.000 100.000 1585.000 30000.000 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري   05101

 %24.11 4821.728 4771.728 50.000 20000.000 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط مهني   05102

 %21.02 420.415 308.010 112.405 2000.000 مداخيل كراء عقارات معدة للسكن   05105

 % 0.38 30.000 - 30.000 8000.000 مداخيل كراء قاعات العروض واألفراح   05117

 - - - - 1000.000 مداخيل بيع األثاث الذي زال اإلنتفاع به   05202

 - - - - 1000.000 محاصيل البيوعات األخرى   05299

 %27.25 200000.000  200000.000 734000.000 الدعم السنوي بعنوان التسييرالمناب من  01 06101

 - -  - 100000.000 المناب بعنوان منحة التوازن 02 06101

     8500.000 المنح االستثنائية بعنوان التسيير 01 06102
 %16.71 254396.649 33947.107 220449.542 1522000.000 جملة موارد العنوان األول

 
 إذ بلغت موارد العنوان 2021تم استعراض اإلستخالصات المحققة إلى موفى شهر فيفري 

 من تقديرات موارد % 16.71 دينارا محققة بذلك نسبة 254396,649األول لبلدية تستور 
 دينارا فيما بلغت المصاريف 1522000,000 والبالغة 2021ميزانية العنوان األول لسنة 

 من تقديرات % 09 دينارا أي بنسبة 139242,274إلى موفى نفس الشهر مبلغا قدره 
 دينارا وتمثل نفقات التأجير 1522000,000 و البالغة 2021نفقات العنوان األول لسنة 

   .2021 من جملة النفقات المنجزة إلى موفى شهر فيفري % 100نسبة 
 دينارا أي 2326,270ففيما يخص المعلوم على العقارات المبنية فقد تم تحقيق مبلغا قدره 

 دينارا وفيما يتعلق 30000,000 من المبالغ المرسمة بالميزانية والبالغة % 7.75بنسبة 



 دينارا أي بنسبة 550,265بالمعلوم على العقارات الغير مبنية فإنه تم تحقيق مبلغ وقدره
  من تقديرات المبالغ المصادق عليها بالميزانية. % 13.76

 دينارا أي 29221,021أما بالنسبة للمعلوم على المؤسسات فإنه تم استخالص مبلغا قدره 
 من المبالغ المرسمة بالميزانية وفي باب مداخيل كراء العقارات تم تحقيق % 14.61بنسبة 

  .% 13.32 دينارا أي بنسبة 6927,143مبلغ قدره 
 :متابعة تنفيذ مشاريع البلدية -2

 

الكلفة  المشروع السنة ع/ر
 اإلجراءات بالدينار

 % 100أنجز بنسبة   د405.840 تعبيد الطرقات 2019 1
  د373.000 تعبيد الطرقات 2020 2

  د350.000 تعبيد الطرقات 2020 3 بصدد اختيار مكتب دراسات
  د400.000 إنارة عمومية 2020 4

اقتناء معدات نظافة  2020 5
في انتظار الموافقة النهائية من صندوق   د190.000 وطرقات

 القروض ومساعدة الجماعات المحلية
 تم إحالة الملف إلى االدارة الجهوية للتجهيز  د300.000 بناء قاعة جلسات 2021 6
 بصدد االعالن عن االستشارة  د213.000 اقتناء معدات نظافة   2021 7
 بصدد إعداد االستشارة  د 90.000 تجميل المدينة 2021 8

 
  :-متابعة الوضع البيئي بالمنطقة البلدية3

قامت البلدية بجملة من الحمالت المتعلقة بالنظافة التي شملت جميع األحياء بدون استثناء 
وشملت إزالة األعشاب ورفع فواضل البناء ومسح األراضي البيضاء  وتقليم االشجار كما 
تقوم بصفة مستمرة بردم المصبات العشوائية بعد تنظيفها وتنظيف الحاويات ومحيطها إلى 

جانب األعمال اليومية المتعلقة برفع الفضالت المنزلية وكنس األرصفة خاصة بشارع 
الحبيب بورقيبة وشارع البيئة وجل األنهج الرئيسية وخاصة المتواجدة بالمسلك السياحي 

  للمدينة..
 : استعراض المناشير -4

 والدورة العادية األولى لسنة 2020ال يوجد مناشير للفترة الممتدة بين الدورة العادية الرابعة لسنة 
2021. 

   :  مختلفة - مسائل5

سيتم الترفيع في تقديرات موارد الميزانية لسنة   :2021تنقيح ميزانية البلدية لسنة  - 1- 5
  د148701,928 بمبلغ قدره 2021



 

الموارد المشمولة  §§ § فصل ص ج ع
 بالتنقيح

التقديرات 
المصادق 

 عليها

 مبلغ التنقيح
-/+ 

التقديرات 
 النهائية

 65635,627  +65635,627 0,000 نقل فواضل 000 01 01-80 8 3 2

2 3 8 01-80 02 000 
المبالغ المقامة من 

الفوائض غير المسنعملة  
 من العنوان األول 

 ( موارد السنة)

157731,000 83066,301+  240797,301 

 306432,928 148701,928 157731,000 جملة التنقيحات

  د148701,928 بمبلغ قدره2021سيتم الترفيع في تقديرات نفقات الميزانية لسنة 

النفقات المشمولة  §§ § فصل ق ج ع
 بالتنقيح

التقديرات 
 المصادق عليها

 مبلغ التنقيح
-/+ 

التقديرات 
 النهائية

 المنحة المخولة  00 01 01100 1 1 1
 33666.750  +3066.750 30600.000 لرؤساء البلديات

 متخلدات تجاه  20 80 02.201 2 1 1
 1800.000  -200.000 2000.000 مؤسسات عمومية أخرى

 200.000  +200.000 - متخلدات تجاه الخواص 21 80 02.201 2 1 1

المساهمة لفائدة الودادية   00 01 03.304 3 1 1
 17000.000  +800.000 16200.000 خدمة تذاكر األكل 

 نفقات التصرف  00 01 04.401 4 1 1
 31135,250  -3866.750 35002,000 غير الموزعة

2 3 6 06600 20 000 
 15000,000  +10000,000 5000,000 دراسات أخرى

نفقات التنمية غير  000 01 08.901 8 3 2
 الموزعة

121731,000 138701,928 + 260432,928 

 343034,928 148701,928 194333,000 جملة التنقيحات

 
  .2021وبعد التداول والنقاش صادق المجلس باإلجماع على تنقيح ميزانية بلدية تستور لسنة 

            ورفعت الجلسة في حدود الساعة الثانية عشر منتصف النهار.

                          تستور في :
                                                      رئيس البلدية

                                                        محمد المانسي                                     


