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 الجمهورية التونسية       
 والبيئةشؤون المحلية وزارة ال      

 والية بــــاجة           
 بلدية تستور            

 عــــــــدد          
            

 

 

 

 

 المحضر الجملي

 2021تستور لسنة  ب للمجلس البلدي لثةالثاللدورة العادية  

 2021 سبتمبر 21 الثالثاءجلسة يوم  
 

نظرا للظروف االستثنائية التي مرت بها البالد وانخراط كل مؤسسات الدولة في مجهودات الحرب 

 لثةضد وباء الكورونا وللحفاظ على صحة الجميع لم يقع عقد جلسة تمهيدية للدورة العادية الثا

واختصرت المشاركة على الخط بتقديم المقترحات عبر االنموذج الموضوع على ذمة  2021لسنة  

 .المواطنين على موقع الواب للبلدية

 

تحت  2021 أوت 27تستور بتاريخ ب المجلس البلديوعلى إثر استدعاء فردي وجه لجميع أعضاء 

تستور  بلديةيتشرف رئيس : ووقع تعليقه ببهو البلدية واألماكن العمومية هذا نصه   712عدد 

 18 السبتوالتي تقرر عقدها يوم  2021لسنة  الثةباستدعائكم لحضور أشغال الدورة العادية الث

وحيث لم يكتمل النصاب  صباحا بقاعة الجلسات بقصر البلدية العاشرةعلى الساعة  2021 سبتمبر

على الساعة التاسعة  2021سبتمبر  21لتاريخ تم تأجيل الجلسة إلى يوم الثالثاء الموافق في ذلك ا

 :وتضمن جدول األعمال النقاط التالية    صباحا بقصر البلدية

 : المواضيع القارة •

 . 2022مناقشة مشروع ميزانية البلدية لسنة :  ـ متابعة الوضع المالي للبلدية1
 البلديةـ متابعة تنفيذ المشاريع 2
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 ـ متابعة الوضع البيئي بالمنطقة البلدية3
 ـ استعراض المناشير4
 . 2021مراجعة معاليم األسواق المستلزمة لسنة : *  ـ مسائل مختلفة5

 . 2021تنقيح ميزانية البلدية لسنة  •
 .2022تحديد مواعيد بتة استلزام األسواق البلدية لسنة  •

 
:الحاضرون السيدات والسادة   

 .ثانيمساعد :  القرواشي محمد   -
 .عضو مجلس بلدي:  هماميال نزيهة -
 .عضو مجلس بلدي: قيس الجبالي  -
 .عضو مجلس بلدي:  حسن العياري  -
 .عضو مجلس بلدي: عبد الرزاق الغالي  -
 .عضو مجلس بلدي: محمد الشابي   -
 .عضو مجلس بلدي: محمد صدقي جبيس  -
 .عضو مجلس بلدي: خبيب العياري  -
 .عضو مجلس بلدي: سفيان الهمامي  -

 
، شيماء المناعي: و تغيب كل من السيدات والسادة األعضاء بالمجلس البلدي اآلتي ذكرهم 

، أحمد  فاطمة الجبالي، ، محمد العرفاوي إيناس الكالعي،  الزهرة الجزيري،  أميرة البوعلي

،  لبوسالميا لبنى، سها القرواشي، نزيهة الجندوبي، سماح الهمامي ، منال السوسي ،الزواوي 

 ، وليد المزوغي ، هاجر الشابي ،

 

محضر الجلسة وفقا   اتب عام البلدية الذي تولى كتابةوحضر أشغال الدورة السيد علي الغربي ك      

.للقانون  
 

بكلمة رحب في مستهلها بالضيوف وكل من لّبى  المانسي رئيس البلديةمحمد إفتتح الجلسة السيد 

تقدم كبير في و تطرق للحديث عن  2021لسنة  لثةالدورة العادية الثاور فعاليات الدعوة لحض
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انجاز مشروع التصرف في النفايات بالشراكة مع الجانب الفرنسي ممثال ببلدية لسكار إذ تمت 

على مستوى الدراسات وينطلق بذلك في التنفيذ بداية المصادقة على الصيغة النهائية للمشروع 

لمرحلة االختيار النهائي في ترشيح بلدية تستور ر إلى الموافقة على كما أشا  2021شهر نوفمبر 

  بلدية بالجمهورية التونسية  350بلدية من جملة  22برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة ضمن 

وأكد على ضرورة تماسك المجلس البلدي حتى تتحقق النتائج التي نسعى إليها لدفع التنمية بتستور 

المجلس أعمال الدورة والذي تمت المصادقة عليه باإلجماع من طرف أعضاء  عرض جدولثم 

 .البلدي

ثم طلب السيد خبيب العياري رئيس لجنة األشغال الكلمة ليتسائل عن عدم انعقاد المكتب البلدي 

في عقد جلسات المكتب البلدي ، تمت  منذ مدة طويلة وهو ما اعتبره تقصيرا  من رئيس البلدية 

ساهم في  2020نذ بداية سنة من رئيس البلدية بأن الوضع الصحي الذي مرت به البالد مإجابته 

 .التقليص من عدد االجتماعات للمحافظة على صحة الجميع
 

 ) :2021 أوتموفى شهر إلى حد (متابعة الوضع المالي للبلدية ـ 1

 
وذلك حسب بيانات  2021 أوتلموارد التي تم تحقيقها إلى غاية موفى شهر إستعراض جملة ا تمّ 

 : الجدول التالي 

 

 بيان الفصل ف الفصل
تقديرات 
 الميزانية

إستخالصات 
 األشهر السابقة

إستخالصات 
 الشهر

جملة 
 النسبة اإلستخالصات

 %23.42 7027.154 1632.450 5394.704 30000.000 المعلوم على العقارات المبنية   01101

المبنيةالمعلوم على األراضي غير    01102  4000.000 1515.760 125.400 1641.160 41.03% 

 %83.96 167911.208 43731.157 124180.051 200000.000 المعلوم على المؤسسات 01 01201

الحد األقصى المبالغ المتأتية من صندوق التعاون 02 01201  30000.000 - 114508.000 114508.000 381.69% 

الحد األدنى من صندوق التعاونالمبالغ المتأتية  03 01201  20000.000 - - - 0.00% 

2726.103- 5346.256 20000.000 المعلوم على النزل 00 01202  8072.359 40.36% 

 %55.8  279.000 - 279.000 500.000 معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات   01203

والظرفيةمداخيل األسواق اليومية واألسبوعية    02101  124000.000 33375.000 
 

33375.000 26.92% 

 % 25 3125.000 - 3125.000 12500.000 مداخيل أسواق الجملة   02104

 %67.79 4745.300 - 4745.300 7000.000 معلوم الذبح 01 02202
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 %74.62 2984.950 40.000 2944.950 4000.000 معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام   02203

 % 81.8 4090.000 405.000 3685.000 5000.000 معلوم إشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناء   02205

02206 
 

 %25.00 125.000 75.000 50.000 500.000 معلوم عن أشغال تحت الطريق العام

 %0.00 - - - 10000.000 معلوم اإلشهار   02207

 %40.9 6544.000 714.750 5829.250 16000.000 معلوم التعريف باإلمضاء   03101

 %33 1650.000 325.500 1324.500 5000.000 معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل   03102

 %57.45 11490.000 3125.000 8365.000 20000.000 معلوم تسليم بطاقات الحالة المدنية   03103

 24.000 1000.000 معلوم تسليم الشهائد والحجج األخرى   03199
 

24.000 2.4% 

 %112 2240.000 - 2240.000 2000.000 معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن   03202

 %9.67 290.000 - 290.000 3000.000 معلوم رخص الحفالت المنظمة بمناسبة األفراح العائلية   03203

 %52.23 3656.000 240.000 3416.000 7000.000 معلوم رخص البناء   03206

 %104.38 5219.000 300.000 4919.000 5000.000 معاليم اإليواء بمستودع الحجز   03302

03303 01 
المقابيض االعتيادية للمعلوم اإلضافي على سعر التيار 

 %0.00 - - - 50000.000 الكهربائي

03303 02 
من المعلوم اإلضافي على سعر التيار  المبالغ المتأتية

 %0.00 - - - 30000.000 الكهربائي

03304   
معاليم مقابل رفع الفضالت المتأتية من نشاط المحالت 

 820.000 3000.000 التجارية أو الصناعية
 

820.000 26.67 %  

03399 
 

% 2847.000 450.000 2397.000 8000.000 معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات 35.59  

 %23.47 7040.000 1580.000 5460.000 30000.000 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري   05101

 %74.93 14986.803 4615.075 10371.728 20000.000 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط مهني   05102

 %33.32 666.420 62.000 604.420 2000.000 مداخيل كراء عقارات معدة للسكن   05105

 % 13.5 1080.000 640.000 440.000 8000.000 مداخيل كراء قاعات العروض واألفراح   05117

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

 - - - - 1000.000 محاصيل البيوعات األخرى   05299

الدعم السنوي بعنوان التسييرالمناب من  01 06101  734000.000 384662.000 - 384962.000 52.4% 

 - 100000.000 المناب بعنوان منحة التوازن 02 06101
 

- - 

 8500.000 المنح االستثنائية بعنوان التسيير 01 06102
    

 %51.98 791099.354 175295.435 615803.919 1522000.000 جملة موارد العنوان األول

 

إذ بلغت موارد العنوان األول  2021 أوتإلى موفى شهر  المحققةتم استعراض اإلستخالصات 

من تقديرات موارد ميزانية العنوان  %52دينارا محققة بذلك نسبة  791099,354لبلدية تستور 

دينارا فيما بلغت المصاريف إلى موفى نفس الشهر  1522000,000والبالغة  2021األول لسنة 
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من تقديرات نفقات العنوان األول لسنة  % 43.31دينارا أي بنسبة  659218,260مبلغا قدره 

من جملة النفقات  % 87دينارا وتمثل نفقات التأجير نسبة  1522000,000و البالغة  2021

.  2021المنجزة إلى موفى شهر أوت   

أي بنسبة دينارا  7027,154ففيما يخص المعلوم على العقارات المبنية فقد تم تحقيق مبلغا قدره 

دينارا وفيما يتعلق بالمعلوم على  30000,000من المبالغ المرسمة بالميزانية والبالغة  % 23.42

من تقديرات المبالغ  %41دينارا أي بنسبة  1641,160العقارات الغير مبنية فإنه تم تحقيق مبلغ 

. المصادق عليها بالميزانية  

دينارا أي بنسبة  167911,208تخالص مبلغا قدره أما بالنسبة للمعلوم على المؤسسات فإنه تم اس

من المبالغ المرسمة بالميزانية وفي باب مداخيل كراء العقارات تم تحقيق مبلغ قدره  % 84

. %44دينارا أي بنسبة  22693,223  

 : 2022لسنة  مشروع ميزانية البلدية ـ 1-2
الموارد*  

 الفصل § §§ بيان الفصل المبلغ
موارد العنوان األول: األول العنوان      
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
العقارات غير المبنيةالمعلوم على  4.000    11.02 

المعاليم الموظفة على األنشطة-2      
المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية و التجارية او  250.000

 المهنية
  12.01 

 12.02   المعلوم على النزل 20.000
 12.03   معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات 500

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

 العمومية فيه
   

مداخيل األسواق المستلزمة-1      
 21.01   مداخيل األسواق اليومية و األسبوعية 128.000
21-04   مداخيل أسواق الجملة 13.000  

المداخيل المتأتية من االستغالل المباشر لألسواق-3      
 23.03   المعلوم على رقم معامالت وكالء البيع و مزودي سوق الجملة -
المداخيل األخرى المتأتية من االستغالل المباشر للملك البلدي-4      

 22.02 01  معلوم الذبح 8.000
 22.03   معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام 8.000
البناءمعلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حظائر  7.000    22.05 
 24.06   معلوم عن إشغال تحت الطريق العام 500

 24.07   معلوم اإلشهار 10.000
    جملة الصنف الثاني 174.500
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النفقات*  

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

   

معاليم الموجبات اإلدارية-1      
باإلمضاءمعلوم التعريف  16.000    31.01 
 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 1.000

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

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

 الصناعية أو المهنية
  33.04 

 33.99   معاليم أخرى مقابل اسداء خدمات 8.000
    جملة الصنف الثالث 149.000
    جملة الجزء األول 628.500

    الجزء الثاني المداخيل غير الجبائية االعتيادية 
مداخيل األمالك البلدية االعتياديةالصنف الخامس       

 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 األفراح 8.000

األمالك األخرىمحاصيل بيع العقارات و -2      
 52.02   محاصيل بيع األثاث الذي زال االنتفاع به 1.000
 52.99   محاصيل البيوعات األخرى 1.000

مداخيل المساهمات-3      
 53.01   مداخيل المساهمات المالية 
 53.99   مساهمات وتحويالت أخرى 
مداخيل مختلفة-4      
األول للسنة السابقةموارد منقولة من فوائض العنوان      54.01 

 54.03    مداخيل مخالفات تراتيب حفظ الصحة والشرطة البيئية 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
مختلفةمقابيض  1.500    54.99 
    جملة الصنف الخامس 69.000

    الصنف السادس المداخيل المالية االعتيادية 
832 .000 الدعم السنوي بعنوان التسييرالمناب من     01 61.01 
بعنوان منحة التوازنالمناب  100.000   02 61.01 
 61.02 01  المنح االستثنائية بعوان التسيير 10.000
الصنف السادس جملة 942.500     
    جملة الجزء الثاني 1013.500
    جملة موارد العنوان االول 1639.108

موارد العنوان الثاني: العنوان الثاني       
منح التجهيز: الصنف السابع  1652.000     
مدخرات وموارد مختلفة: الصنف الثامن  10.000     

    جملة الجزء الثالث 1662.000
    الجزء الخامس 1.589

    جملة موارد العنوان الثاني 1663.589
    جملة موارد الميزانية 3302.697
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 الفصل § §§ بيان الفصل المبلغ
نفقات العنوان األول: العنوان األول      
نفقات التصرف: الجزء األول      
التأجير العمومي: القسم األول      

لرؤساء البلدياتالمنح المخولة  36.801   01 01100 
 01.101   تأجير األعوان القارين 

  01  األجر األساسي و التدرج 163.340
  02  المنح الخصوصية القارة 365.646
   001 المنحة الكيلوميترية المرتبطة بالرتبة 9.009
   002 منحة التصرف و التنفيذ 80.313
   003 منحة التكاليف الخاصة 37.920
   004 منحة السكن المرتبطة بالرتبة 1.230
   006 منحة المشاريع 35.700
   013 منحة التكاليف البيداغوجية 10.014
   091 منحة حفظ الصحة و رفع الفواضل المنزلية 182.460
  03  المنح المرتبطة بالوظيفة 8.758
   001 المنحة الوظيفية 5.400
   005 المنحة الكيلوميترية 1.498
   006 منحة السكن 360
  04  المنح الخصوصية المتغيرة 300
   070 منحة المسؤولية المسندة للوكالء العاديين 300

  05  المنح غير الخصوصية المتغيرة 12.120
   001 منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب 5.190
   002 منحة اإلنتاج غير المدمجة في المرتب 6.930
الساعات اإلضافية و العمل الليليمنحة  2.000   06  
   001 منحة الساعات اإلضافية 2.000
  013  المنح العائلية 5.269
   001 المنحة العائلية 3.748
   002 منحة األجر الوحيد 1.521

  014  المساهمات المحمولة على المشغل 108.309
   001 المساهمة في أنظمة التقاعد 80.538
   002 المساهمة في أنظمة الحيطة االجتماعية 22.218
   004 المساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء 5.553

01.101جملة الفصل  665.742     
 01102 01  أعوان يشتغلون خطط وقتية 145.999
01.101جملة الفصل  145.999     
    جملة القسم األول 848.542

    القسم الثاني 
 02.201   نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية 

  02  استهالك الماء 12.000
  03  استهالك الكهرباء و الغاز 250.000
  04  االتصاالت 7.600
   001 االتصاالت الهاتفية 2.600
   002 تراسل المعطيات 3.800
   003 خدمات هاتفية مخصصة لرئيس البلدية 1.200
  06  الوقود 54.500
   001 شراء الوقود لوسائل النقل 54.500
  07  نفقات البريد 1.000
   001 المراسالت اإلدارية 1.000
  08 001 اقتناء معدات التصرف االداري 10.000
  09  مصاريف التامين 11.000
   001 تامين وسائل النقل 10.000
   003 تامين البنايات 1.000
  10  التعهد و الصيانة 60.000
   001 االعتناء بالبنايات 6.000
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   002 تعهد و صيانة وسائل النقل 52.000
   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 1.200
  18  تعليق اإلعالنات و نشرها 1.000
  19  مصاريف اإلعالمية 7.000
   001 شراء اللوازم و المعدات 7.000
  20  نفقات استغالل المنظومات اإلعالمية 7.700
   001 إستغالل منظومة أدب 500
   002 إستغالل منظومة إنصاف 800

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

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

التداوينفقات  500  001 30  
   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  خدمات أخرى لفائدة اإلدارة 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 -
الديوان الوطني التصاالت تونس تجاه متخلدات -  005   
الرسمية للبالد التونسيةمتخلدات تجاه المطبعة  -  006   

   020 متخلدات تجاه مؤسسات عمومية اخرى 2.000
   021 متخلدات تجاه الخواص -

02.201جملة الفصل  493.180     
 02.202   مصاريف استغالل و صيانة التجهيزات العمومية 

  30  النفقات المباشرة لتنظيف المدينة 2.000
الصغيرة و تجديدهااالعتناء بالمعدات  2.000  002   
  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 466.180

    القسم الثالث التدخل العمومي 
الميدان االجتماعيتدخالت في      03.302 

  08  منح للجمعيات و المنظمات ذات الصبغة االجتماعية 2.000
مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان األعوان المحالين على  20.000

 التقاعد
 10  

   001 المساهمة بعنوان التنفيل 18.000
   002 المساهمة بعنوان تعديل الجرايات 2.000

العموميةالصحة  -   22  
   001 مقاومة الحشرات و الحيوانات الشاردة 1.000
  25  مصاريف الوقاية الصحية 5.000
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03.302جملة الفصل  27.000     
 03.303   تدخالت في ميدان التعليم التكوين 

  04  المساهمة لفائدة مركز التكوين ودعم الالمركزية 1.000
  21  جوائز مدرسية 500

03.303جملة الفصل  1.500     
 03.304 01  المساهمة لفائدة الودادية بعنوان خدمة تذاكر األكل لألعوان 18.000

 03.305   تدخالت في ميادين الثقافة و الشباب و الطفولة 
  07  منح لفائدة اللجان و الجمعيات و الفرق الثقافية 8.000
  10  تدخالت لفائدة الشباب 1.000
لفائدة الطفولة تدخالت 1.000   11  
  12  تدخالت لفائدة الجمعيات الرياضية 15.000
03.305جملة الفصل  25.000     
    جملة القسم الثالث        86.500

نفقات التصرف الطارئة و غير الموزعة: القسم الرابع      
 04.401   نفقات التصرف غير الموزعة 217.310

    جملة القسم الرابع -
    جملة الجزء األول 1639.108
    جملة نفقات العنوان االول 1639.108

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

 06.600 20  دراسات أخرى 5.000
 06.603 04  بنايات إدارية أخرى 300.000
معدات النظافة والطرقات اقتناء 634.000   01 06.606 
 06.613 02  تعبيد الطرقات 723.000
    جملة القسم السادس 1662.000

 08.901 01  النفقات التنمية غير الموزعة 
تسديد أصل الدين: الجزء الرابع      
 10.950   القسم العاشر تسديد أصل الدين 

  01  تسديد أصل القروض -
10.950جملة الفصل       
    جملة القسم العاشر 
    جملة الجزء الرابع 

النفقات المسددة من االعتمادات المحالة: الجزء الخامس 1.589     
    جملة نفقات العنوان الثاني 1663.589
    مجموع نفقات الميزانية 3302.697
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 خالصة موارد الميزانية

 

 بيان الموارد المبلغ
 
 

304.500 
174.500 
149.000 

- 
628.000 
69.000 

942.108 
1011.108 

- 
1639.108 
1652.000 

 
10.000 

 
 

1.589 
3302.697 

 موارد العنوان االول
المداخيل الجبائية االعتيادية: الجزء األول  

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

مداخيل الموجبات و الرخص اإلدارية :الصنف الثالث  
المداخيل الجبائية االعتيادية األخرى :الصنف الرابع  

 جملة الجزء األول
المداخيل غير الجبائية االعتيادية :الجزء الثاني  

مداخيل الملك البلدي االعتيادية :الصنف الخامس  
المداخيل المالية االعتيادية :الصنف السادس  
الجزء الثاني ةجمل  

 جملة موارد العنوان األول
 موارد العنوان الثاني

منح التجهيز: الصنف السابع   
مدخرات وموارد مختلفة: الصنف الثامن       

الخامسالجزء  ةجمل  
 

 مجموع موارد ميزانية البلدية

 

 خالصة نفقات الميزانية

 بيان النفقات المبلغ
 
 

869.118 
466.180 
86.500 

217.310 
1639.108 
1639.108 

- 
1662.000 

- 
- 
- 
- 

1.589 
1663.589 
3302.697 

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

نفقات التصرف الطارئة :القسم الرابع  
 جملة الجزء األول

 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
 جملة نفقات العنوان الثاني

 مجموع نفقات ميزانية البلدية
 



 11 

 :متابعة تنفيذ المشاريع البلدية  -2

 

ر/ع  اإلجراءات الكلفة بالدينار المشروع السنة 
د 405.840 تعبيد الطرقات 2019 1 % 100أنجز بنسبة    
د 373.000 تعبيد الطرقات 2020 2  بصدد اعداد كراس الشروط   
د 350.000 تعبيد الطرقات 2020 3  بصدد اعداد كراس الشروط   
د 400.000 إنارة عمومية 2020 4  بصدد اعداد كراس الشروط   

5 
اقتناء معدات نظافة  2020

د 146.590 وطرقات   
تم فسخ الصفقة لعدم التزام المزود 
بتعهداته و التحضير العادة طلب 

.عروض جديد   
د 300.000 بناء قاعة جلسات 2021 6  بصدد اعداد كراس الشروط   

اقتناء معدات نظافة    2021 7
1وطرقات  د 213.000  بصدد التأشير لدى مراقب  

 المصاريف العمومية بباجة
د  90.000 تجميل المدينة 2021 8  بصدد الحصول علٮالموافقة النهائية 

معدات نظافة  اقتناء  2021 9
2وطرقات  د 164.000   تم نشر طلب العروض 

د 100.000 بناء محطة سيارات أجرة 2021 10  بصدد اعداد ملف الصفقة  
 
 :متابعة الوضع البيئي بالمنطقة البلدية  -3

بتكثيف مجهوداتها بالتعاون مع مختلف الجهات والمصالح والمؤسسات لتحقيق قامت البلدية 
 :انطلقت البلدية بحملة واسعة في المدينة تتمثل أهم فعالياتها في أهدافها، فقد 

تقليع األعشاب الطفيلية وتقليم األشجار إال أن هذه السنة عرفت انتشار كبير لالعشاب الطفيلية     
مع االعطاب التي تعاني منها العديد من اآلليات ورغم ذلك تبقى الحملة متواصلة خاصة في 

ات منطقة وادي الزرقاء التي تعتبر األكبر حجما وعدد سكان ، كما قامت مناطق التوسع ويالذ
 البلدية ببعض التدخالت في النظافة ودهن حواشي الطرقات المؤدية للمدارس والمعاهد بتستور 

 .   2021/2022 لعودة المدرسيةبمناسبة ا
 

 :استعراض المناشير -4
  

والمبينة   2021والثانية  لسنة  2021ديتين األولى لسنة المناشير الواردة على البلدية بين الدورتين العا

:كمايلي   
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ر/ع  
 

 الموضوع المصدر التاريخ

02 
 

الشؤون المحلية والبيئةوزير   2021 مارس 29   2022حول مرافقة البلديات في إعداد ميزانيتها لسنة  

على تحسين مستوى الخدمات األساسيةحول تحفيز البلديات  وزير الشؤون المحلية والبيئة  2021أفريل  19 03  

 حول تيسير خالص مستحقات الشركة التونسية وزير الشؤون المحلية والبيئة  2021ماي  10 05
للكهرباء والغاز   

 
  :مسائل مختلفة   - 1 ـ5 

مطالب المستلزمين لالسواق  النظر في :  2021معاليم األسواق البلدية لسنة مراجعة 

بالغ االستلزام نظرا لتوقف األسواق عن العمل في عدة مراجعة مل  2021البلدية لسنة 

مناسبات فرضتها انتشار جائحة كورونا والعمل على التوقي منها وهم على التوالي السوق 

دينار والسوق االسبوعية بوادي  114000.000بمبلغ  2021االسبوعية والدواب بتستور لسنة 

ينار د 10000.000بمبلغ  2021الزرقاء لسنة   

 .على أنظار المجلس التداول في الموضوع فالمعروض 

  2021تنقيح الميزانية لسنة  – 2- 5

 

 : 2021تنقيح ميزانية بلدية تستور لسنة  •

د 31000,000بمبلغ قدره  2021في تقديرات موارد الميزانية لسنة  التخفيضسيتم  •  

 

صلف ص ج ع الموارد المشمولة  §§ § 
 بالتنقيح

التقديرات 
المصادق 

 عليها

 مبلغ التنقيح
/+-  

التقديرات 
 النهائية

1 1 2 02-21  00 000 
ل لزمة إستخالص ـــمداخي

المعاليم المستوجبة 
 باألسواق األسبوعية

124000,000 31000,000 -  93000,000 

 93000,000 31000,000 124000,000 جملة التنقيحات
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د 31000,000بمبلغ قدره  2021في تقديرات نفقات الميزانية لسنة  خفيضسيتم ال  

 

صلف ق ج ع المشمولة  النفقات §§ § 
 بالتنقيح

التقديرات 
المصادق 

 عليها

 مبلغ التنقيح
/+-  

التقديرات 
 النهائية

- 10000.000 10000.000  معدات التصرف االداري 01 08 02.201 2 1 1  0.000 

 تأمين وسائل النقل 01 09 02.201 2 1 1
10000.000 1700.000 -  8300.000 

 تأمين البناءات 03 09 02.201 2 1 1
1000.000 450.000 -  550.000 

- 2778.000 3000.000 شراء منظومات 02 19 02.201 2 1 1  222.000 

تغالل منظومة التصرف في 05 20 02.201 2 1 1  
+ 100.000 3400.000 الموارد الميزانية  3500.000 

- 1200.000 12000,000  العملة وأعوان االستقبال 02 23 02.201 2 1 1  10800,000 

متخلدات تجاه الشركة التونسية  03 80 02.201 2 1 1
 للكهرباء والغاز

31000,000 31000,000 -  0,000 

متخلدات تجاه الشركة القومية  04 80 02.201 2 1 1
 الستغالل وتوزيع المياه

2000,000 1600,000 +  3600,000 

- 10000.000 17000,000 المساهمة بعنوان التنفيل 01 10 03.302 3 1 1  7000,000 

المساهمة بعنوان تعديل  02 10 03.302 3 1 1
 الجرايات

2000,000 24428,000 +  26428,000 

 60400,000  31000,000 91400,000 جملة التنقيحات

  

على أنظار المجلس التداول على تعديل توزيع اعتمادات ميزانية بلدية تستور لسنة  المعروض   

2021 . 

 :قرار المجلس 

 .2021لسنة  الميزانية تنقيح وبعد النقاش و المداولة صادق المجلس باإلجماع على 
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.البلدية قسوااستلزام األ – 3- 5  

العلني إلستلزام المعاليم الموظفة خالل سنة تحديد موعد إلجراء بتة عمومية باإلشهار والمزاد 

:على الفصول التالية 2022  

 .د 114000: السوق األسبوعية وسوق الدواب  بتستور •
 .د  10000: السوق االسبوعية بوادي الزرقاء  •
 .د 12.500: سوق الجملة  •
 .د  3000: المسلخ البلدي  •

 

ألسواق لبلدية تستور وتحديد المصادقة على كراسات شروط ا المعروض على أنظار المجلس

.  2022موعد البتة الستلزامها لسنة   

 :قرار المجلس 

كراسات الشروط األسواق المستلزمة وبعد النقاش و المداولة صادق المجلس باإلجماع على 

السوق االسبوعية والدواب بتستور، السوق االسبوعية بوادي الزرقاء وسوق الجملة أربعة وعددهم 

أكتوبر  22تحديد موعد الخميس وقد تم  .2022لسنة   والمسلخ البلدي بتستور للخضر والغالل

   . 2022كموعد لبتة األسواق لسنة  2021

طلب الحصول على قطعة أرض بحي غرناطة لبناء مسكن باسم السيد محمد العيد  – 4- 5

.المرعي عامل سابق بالبلدية   
في طلب السيد محمد العيد المرعي عامل متقاعد من بلدية تستور يرغب  المعروض على أنظار المجلس النظر

متر مربع القامة مسكن عليها خاصة وأنه يتقاضى  150فيه بتمكينه بقطعة أرض كائنة بحي غرناطة تمسح 

 2011منحة شيخوخة بعد أن قضى أغلب فترات عمله بالبلدية على حساب الحضائر الجهوية ووقع ترسيمه سنة 

على خمس سنوات فقط من العمل الفعلي الذي تم احتسابه في التقاعد ونظرا لهذه الوضعية الصعبة فهو  ليتحصل

.يطلب مساعدته بقطعة األرض ليقيم عليها مسكنا ألبنائه األربعة   

 :قرار المجلس 

عدم ملكية البلدية لالرض المطلوبة  على الحاضرونالمجلس  اتفق أعضاء وبعد النقاش و المداولة 

 ذلك ذهب الحاضرون إلى امكانية مساعدة السيد محمد العيد المرعي بقطعة أرض في مكان آخر ل

.   
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مطالب الحط الجزئي من المعلوم على العقارات المبنية  –  5- 5 :     

مطلب حرم عبد الكريم القرواشي للتخفيض في معلوم العقارات المبنية حيث صرحت أن المساحة   

.متر مربع فقط  فالمطلوب مراجعة المبلغ  80المغطاة تبلغ   

 :قرار المجلس 

التخفيض في مبلغ المعلوم حسب  على الحاضرونالمجلس  اتفق أعضاء وبعد النقاش و المداولة 

.د  47.800د عوض عن  25.760المساحة المصرح بها وهو   

لالحاطة )   sigma architecture(مشروع اتفاقية شراكة مع مكتب دراسات  – 6- 5

ببرنامج احياء المراكز العمرانية القديمة التي نحن في مرحلته األخيرة للقبول بتستور ضمن 

 .تمويل البرنامج المجموعة المختارة ل

كمساهمة في مشروع إحياء المراكز  2022د في ميزانية البلدية لسنة  .أ 300مع رصد مبلغ  -

 )تجميل المدينة، إحداث مأوى السيارات( العمرانية القديمة متمثلة في 

 :قرار المجلس 

عقد اتفاقية شراكة مع  على الحاضرونالمجلس  اتفق أعضاء وبعد النقاش و المداولة 

الدراسات لتسهيل العمل على البرنامج مع ضرورة رصد مبلغ تمويل ذاتي من البلدية 

د في .أ 300النجاز المشروع في صورة قبول البلدية في المرحلة النهائية وهو على األقل 

 . 2022ميزانية البلدية لسنة 
 

لمقتضيات  تطبيقا:  الشابيهاجر  ةعرض استقالة عضو المجلس البلدي السيد – 7- 5

والمتعلق  2018ماي  09المؤرخ في  2018لسنة  29من القانون األساسي عدد  205الفصل 

للعضو بالمجلس البلدي أن يقدم استقالته " بمجلة الجماعات المحلية الذي ينص على مايلي 

ويتم إعالم  لمعاينتهايعرضها على المجلس البلدي في أول اجتماع يعقده لرئيس البلدية الذي 

يعرض رئيس البلدية مطلب العضوة السيدة هاجر الشابي عن القائمة .... " الوالي المختص ترابيا

تحت  2021سبتمبر  03المستقلة شباب تستور عضو المجلس البلدي والوارد على البلدية بتاريخ 

 .ك ألسباب شخصية والراغبة بموجبه في االستقالة من عضوية المجلس البلدي وذل 1072عدد 
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من أعضاء المجلس البلدي معاينة هذه االستقالة والمصادقة عليها حتى تتولى  فالمطلوب

 .المصالح البلدية اتمام اجراءات سد الشغور
 

:قرار المجلس  

 

تمت معاينة استقالة عضو المجلس البلدي هاجر الشابي عن      وبعد النقاش و المداولة 

قائمة شباب تستور من قبل أعضاء المجلس البلدي والموافقة عليها واإلذن           

.لإلدارة البلدية بإتمام باقي االجراءات اإلدارية الالزمة في الغرض لسد الشغور  

 

    

 . الزوالالواحدة بعد ورفعت الجلسة في حدود الساعة 
 

 : تستور في 
 

 رئيس البلدية                                                          

      

                                                       

 محمد المانسي                                                                        

 

 
 

 


