
    الجمهورية التونسية
  وزارة الشؤون المحلية والبيئة

 بلدية تستور       
 

       

 2020لسنة  الدورة العادية األولى للمجلس البلدي بتستور  
   2020 مارس  17جلسة يوم اإلربعاء  

 
 

 
 16   عقدت الجلسة التمهيدية للدورة العادية األولى للمجلس البلدي بتستور يوم األحد 

   على الساعة العاشرة صباحا  بقاعة الجلسات بالبلدية . 2020فيفري 
 

 مارس 10وعلى إثر استدعاء فردي وجه لجميع أعضاء المجلس البلدي بتستور بتاريخ 
 ووقع تعليقه ببهو البلدية واألماكن العمومية هذا نصه : يتشرف 258 تحت عدد 2020

 التي 2020رئيس بلدية تستور باستدعائكم لحضور أشغال الدورة العادية األولى لسنة 
 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الجلسات 2020 مارس 17تقرر عقدها يوم الثالثاء 

 بالبلدية ويتضمن جدول األعمال النقاط التالية :
 
 متابعة الوضع المالي للبلدية. -

 متابعة تنفيذ مشاريع البلدية. -

 متابعة الوضع البيئي بالمنطقة البلدية. -

 استعراض المناشير. -

 مسائل مختلفة: -
  

      
  الحاضرون السيدات والسادة :

 الزهرة الجزيري : مساعد أول  -

 فاطمة الجبالي : مساعد ثالث. -

 أحمد الزواوي : مساعد رابع.  -



 شيماء المناعي : عضو مجلس بلدي. -

 نزيهة الهمامي : عضو مجلس بلدي. -

 إيناس الكالعي : عضو مجلس بلدي. -

 أميرة البوعلي : عضو مجلس بلدي. -

 محمد الشابي : عضو مجلس بلدي. -

 وليد المزوغي : عضو مجلس بلدي. -

 قيس الجبالي : عضو مجلس بلدي. -

 خبيب العياري : عضو مجلس بلدي. -

 عبد الرزاق الغالي : عضو مجلس بلدي. -

 
و تغيب كل من السيدات والسادة األعضاء بالمجلس البلدي اآلتي ذكرهم : حسن 
العياري ، محمد العرفاوي ، نزيهة الجندوبي، سماح الهمامي ، لبنى البوسالمي، 

منال السوسي ، سها القرواشي، سفيان الهمامي ، هاجر الشابي ، محمد 
 القرواشي ، محمد صدقي جبيس .

 
      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 الظروف الصعبة التي بدأت تظهر مؤشراتها بانتشار 
فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع وأوصى بضرورة تكاتف الجهود لمجابهة هذا 

 الوباء  . 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.

 
 

 

  :2020 متابعة الوضع المالي لبلدية تستور لحد شهر فيفري  -1



تم إستعراض جملة الموارد و جملة النفقات التي تم انجازها إلى غاية موفى شهر 
  حسب بيانات الجداول التالي :  و ذلك2020فيفري

 

تقديرات  بيان الفصل ف الفصل
 الميزانية

إستخالصات 
 األشهر السابقة

إستخالصات 
 الشهر

جملة 
 النسبة اإلستخالصات

 % 5.44 3261.730 2044.640 1217.090 60000.000 المعلوم على العقارات المبنية   01101

 %09.71 388.390 300.415 87.975 4000.000 المعلوم على األراضي غير المبنية   01102

 %23.17 46349.864 20519.300 25830.564 200000.000 المعلوم على المؤسسات 01 01201

 %0.00 - - - 60.000.000 المبالغ المتأتية من صندوق التعاون 02 01201

 %21.31 4261.744 2115.631 2146.113 15000.000 المعلوم على النزل 00 01202

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

 %0.00 - - - 119500.000 مداخيل األسواق اليومية واألسبوعية والظرفية   02101

 % 0.00 - - - 12000.000 مداخيل أسواق الجملة   02102

 %11.14 891.000 321.650 569.350 8000.000 معلوم الذبح 01 02401

 %4.92 590.000 360.000 230.000 8000.000 معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام   02402

 %  23.16 1158.000 578.000 580.000 5000.000 معلوم إشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناء   02404

 % 134 670.000 - 670.000 500.000 معلوم عن أشغال تحت الطريق العام  02405

 %0.00 - - - 12000.000 معلوم اإلشهار   02406

 %10.47 1675.500 892.500 783.000 16000.000 معلوم التعريف باإلمضاء   03101

 % 9.3 465.000 258.750 206.250 5000.000 معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل   03102

 % 15.8 3160.000 1250.000 1910.000 20000.000 معلوم تسليم بطاقات الحالة المدنية   03103

 % 0.6 6.000 - 6.000 1000.000 معلوم تسليم الشهائد والحجج األخرى   03199

 % 6 120.000  120.000 2000.000 معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن   03202

 % 3 90.000 90.000 - 3000.000 معلوم رخص الحفالت المنظمة بمناسبة األفراح العائلية   03203

 %19.23 2885.000 736.000 2248.000 15000.000 معلوم رخص البناء   03206

 %7.6 380.000 210.000 170.000 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
 % 53.33 1600.000 - 1600.000 3000.000 التجارية أو الصناعية

 %8.06 645.000 450.000 195.000 8000.000 معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات  03399

 %12.7 3810.000 1780.000 2030.000 30000.000 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري   05201

 %6.15 1229.000 689.500 539.500 20000.000 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط مهني   05202

 %133.84 2676.810 2552.805 124.005 2000.000 مداخيل كراء عقارات معدة للسكن   05205

 % 0.38 30.000 - 30.000 8000.000 مداخيل كراء قاعات العروض واألفراح   05210



 - - - - 1000.000 مداخيل بيع األثاث الذي زال اإلنتفاع به   05302

 - - - - 1000.000 محاصيل البيوعات األخرى   05399

 %0.00 - - - 634000.000 الدعم السنوي بعنوان التسييرالمناب من  01 06001

 %66.67 100000.000 100000.000 - 150000.000 المناب بعنوان منحة التوازن 02 06001

 100 100000.000  100000.000 100000.000 موارد منقولة من فوائض العنوان األول  06002

 %1.6 40.000 40.000 - 2500.000 مداخيل المخالفات لتراتيب حفظ الصحة والشرطة الصحية   06006

 - - - - 2500.000 مداخيل المخالفات للتراتيب العمرانية   06007

 - - - - 2500.000 إسترجاع مصاريف إصالح الطرقات واألرصفة   06009

 94.5 - - - 2000.000 مقابيض مختلفة 99 06099

 % 16.99 276383.038 135090.191 141292.847 1627000.000 جملة موارد العنوان األول

 
 إذ بلغت موارد 2020تم استعراض اإلستخالصات المحققة إلى موفى شهر فيفري 

 من % 16.99 دينارا محققة بذلك نسبة 276383,038العنوان األول لبلدية تستور 
 دينارا 1627000,000 والبالغة 2020تقديرات موارد ميزانية العنوان األول لسنة 

 دينارا أي 137372,734فيما بلغت المصاريف إلى موفى نفس الشهر مبلغا قدره 
 و البالغة 2020 من تقديرات نفقات العنوان األول لسنة % 08.62بنسبة 

 من جملة النفقات المنجزة % 100 دينارا وتمثل نفقات التأجير نسبة 1627,000
   .2020إلى موفى شهر فيفري 

 3261,730ففيما يخص المعلوم على العقارات المبنية فقد تم تحقيق مبلغا قدره 
 60000,000 من المبالغ المرسمة بالميزانية والبالغة % 5.44دينارا أي بنسبة 

دينارا وفيما يتعلق بالمعلوم على العقارات الغير مبنية فإنه تم تحقيق مبلغ 
 من تقديرات المبالغ المصادق عليها % 9.71 دينارا أي بنسبة 388,390وقدره

 بالميزانية. 
 46349,864أما بالنسبة للمعلوم على المؤسسات فإنه تم استخالص مبلغا قدره 

 من المبالغ المرسمة بالميزانية وفي باب مداخيل كراء % 23.17دينارا أي بنسبة 
  .% 14.84 دينارا أي بنسبة 7715,810العقارات تم تحقيق مبلغ قدره 

 
  :متابعة تنفيذ مشاريع البلدية -2

 
 اإلجراءاتالكلفة  المشروع السنة ع/ر



 بالدينار
 تم إعادة نشر لطلب العروض  د481.000 تعبيد الطرقات 2019 1
 بصدد إعداد  االستشارة  د50.000 اقتناء معدات نظافة   2020 2
 بصدد اختيار مكتب دراسات  د373.000 تعبيد الطرقات  2020 3
 بصدد اختيار مكتب دراسات  د100.000 بناء قاعة جلسات  2020 4

 
 

  :-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..

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

 
استعرض السيد علي الغربي الكاتب العام للبلدية المناشير الواردة على البلدية بين الدورتين 

  والمبينة كمايلي :2020 واألولى  لسنة 2019العاديتين الرابعة لسنة 
 
 
 

 ع/ر
 

 الموضوع المصدر التاريخ

17 
 

 وزير الشؤون المحلية والبيئة  2019 ديسمبر 26
 

حول احترام تنزيل معاليم اإلشغال الوقتي للطريق العام ضمن ميز 
 البلدية .



 بين وزير الشؤون المحلية  2020 جانفي 06 02
 و البيئة ووزير المالية

 حول الضوابط الخاصة باعداد الميزانية والمصادقة عليها 
 وتنفيذها .

  .2021حول تأطير متطلبات إعداد ميزانية البلديات لسنة  وزير الشؤون المحلية والبيئة  2020 فيفري 25 02
 حول المعلوم على األراضي غير المبنية . وزير الشؤون المحلية والبيئة  2020 فيفري 25 03
 تدعيم اجراءات التوقي من انتشار الفيروس الوبائي الكورونا. وزير الشؤون المحلية والبيئة  2020 مارس 10 04

  

 بزيادة 2020سيتم تنقيح ميزانية البلدية لسنة   :2020تنقيح ميزانية البلدية لسنة  - 1- 5
  د مفصلة كما يلي : 507477,603قدرها 

 
  :على مستوى الموارد

 

:الفصل متأتية من الفوائض غير المستعملة من  العنوان األول ( نقل فواضل ) مبالغ -
   د.481000,000 : 01 الفقرة 07001

:الفصل متأتية من الفوائض غير المستعملة من  العنوان األول ( نقل فواضل ) مبالغ -
   د.14049,437 : 01 الفقرة 08001

 02 الفرة 08001- المبالغ المتأتية من الفواضل غير المستعملة للسنة األخيرة : الفصل 
  د .12428.166: 

  :على مستوى النفقات
  :على مستوى نفقات العنوان األول

 
 تأجير أعوان اآللية 03 الفقرة 01102 د في الفصل 77500.000الترفيع بمبلغ  -

16. 
 بالنسبة للمتخلدات حسب اتفاقية جدولة ديون 80 الفقرة 02201الترفيع في الفصل  -

 74000.000 د موزعة كاآلتي مبلغ 88372.603 وما قبلها بمبلغ 2016سنة 
 دينارا لمتخلدات الماء 11000.000دينرا  خالص متخلدات والكهرباء و

  دينارا لخالص متخلدات اتصاالت تونس.2405.000و
 المساهمة بعنوان التنفيل 01 الفقرة الفرعية 10 الفقرة 03302الترفيع في الفصل  -

  د .3000.000بمبلغ 



 المساهمة بعنوان تعديل 02 الفقرة الفرعية 10 الفقرة 03302الترفيع في الفصل  -
  د .8000.000الجرايات بمبلغ 

-  
  دينارا.98405.000وسيتم التخفيض في فصل النفقات الطارئة والغير موزعة بمبلغ 

 
  :   على النحو التالي2020على مستوى النفقات بالعنوان الثاني لميزانية سنة 

 
  دراسات أخرى .020 الفقرة 06600 د بالفصل 4000.000الترفيع  بمبلغ  -

 د لتسوية قطعة األرض مع 12000.000الترفيع في فصل اقتناء االراضي بمبلغ  -
 مالكها.

 د لتمويل مشاريع التوسع بالمنطقة 400000.000الترفيع في فصل اإلنارة بمبلغ  -
 البلدية بالمساعدات الموظفة .

  دينارا841477.603 بمبلغ 02 الفقرة 06613الترفيع في فصل تعبيد الطرقات  -

 نفقات التنمية غير الموزعة بمبلغ 01 الفقرة 08901التخفيض في الفصل  -
  دينارا.750000.000

 
 2020وبعد التداول والنقاش صادق المجلس باالجماع على تنقيح ميزانية بلدية تستور لسنة 

 
 تستور في :                                        

                              رئيس البلدية
 

                               محمد المانسي


