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 2021لسنة  تستور  ب للمجلس البلدي رابعةالدورة العادية ال            

   2021 ديسمبر 21 الثالثاء جلسة يوم
 

 االستثنائية التي مرت بها البالد وانخراط كل مؤسسات الدولة فينظرا للظروف    
مجهودات الحرب ضد وباء الكورونا وللحفاظ على صحة الجميع لم يقع عقد جلسة 

واختصرت على تقديم االقتراحات عبر البريد  2021 العادية الرابعةلدورة لتمهيدية 
 .االكتروني للبلدية

 
ديسمبر  08ع أعضاء المجلس البلدي بتستور بتاريخ وعلى إثر استدعاء فردي وجه لجمي

يتشرف : ووقع تعليقه ببهو البلدية واألماكن العمومية هذا نصه  1106تحت عدد  2021
التي تقرر  2021رئيس بلدية تستور باستدعائكم لحضور أشغال الدورة العادية الرابعة لسنة 

 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الجلسات بالبلدية  2021ديسمبر  18 السبتعقدها يوم 
ويتضمن جدول لعدم اكتمال النصاب  2021ديسمبر  21تم تأجيلها ليوم الثالثاء التي و 

 :األعمال النقاط التالية 
 

 :للبلدية الوضع الماليمتابعة  -
 . 2022المصادقة على ميزانية البلدية لسنة  •

 :متابعة تنفيذ مشاريع البلدية -
 .عة الوضع البيئي بالمنطقة البلديةمتاب -
 .استعراض المناشير -



 :مسائل مختلفة -
 .فتح حساب خاص بالهبات والتبرعات الداخلية والخارجية  •

 
 :الحاضرون السيدات والسادة   
 .مساعد ثاني: محمد القرواشي    -
 .مساعد ثالث: فاطمة الجبالي     -
 .عضو مجلس بلدي: قيس الجبالي     -
 .عضو مجلس بلدي:  أميرة بوعلي  -
 .عضو مجلس بلدي:  محمد العرفاوي    -
 .عضو مجلس بلدي: إيناس الكالعي     -
 .عضو مجلس بلدي: وليد المزوغي     -
 .عضو مجلس بلدي: محمد صدقي جبيس     -
 .عضو مجلس بلدي: محمد الشابي    -
 .عضو مجلس بلدي: حسن العياري  -
 .عضو مجلس بلدي: عبد الرزاق الغالي   -
 

 : 2021 نوفمبرمتابعة الوضع المالي لبلدية تستور لحد شهر   -1
 
 

إلى غاية موفى شهر  انجازهاالتي تم  و جملة النفقات تم إستعراض جملة الموارد
 : ول التالي احسب بيانات الجد ذلك و 2021نوفمبر

تقديرات  بيان الفصل ف الفصل
 الميزانية

إستخالصات 
 األشهر السابقة

إستخالصات 
 الشهر

جملة 
 النسبة اإلستخالصات

 % 35.80 10740.534 1688.100 9052.434 30000.000 المعلوم على العقارات المبنية   01101

 %48.31 1932.340 34.500 1897.840 4000.000 المعلوم على األراضي غير المبنية   01102

 %101.92 203840.221 - 203840.221 200000.000 المعلوم على المؤسسات 01 01201

 %381.69 114508.000 - 114508.000 30.000.000 صندوق التعاون من الحد األقصى المبالغ المتأتية من 02 01201

 %0.00 - - - 20.000.000 صندوق التعاونالحد األدنى  المتأتية من قابيض الم 03 01201

 %54.07 10813.579 - 10813.579 20000.000 المعلوم على النزل 00 01202

 %55.80 279.000 - 279.000 500.000 معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات   01203

 %102.55 93000.000 - 95375.000 93000.000 مداخيل األسواق اليومية واألسبوعية والظرفية   02102



 % .100 12500.000 6250.000 6250.000 12500.000 مداخيل أسواق الجملة   02104

 %107.57 7529.850 1334.500 6195.300 7000.000 معلوم الذبح 01 02202

 %105.12 4204.000 470.000 3734.950 4000.000 معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام   02203

 %  143.44 7172.000 1543.000 5629.000 5000.000 معلوم إشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناء   02205

 % 25 125.000 - 125.000 500.000 معلوم عن أشغال تحت الطريق العام  02206

 %0.00 - - - 10000.000 معلوم اإلشهار   02207

 %72.02 11522.500 1614.000 9908.500 16000.000 معلوم التعريف باإلمضاء   03101

 % 57.23 2861.250 327.000 2534.250 5000.000 معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل   03102

 % 90.30 18060.000 1800.000 16260.000 20000.000 معلوم تسليم بطاقات الحالة المدنية   03103

 % 2.6 26.000 - 26.000 1000.000 معلوم تسليم الشهائد والحجج األخرى   03199

 % 138.4 2768.000 528.000 2240.000 2000.000 معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن   03202

 % 35.67 1070.000 60.000 1010.000 3000.000 معلوم رخص الحفالت المنظمة بمناسبة األفراح العائلية   03203

 %70.89 4962.000 489.000 4473.000 7000.000 معلوم رخص البناء   03206

 %117.73 5886.500 291.000 5595.000 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

من نشاط المحالت معاليم مقابل رفع الفضالت المتأتية    03304
 % 27.33 820.000 - 820.000 3000.000 التجارية أو الصناعية

 % 43.71 3497.000 240.000 3257.000 8000.000 معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات  03399

 %32.88 9865.000 790.000 9075.000 30000.000 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري   05101

 %83.62 16724.303 1237.000 15486.803 20000.000 كراء عقارات معدة لنشاط مهني مداخيل   05102

 %39.32 786.420 124.005 786.420 2000.000 مداخيل كراء عقارات معدة للسكن   05105

 % 39.63 3170.000 220.000 2950.000 8000.000 مداخيل كراء قاعات العروض واألفراح   05117

 - - - - 1000.000 بيع األثاث الذي زال اإلنتفاع بهمداخيل    05202

 - - - - 1000.000 محاصيل البيوعات األخرى   05299

 %103.00 769688.000 - 769688.000 734000.000 الدعم السنوي بعنوان التسييرالمناب من  01 06101

 %0.00 - - 100000.0000 100000.000 المناب بعنوان منحة التوازن 02 06101

  150000.000  150000.000 8500.000 المنح االستثنائية بعنوان التسيير 01 06102
 % 98.64 1470727.447 18916.650 1451810.797 1491000.000 جملة موارد العنوان األول

 
إذ بلغت موارد  2021 نوفمبرإلى موفى شهر  تم استعراض اإلستخالصات المحققة

من  % 99دينارا محققة بذلك نسبة  1470727,447العنوان األول لبلدية تستور 
دينارا فيما  1491000,000والبالغة  2021تقديرات موارد ميزانية العنوان األول لسنة 

دينارا أي بنسبة  1181895,822بلغت المصاريف إلى موفى نفس الشهر مبلغا قدره 



دينارا  1491000,000و البالغة  2021من تقديرات نفقات العنوان األول لسنة  % 79
  2021 نوفمبرمن جملة النفقات المنجزة إلى موفى  % 67وتمثل نفقات التأجير نسبة 

. 
دينارا  10740,534ففيما يخص المعلوم على العقارات المبنية فقد تم تحقيق مبلغا قدره 

دينارا وفيما  30000,000من المبالغ المرسمة بالميزانية والبالغة  % 35.80أي بنسبة 
دينارا  1932,340يتعلق بالمعلوم على العقارات الغير مبنية فإنه تم تحقيق مبلغ وقدره

 . من تقديرات المبالغ المصادق عليها بالميزانية % 48.31أي بنسبة 
دينارا  203840,221أما بالنسبة للمعلوم على المؤسسات فإنه تم استخالص مبلغا قدره 

وفي باب مداخيل كراء العقارات . من المبالغ المرسمة بالميزانية % 101.92أي بنسبة 
 . % 53دينارا أي بنسبة  27375,723تم تحقيق مبلغ قدره 

 
 :  2021المصادقة على ميزانية البلدية لسنة  •

 
ماي  09من مجلة الجماعات المحلية الصادرة بتاريخ  173وتطبيقا لمقتضيات الفصل 

فيفري  21المؤرخ في  03التزاما بالمنشور عدد  ووالمتعلق بالمصادقة على الميزانية   2018
حول إعداد ميزانيات البلديات وبعد االستئناس برأي السيد أمين المال الجهوي بباجة  2019

المالية واالقتصادية ومتابعة الشؤون فإن لجنة   2022ة بلدية تستور لسنة في مشروع ميزاني
التصرف وبالتنسيق والتعاون مع االدارة البلدية وبما توفر لديها من معطيات قانونية ومالية 

وفق الضوابط القانونية  2022وٕادارية قد شرعت في إعداد مشروع ميزانية بلدية تستور لسنة 
حيث بلغت  % 8ملحوظا على مستوى العنوان األول بنسبة ارتفاعا  2022إذ شهدت ميزانية 
ومقارنة بتنفيذ   2021دينارا سنة  1522000.000دينارا بعد أن كانت  1655758.000

دينارا والمتوقع تحقيقه  1470727.447التي تحققت إلى موفى شهر نوفمبر  2021ميزانية 
على المعطيات المتوفرة دينارا واعتمادا على ما تقدم واستنادا  1556000.000نهاية السنة 

من حيث تبعات األزمة الصحية العالمية وما ترتب عنها من صعوبات اقتصادية أثرت سلبا 
أما بخصوص النفقات فكان العنوان . على ميزانية البلدية وخاصة على مواردها الذاتية 

حيث أن البلدية عامة والمصلحة الفنية  المزمع استكمالها هذه السنة دابات األبرز هو االنت



أعوان  02تقني وعدد  02انتداب عدد سيقع  ذلك ل ألعوان تقنيينخاصة في حاجة أكيدة 
 . إداريين

 :على النحو التالي  2022وقد عرض المشروع الكامل لميزانية البلدية لسنة 
 الموارد

 الفصل § §§ بيان الفصل المبلغ
    موارد العنوان األول: العنوان األول 
    المداخيل الجبائية االعتيادية: الجزء األول 
    المعاليم على العقارات و النشطة: الصنف األول 
    المعاليم الموظفة على العقارات                      -1 

 11.01   المعلوم على العقارات المبنية 30.000
 11.02   المعلوم على العقارات غير المبنية 4.000

    المعاليم الموظفة على األنشطة-2 
المقابيض االعتيادية للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة  200.000

 الصناعية أو التجارية أو المهنية
 1 12.01 

المبالغ المتأتية من صندوق دعم الالمركزية بعنوان حذف الحد  30.000
 للمعلوم على المؤسسات  الصناعية أو التجارية أو المهنيةاالقصى 

 2 12.01 

المبالغ المتأتية من استخالص الحد االدنى  للمعلوم على  20.000
 المؤسسات  الصناعية أو التجارية أو المهنية

 3 12.01 

 12.02   المعلوم على النزل 20.000
 12.03   المشروباتمعلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع  500

    جملة الصنف األول 304.500
مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي و استلزام المرافق  

 العمومية فيه
   

    مداخيل األسواق المستلزمة-1 
 21.01   األسواق األسبوعيةلزمة المعاليم المستوجبة بمداخيل  129.500
 21-04   أسواق الجملةلزمة المعاليم المستوجبة بمداخيل  13.000

    المداخيل المتأتية من االستغالل المباشر لألسواق-3 
    المداخيل األخرى المتأتية من االستغالل المباشر للملك البلدي-4 

 22.02   معلوم الذبح 7.000
 22.03   معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام 4.000
 22.05   إقامة حظائر البناءمعلوم إشغال الطريق العام عند  5.000
 22.06   معلوم عن إشغال تحت الطريق العام 500

 22.07   معلوم اإلشهار 8.500
    جملة الصنف الثاني 167.500

الصنف الثالث معاليم الموجبات و الرخص اإلدارية و معاليم  
 مقابل إسداء خدمات

   

    جملة الجزء األول 472.000
    المداخيل غير الجبائية االعتياديةالجزء الثاني  
    معاليم الموجبات اإلدارية-1 

 31.01   معلوم التعريف باإلمضاء 16.000
 31.02   معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل 5.000
 31.03   معاليم تسليم بطاقات الحالة المدنية 20.000

 31.99   معاليم تسليم الشهائد و الحجج المختلفة 500
    معاليم الرخص اإلدارية-2 

 32.02   معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن 2.000
 32.03   معلوم رخص الحفالت المنظمة بمناسبة األفراح العائلية 3.000
 32.06   معاليم رخص البناء 7.000



 :النفقات 
 الفصل § §§ بيان الفصل المبلغ

    نفقات العنوان األول: العنوان األول 
    نفقات التصرف: الجزء األول 
    التأجير العمومي: القسم األول 

 01100 01  المنح المخولة لرؤساء البلديات 30.600
 01100 02  المساهمات المحمولة على المشغل 6.201

 01.101   تأجير األعوان القارين 
  01  التدرجاألجر األساسي و  170.139

    معاليم مقابل إسداء الخدمات-3 
 33.02   بمستودع الحجزمعاليم اإليواء  5.000
 33.03   المعلوم االظافي على سعر التيار الكهربائي 80.000
معاليم مقابل رفع الفضالت المتأتية من نشاط المحالت التجارية او  3.000

 الصناعية أو المهنية
  33.04 

 33.99   معاليم أخرى مقابل اسداء خدمات 7.500
    جملة الصنف الثالث 149.000

    الصنف الخامس مداخيل األمالك البلدية االعتيادية 
 51.01   مداخيل كراء العقارات المعدة لنشاط تجاري 30.000
 51.02   مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط مهني 20.000
 51.05   مداخيل كراء عقارات معدة للسكن 2.000
 51.17   مداخيل كراء قاعات العروض و األفراح 8.000

    محاصيل بيع العقارات و األمالك األخرى-3 
 52.02   محاصيل بيع األثاث الذي زال االنتفاع به 1.000
 52.99   محاصيل البيوعات األخرى 1.000
 54.03   والشرطة البيئية مداخيل مخالفات تراتيب حفظ الصحة 1.500
 54.04   مداخيل مخالفات التراتيب العمرانية 1.500
 54.05 01  مقابيض من إيداعات غير معرفة  1.000
 54.06   استرجاع مصاريف إصالح الطرقات واألرصفة 1.500
 54.99   مقابيض مختلفة 1.500
    جملة الصنف الخامس 69.000

    الصنف السادس المداخيل المالية االعتيادية 
 61.01 01  الدعم السنوي بعنوان التسييرالمناب من  832.108
 61.01 02  بعنوان منحة التوازنالمناب  100.000
 61.02 01  المنح االستثنائية بعوان التسيير 33.650

 60.02   موارد منقولة من فوائض العنوان األول -
 60.03   منح ومساهمات مخصصة للتسيير -

 60.06   مداخيل المخالفات لتراتيب حفظ الصحة  2.500
 60.07   للتراتيب العمرانيةمداخيل المخالفات  1.500
 60.09   استرجاع مصاريف إصالح الطرقات و األرصفة 2.500
 60-99 99  مقابيض مختلفة 2.000

    جملة الصنف السادس 965.758
    جملة الجزء الثاني 1183.758
    جملة موارد العنوان االول 1655.758

    موارد العنوان الثاني: العنوان الثاني  
    منح التجهيز: الصنف السابع  2510.000
    مدخرات وموارد مختلفة: الصنف الثامن  415.433
    جملة الجزء الثالث 2925.433

    الجزء الخامس 1.589
    جملة موارد العنوان الثاني 2927.022
    جملة موارد الميزانية 4582.780



  02  المنح الخصوصية القارة 484.797
   001 المنحة الكيلوميترية المرتبطة بالرتبة 8.982

   002 منحة التصرف و التنفيذ 132.837
   003 منحة التكاليف الخاصة 67.080
   004 منحة السكن المرتبطة بالرتبة 1.140
   006 منحة المشاريع 34.650
   013 التكاليف البيداغوجيةمنحة  11.994
   091 منحة حفظ الصحة و رفع الفواضل المنزلية 207.414
   092 منحة األوساخ 20.700
  03  المنح المرتبطة بالوظيفة 10.679
   001 المنحة الوظيفية 6.600
   005 المنحة الكيلوميترية 1.919
   006 منحة السكن 540

   007 منحة تكميلية 1.620
  04  المنح الخصوصية المتغيرة 300
   070 منحة المسؤولية المسندة للوكالء العاديين 300

  05  المنح غير الخصوصية المتغيرة 13.720
   001 منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب 6.330
   002 منحة اإلنتاج غير المدمجة في المرتب 7.390
  06  الليليمنحة الساعات اإلضافية و العمل  2.000
   001 منحة الساعات اإلضافية 2.000
  013  المنح العائلية 4.892
   001 المنحة العائلية 3.465
   002 منحة األجر الوحيد 1.427

  014  المساهمات المحمولة على المشغل 133.483
   001 المساهمة في أنظمة التقاعد 99.257
   002 االجتماعيةالمساهمة في أنظمة الحيطة  27.381
   004 المساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء 6.845

    01.101جملة الفصل  820.010
 01102 01  أعوان يشتغلون خطط وقتية 119.026
 01102 07  المساهمات المحمولة على المشغل 23.210
    01.102جملة الفصل  142.236
    جملة القسم األول 999.047

    القسم الثاني 
 02.201   نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية 

  02  استهالك الماء 10.000
  03  استهالك الكهرباء و الغاز 190.000
  04  االتصاالت 7.100
   001 االتصاالت الهاتفية 2.100
   002 تراسل المعطيات 3.800
   003 خدمات هاتفية مخصصة لرئيس البلدية 1.200
  06  الوقود 64.000
   001 شراء الوقود لوسائل النقل 64.000
  07  نفقات البريد 1.000
   001 المراسالت اإلدارية 1.000
  08 001 اقتناء معدات التصرف االداري 1.000
  09  مصاريف التامين 11.000
   001 تامين وسائل النقل 10.000
   003 تامين البنايات 1.000
  10  التعهد و الصيانة 70.000
   001 االعتناء بالبنايات 6.000



   002 تعهد و صيانة وسائل النقل 62.000
   003 تعهد وصيانة المعدات واألثاث 1.000
   004 تعهد وصيانة معدات خصوصية 1.000
  11  مصاريف تنظيف المقرات اإلدارية 1.000
  13  لوازم المكاتب 3.000
  14  المطبوعات 8.000
  15 002 الوثائق االخرى 500

  16  الصحف والمجالت 1.500
  18  تعليق اإلعالنات و نشرها 2.000
  19  مصاريف اإلعالمية 4.000
   001 شراء اللوازم و المعدات 4.000
  20  نفقات استغالل المنظومات اإلعالمية 7.800
   001 إستغالل منظومة أدب 500
   002 إستغالل منظومة إنصاف 800

   004 إستغالل منظومة مدنية 3.500
   005 "التصرف في موارد الميزانية"استغالل منظومة  3.000
  21 001 مصاريف االستقباالت 1.000
  23  أكساء األعوان 12.000

   001 أكساء األعوان الخاضعين للزى الموحد -
   002 االستقبالأكساء العملة و أعوان  12.000

  30 001 نفقات التداوي 500
   002 شراء األدوية والمواد الصيدلية 500

  36  تظاهرات دورية و استثنائية 3.000
   001 الحفالت العمومية 3.000
  38  مصاريف النزاعات و التعويضات 5.000
  39  معاليم التسجيل 4.000
  40 002 معلوم العبور 500
  47  أخرى لفائدة اإلدارةخدمات  180
   010 المنحة المخولة لقابض المالية 180

  80  تسديد المتخلدات -
   003 متخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء و الغاز -
   004 متخلدات تجاه الشركة الوطنية الستغالل و توزيع المياه -
   005 الديوان الوطني التصاالت تونس تجاه متخلدات -
   006 متخلدات تجاه المطبعة الرسمية للبالد التونسية -
   020 متخلدات تجاه مؤسسات عمومية اخرى -
   021 متخلدات تجاه الخواص -

    02.201جملة الفصل  408.580
 02.202   مصاريف استغالل و صيانة التجهيزات العمومية 

  30  النفقات المباشرة لتنظيف المدينة 2.000
   002 االعتناء بالمعدات الصغيرة و تجديدها 2.000
  32  االعتناء بالتنوير العمومي 40.000
  34  اإلعتناء بالطرقات واألرصفة 6.000
  46  صيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية 5.000
    02.202جملة الفصل  53.000
    جملة القسم الثاني 461.580

    العموميالقسم الثالث التدخل  
 03.302   تدخالت في الميدان االجتماعي 

  08  منح للجمعيات و المنظمات ذات الصبغة االجتماعية 30.600
مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان األعوان المحالين على  40.000

 التقاعد
 10  

   001 المساهمة بعنوان التنفيل -



   002 الجراياتالمساهمة بعنوان تعديل  40.000
  22  الصحة العمومية -

   001 مقاومة الحشرات و الحيوانات الشاردة 1.000
  25  مصاريف الوقاية الصحية -

    03.302جملة الفصل  71.600
 03.303   تدخالت في ميدان التعليم التكوين 

  04  المساهمة لفائدة مركز التكوين ودعم الالمركزية 1.000
  21  مدرسيةجوائز  500

    03.303جملة الفصل  1.500
 03.304 01  المساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر األكل لألعوان 19.400

 03.305   تدخالت في ميادين الثقافة و الشباب و الطفولة 
  07  منح لفائدة اللجان و الجمعيات و الفرق الثقافية 10.000
  10  الشبابتدخالت لفائدة  1.000
  11  تدخالت لفائدة الطفولة 1.000
  12  تدخالت لفائدة الجمعيات الرياضية 20.000
    03.305جملة الفصل  32.000
    جملة القسم الثالث        124.500

    نفقات التصرف الطارئة و غير الموزعة: القسم الرابع 
 04.401   نفقات التصرف غير الموزعة 70.631

 -     جملة القسم الرابع
    جملة الجزء األول 1655.758
    جملة نفقات العنوان االول 1655.758

    نفقات العنوان الثاني 
    نفقات التنمية: الجزء الثالث  
    االستثمارات المباشرة: القسم السادس  

 06.600 20  دراسات أخرى 15.000
 06.603 04  بنايات إدارية أخرى 300.000
 06.604 01  تجهيزات إدارية  50.000
 06.605 20  برامج وتجهيزات إعالمية مختلفة 60.000
 06.606 01  اقتناء معدات النظافة والطرقات 403.000
 06.606 02  اقتناء معدات وتجهيزات أخرى 160.433
 06.610 01  االنارة العمومية 400.000
 06.613 02  تعبيد الطرقات 802.000
 06.617 20  بناء منشآت اقتصادية أخرى وتهييئتها 150.000
    جملة القسم السادس 2885.433
 08.901 01  النفقات التنمية غير الموزعة 40.000

    الثالثجملة الجزء  2925.433
 10.950   القسم العاشر تسديد أصل الدين 

  01  تسديد أصل القروض 
    10.950جملة الفصل  
    جملة الجزء الرابع 

    النفقات المسددة من االعتمادات المحالة: الجزء الخامس 1.589
    جملة نفقات العنوان الثاني 2927.022
    مجموع نفقات الميزانية 4582.780

 
 :خالصة موارد الميزانية 

 بيان الموارد المبلغ
 
 

 موارد العنوان االول
 المداخيل الجبائية االعتيادية: الجزء األول



304.500 
169.000 

 
472.000 

 
149.000 

 
69.000 

965.758 
1183.758 
1655.758 

 
2510.000 
415.433 

2925.433 
1.589 

4582.780 

 المعاليم على العقارات و األنشطة :الصنف األول
مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي و استلزام المرافق  :الصنف الثاني

 العمومية
 الجزء األولجملة 

 المداخيل غير الجبائية االعتيادية :الجزء الثاني
 مداخيل الموجبات و الرخص اإلدارية :الصنف الثالث

 المداخيل الجبائية االعتيادية األخرى :الصنف الرابع
 مداخيل الملك البلدي االعتيادية :الصنف الخامس

 المداخيل المالية االعتيادية :الصنف السادس
 الجزء الثاني ةجمل

 جملة موارد العنوان األول
 
 منح التجهيز: الصنف السابع 

 مدخرات وموارد مختلفة: الصنف الثامن 
 موارد العنوان الثاني

 
 موارد متأتية من إعتمادات محالة
 مجموع موارد ميزانية البلدية

 
 خالصة نفقات الميزانية

 بيان النفقات المبلغ
 
 

999.047 
461.580 
124.500 
70.631 

1655.758 
1655.758 

- 
2885.433 

40.000 
2925.433 

- 
- 

1.589 
2927.022 
4582.780 

 نفقات العنوان األول
 نفقات التصرف :الجزء األول
 التأجير العمومي :القسم األول
 وسائل المصالح :القسم الثاني
 التدخل العمومي :القسم الثالث

 نفقات التصرف الطارئة :القسم الرابع
 الجزء األولجملة 

 جملة نفقات العنوان األول
 نفقات العنوان الثاني

 :الجزء الثالث 
 االستثمارات المباشرة: القسم السادس 

 نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة: القسم الثامن 
 جملة الجزء الثالث

 تسديد أصل الدين :الجزء الرابع
 جملة الجزء الرابع

 الجزء الخامس
 الثاني جملة نفقات العنوان

 مجموع نفقات ميزانية البلدية

 تقديرات الموارد بالنسبة إلى كل عنوان منعلى  المصادقة تإثر التداول والنقاش تم
حسب األجزاء و األصناف وعلى تقديرات النفقات بالنسبة إلى كل عنوان من  ميزانيةال



عضوا  14الميزانية حسب األقسام والفصول باجماع الألعضاء الحاضرون وعددهم 
 . )نعم(بـ
 
 

 : متابعة تنفيذ مشاريع البلدية -2
 اإلجراءات الكلفة بالدينار المشروع السنة ر/ع

  % 100أنجز بنسبة  د 405.840 تعبيد الطرقات 2019 1
 تم نشر طلب العروض 373.000 تعبيد الطرقات 2020 2

تعبيد الطرقات بمناطق  2020 3
 تم نشر طلب العروض 550.000 التوسع 

إنارة عمومية بمناطق  2020 4
 تم نشر طلب العروض 200.000 التوسع

آلة (اقتناء معدات نظافة   2020 5
تأشيرة مراقب في انتظار  د 157.438 )وحفر جرف

 المصاريف العمومية
 عداد كراس الشروطبصدد ا د 300.000 بناء قاعة جلسات   2021 6

عدد ( اقتناء معدات نظافة  2021 7
 في انتظار التزود بالمعدات  د 162.000 )جرار ومجرورة 02

في انتظار تأشيرة مراقب  د 90.000  تجميل المدينة  2021 8
 المصاريف العمومية

اقتناء معدات  2021 9
بصدد التأشير لدى مراقب  د 62.000 )حاويات(نظافة

 المصاريف العمومية
 توفير اعتمادات إضافية بصدد د 100.000 بناء محطة سيارات أجرة 2021 10

 
 

 
 : بالمنطقة البلدية متابعة الوضع البيئي-3

قامت البلدية بجملة من الحمالت المتعلقة بالنظافة التي شملت جميع األحياء بدون 
وتقليم   فواضل البناء ومسح األراضي البيضاءاستثناء وشملت إزالة األعشاب ورفع 

االشجار كما تقوم بصفة مستمرة بردم المصبات العشوائية بعد تنظيفها وتنظيف 
اليومية المتعلقة برفع الفضالت المنزلية وكنس الحاويات ومحيطها إلى جانب األعمال 

األرصفة خاصة بشارع الحبيب بورقيبة وشارع البيئة وجل األنهج الرئيسية وخاصة 
كما قامت بحمالت نظافة بمناطق التوسع وخاصة .المتواجدة بالمسلك السياحي للمدينة

ب المتكررة والغير منطقة وادي الزرقاء ومحاولة تدعيم االسطول بالمنطقة إال أن األعطا



صعبت مهمة البلدية في توفير معدات تكفي لرفع الفواضل دون مبررة في بعض األحيان 
تركها تتراكم فقد تم نشر بعض الحاويات بالمكان إال أن العدد غير كافي وصعوبة رفعها 
بانتظام لم يجعل األمر هينا مع عدم وجود رقابة على عين المكان لعملة النظافة الذين 

دوا في صعوبة األمر مما يجعل تغيير منظومة العمل بمنطقة وادي الزرقاء أمرا زا
 .ضروريا حتى يتم القضاء على تراكم الفواضل المنزلية بالمنطقة

هذا وقد قامت البلدية بحملة لرفع األتربة وفواضل البناء في جميع األحياء وال تزال 
 . متواصلة رغم الصعوبات التي تعاني منها البلدية من حيث تآكل اسطول العربات

 
 
 :استعراض المناشير  - 4  
 2021المناشير الواردة على البلدية بين الدورتين العاديتين الثالثة و الرابعة لسنة  ضااستعر     

 :والمبينة كمايلي 

 
  : مسائل مختلفة  - 5

 : فتح حساب  جاري خاص بمشروع التصرف في النفايات – 1 •
في إطار الشراكة مع بلدية لسكار الفرنسية لتنفيذ مشروع التصرف في النفايات وبعد أن 

تم استكمال المراحل التحضيرية من الدراسات والمعاينات الميدانية يتم االنتقال إلى 
عتمادات الخاصة بالمشروع من طرف الشريك تحويل اإلولالمراحل التنفيذية للمشروع 
المشروع وطبقا بما جاء بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفرنسي لتبقى على ذمة 

   .الذي يمكن البلدية من فتح حساب جاري خاص بالمشروع المذكورمنها  138الفصل 
 

 .هذا الموضوع يلذا المعروض على أعضاء المجلس البلدي التداول ف  
 قرار المجلس

 ر/ع
 

 الموضوع المصدر التاريخ

1 
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  2021أكتوبر  22في  2021لسنة  01حول تنفيذ أحكام المرسوم عدد 
 " .2-سارس كوف" المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس



المشروع ألهميته في الجانب اتفق األعضاء الحاضرين باالجماع على ضرورة استكمال مراحل 
البيئي وكذلك االقتصادي لذلك ضرورة فتح حساب جاري لدى قابض المالية بتستور محتسب 

 .البلدية ليكون على ذمة المشروع ودعوة االدارة البلدية الستكمال بقية االجراءات 
 :  إسناد مساعدات إجتماعية تفاقيةإالمصادقة على  – 2 •

 
المتعلق   2018نوفمبر  18المؤرخ في  2013لسنة  5183عدد تطبيقا لمقتضيات األمر 

الصادر  08بضبط معايير وٕاجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي وعمال بالمنشور عدد 
المتعلق بتنظيم شروط وٕاجراءات إسناد  2021ماي  08عن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 

لذلك يجب إبرام إتفاقية إسناد . جتماعيةالتمويل العمومي لفائدة الوداديات بعنوان مساعدات إ
 .مساعدات إجتماعية بين بلدية تستور والنقابة األساسية ألعوان بلدية تستور

 
 .لذا المعروض على أعضاء المجلس البلدي التداول في هذا الموضوع

 قرار المجلس
باالجماع على إتفاقية إسناد المساعدات االجتماعية مع النقابة  نو صادق األعضاء الحاضر 

مع تحديد المبلغ المسند للودادية بعنوان مساعدات إجتماعية  األساسية ألعوان بلدية تستور 
دينار  200دينار لعيد االضحى و  300دينار لعيد الفطر ،  200حسب  المناسبة حدد 

 . 2022ة بلدية تستور بداية من سنة للعودة المدرسية يتمتع بها أعوان وعمل
المطروح على : بمناطق التوسع 2020لسنة  المخطط االستثماري تنقيح المصادقة على – 3 •

والمتمثل في  2020برنامج المخطط االستثماري لسنة  تنقيح في المجلس التداول
 النظر في  دينارا من التنوير العمومي إلى تعبيد الطرقات كذلك 200.000تحويل مبلغ 

 .دينارا  473.000بمبلغ   2022سنة مشاريع 
 

 .لذا المعروض على أعضاء المجلس البلدي التداول في هذا الموضوع
 قرار المجلس

بمناطق التوسع على التنوير  2020تم توزيع االعتمادات للمخطط االستثماري البلدي لسنة 
دينارا لتعبيد الطرقات إال أن الدراسة الفنية  350.000دينارا و  400.000العمومي بمبلغ 

لمناطق التوسع أفضت ضرورة إضافة اعتمادات للتعبيد بما أن جميع المناطق بنيتها التحتية 
ا ارتفاع أسعار خدمة التعبيد في حين أن التنوير العمومي األقل في التكلفة وامكانية مهترئة كم



دينارا لذلك صادق األعضاء الحاصرون  200.000بمبلغ التدخل في جميع مناطق التوسع 
 .باالجماع على تحويل االعتمادات لفصل تعبيد الطرقات 

المتمثل بالنسبة للمساندة الفنية في  :  2022برنامج دعم القدرات لسنة  على المصادقة – 4 •
التواصل والشفافية وهو المساعدة في إعداد وتنفيذ نشاط اتصالي محدد وذي أولية ، 
الموارد المالية وهو دعم القدرات إلعداد الخطة التمويلية للمشاريع المزمع إدراجها 

القيادة وهو تعزيز بالمخطط االستثماري وذلك بالتنسيق مع المرافق الفني وثالثا البرمجة و 
وفتح  عالن عن المنافسةالقدرات في مجال الشراء العمومي وصياغة كراسات الشروط واإل

في برنامج دعم القدرات لسنة  وتقييم العروض والتصريح بالنتائج أما بالنسبة للتكوين
بوابة النظافة ،  مجال ، مجهود البلدية في العمومية ات، الشراء تقييم األداءهو  2022

 .، المخطط الثالثي للصيانة الجماعات المحلية
 

 .لذا المعروض على أعضاء المجلس البلدي التداول في هذا الموضوع
 رار المجلســــــق

من مساندة فنية  2022صادق االعضاء الحاضرون باالجماع على برنامج دعم القدرات لسنة 
 .وتكوين 

  .بعد الزوال  الواحدةاورفعت الجلسة في حدود الساعة 
 :  تستور  في               

                            رئيس البلدية                                           
                             

 
 مد المانسيـمح                                         
 


