
    الجمهورية التونسية 
  وزارة الشؤون المحلية والبيئة

 بلدية تستور       
 

       

 2020لسنة  الدورة العادية الثالثة للمجلس البلدي بتستور  
   2020 سبتمبر  15جلسة يوم الثالثاء  

 
 

 سبتمبر 03على إثر استدعاء فردي وجه لجميع أعضاء المجلس البلدي بتستور بتاريخ 
 ووقع تعليقه ببهو البلدية واألماكن العمومية هذا نصه : يتشرف 665 تحت عدد 2020

 التي 2020رئيس بلدية تستور باستدعائكم لحضور أشغال الدورة العادية الثالثة لسنة 
 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الجلسات 2020 سبتمبر 11تقرر عقدها يوم الجمعة 

بالبلدية  وعلى إثر عدم إكتمال النصاب في عدد الحضور للجلسة تقرر تأجيلها إلى يوم 
 على الساعة الثانية بعد الزوال ويتضمن جدول األعمال 2020 سبتمبر 15الثالثاء 

 النقاط التالية :
 
 متابعة الوضع المالي للبلدية.  -

  .2021* مناقشة ميزانية بلدية تستور لسنة 

 متابعة تنفيذ مشاريع البلدية. -

 متابعة الوضع البيئي بالمنطقة البلدية. -

 استعراض المناشير. -

 مسائل مختلفة:  -

  .2020* مراجعة معاليم األسواق المستلزمة لسنة 

  .2020تنقيح الميزانية لسنة  •

  .2021تحديد مواعيد بتة استلزام األسواق البلدية لسنة  •

  د.190.000التداول في منحة صندوق القروض بمبلغ  •
 
 



 الحاضرون  السيدات والسادة :
 

    فاطمة الجبالي : مساعد ثالث. -

    أحمد الزواوي : مساعد رابع. -

    قيس الجبالي : عضو مجلس بلدي. -

    وليد المزوغي : عضو مجلس بلدي. -

   محمد الشابي : عضو مجلس بلدي. -

 سفيان الهمامي  : عضو مجلس بلدي. -

 نزيهة الهمامي : عضو مجلس بلدي. -

 عبد الرزاق الغالي : عضو مجلس بلدي. -
وتغيب كل من السيدات والسادة  الزهرة الجزيري ، منال السوسي ، سماح الهمامي، 

سها القرواشي، لبنى البوسالمي، إيناس الكالعي ، هاجر الشابي، شيماء المناعي 
،نزيهة الجندوبي، أميرة البوعلي، محمد القرواشي، محمد العرفاوي ، خبيب العياري ، 

 حسن العياري ومحمد صدقي جبيس.
و حضر أشغال الدورة السيد علي الغربي كاتب عام البلدية الذي تولى كتابة محضر 

 الجلسة وفقا للقانون.
 

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

تم إستعراض جملة الموارد و جملة النفقات التي تم انجازها إلى غاية موفى شهر 
  حسب بيانات الجداول التالي :  و ذلك2020أوت 

  

تقديرات  بيان الفصل ف الفصل
 الميزانية

إستخالصات 
 األشهر السابقة

إستخالصات 
 الشهر

جملة 
 النسبة اإلستخالصات

 % 12.14 7282.735 751.840 6530.895 60000.000 المعلوم على العقارات المبنية   01101

 %20.77 830.895 210.895 620.000 4000.000 المعلوم على األراضي غير المبنية   01102

 %61.20 122409.136 - 122409.136 200000.000 المعلوم على المؤسسات 01 01201

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

 %42.83 8566.075 - 8566.075 20000.000 المعلوم على النزل 00 01202

 %116.12 580.575 - 580.575 500.000 معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات   01203



 %15.34 - 18333.332 - 119500.000 مداخيل األسواق اليومية واألسبوعية والظرفية   02101

 % 25.00 3000.000 - 3000.000 12000.000 مداخيل أسواق الجملة   02102

 %59.49 4759.500 320.750 4438.750 8000.000 معلوم الذبح 01 02401

 %19.33 2320.000 330.000 1990.000 12000.000 معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام   02402

 %  58.16 2908.000 120.000 2788.000 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

 %34.53 5525.250 777.750 4747.500 16000.000 معلوم التعريف باإلمضاء   03101

 % 29.01 1450.500 266.250 1184.250 5000.000 معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل   03102

 % 49.68 9935.000 2250.000 7685.000 20000.000 معلوم تسليم بطاقات الحالة المدنية   03103

 % 1.8 18.000 4.000 14.000 1000.000 معلوم تسليم الشهائد والحجج األخرى   03199

 % 12 240.000  240.000 2000.000 معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن   03202

 % 70 2100.000 810.000 1290.000 3000.000 معلوم رخص الحفالت المنظمة بمناسبة األفراح العائلية   03203

 %39.61 5942.000 1633.000 4309.000 15000.000 معلوم رخص البناء   03206

 %57.36 2868.000 60.000 2808.000 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  

 36% 2880.000 350.000 2530.000 8000.000 معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات  03399

 %32.52 9755.000 1585.000 8170.000 30000.000 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري   05201

 %30.70 6140.000 194.000 5946.000 20000.000 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط مهني   05202

 %143.04 2860.815 - 2860.815 2000.000 مداخيل كراء عقارات معدة للسكن   05205

 % 15.25 1220.000 610.000 610.000 8000.000 مداخيل كراء قاعات العروض واألفراح   05210

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

 - - - - 1000.000 محاصيل البيوعات األخرى   05399

 %50. 316691.000  316691.000 634000.000 الدعم السنوي بعنوان التسييرالمناب من  01 06001

 %66.67 100000.000 - 100000.0000 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- 1890.000 - 1890.000 2000.000 مقابيض مختلفة 99 06099

 % 45.66 742815.813 28606.817 714208.996 1627000.000 جملة موارد العنوان األول

  



 إذ بلغت موارد 2020تم استعراض اإلستخالصات المحققة إلى موفى شهر أوت 
 % 45.66 دينارا محققة بذلك نسبة 7428151,813العنوان األول لبلدية تستور 

 دينارا 1627000,000 والبالغة 2020من تقديرات موارد ميزانية العنوان األول لسنة 
 دينارا أي 617886,875فيما بلغت المصاريف إلى موفى نفس الشهر مبلغا قدره 

 و البالغة 2020 من تقديرات نفقات العنوان األول لسنة % 39بنسبة 
 من جملة النفقات المنجزة % 86 دينارا وتمثل نفقات التأجير نسبة 1593787,000

   .2020إلى موفى شهر أوت 
 7282,735ففيما يخص المعلوم على العقارات المبنية فقد تم تحقيق مبلغا قدره 

 60000,000 من المبالغ المرسمة بالميزانية والبالغة % 12.14دينارا أي بنسبة 
دينارا وفيما يتعلق بالمعلوم على العقارات الغير مبنية فإنه تم تحقيق مبلغ 

 من تقديرات المبالغ المصادق عليها % 20.77 دينارا أي بنسبة 830,895وقدره
 بالميزانية. 

 122409,136أما بالنسبة للمعلوم على المؤسسات فإنه تم استخالص مبلغا قدره 
 من المبالغ المرسمة بالميزانية وفي باب مداخيل كراء % 61دينارا أي بنسبة 

  .% 36.06 دينارا أي بنسبة 18755,815العقارات تم تحقيق مبلغ قدره 
 

  :متابعة تنفيذ مشاريع البلدية -2
 

الكلفة  المشروع السنة ع/ر
 اإلجراءات بالدينار

اقتناء معدات نظافة  2018 1
 % 100أنجز بنسبة   د304.000 وطرقات

 بصدد التأشير لدى مراقب المصاريف  د406.000 تعبيد الطرقات 2019 2
 بصدد إعداد  االستشارة  د50.000 اقتناء معدات نظافة   2020 3
 بصدد إعداد  االستشارة  د373.000 تعبيد الطرقات 2020 4
 بصدد إعداد  االستشارة  د100.000 بناء قاعة جلسات 2020 5

 
  :-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

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

  والمبينة كمايلي :2020 والثالثة  لسنة 2020العاديتين الثانية لسنة 
 
 
 

 ع/ر
 

 الموضوع المصدر التاريخ

16 
 

 وزير الشؤون المحلية   2020 أوت 07
 

 حول الحد من التداعيات المالية المترتبة عن التدابير 
 االستثنائية للتوقي من انتشار "فيروس كورونا المستجد" على 

  .2020األسواق والمسالخ البلدية المستلزمة  لسنة 

  : مسائل مختلفة 1 - 5
 

 د لسنة 110000.000 : السوق األسبوعية  بتستور: مراجعة معاليم األسواق المستلزمة  •
 ، سوق الجملة 2020 د لسنة9500.000 ، السوق األسبوعية بوادي الزرقاء : 2020

   . 2020 د لسنة 12000.000بتستور 

 لمراجعة مبالغ االستلزام نظرا 2020النظر في مطالب المستلزمين لالسواق البلدية لسنة 
 للظروف التي مرت بها البالد وال زالت بخصوص وباء الكورونا.

 2020 أوت 07 بتاريخ 16استنادا على منشور السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة عدد 
حول الحد من التداعيات المالية المترتبة عن التدابير االستثنائية للتوقي من انتشار فيروس 



كورونا المستجد على األسواق البلدية المستلزمة وعلى مطالب المستلزمين لألسواق البلدية 
وقد تم عرض مطلب السيد أشرف بن محمد     .2020بتستور للحط في مبالغ اللزمة لسنة 

 والصادرة بتونس 08517981فوزي  المهبولي  صاحب بطاقة التعريف الوطنية رقم 
 ومستلزم السوق األسبوعية d 912545/  ومعرفه الجبائي 2017 ديسمبر 07بتاريخ 

  على أنظار المجلس البلدي للتداول .2020وسوق الدواب بتستور لسنة 
  
 .لذا المعروض على أعضاء المجلس البلدي التداول في هذا الموضوع 

 
 قرار المجلس

وبعد الدرس والنقاش  وافق األعضاء الحاضرون باالجماع على طرح ثالثة أشهر من 
مبالغ اللزمات الثالثة لمستلزمي السوق األسبوعية وسوق الدواب بتستور ، مستلزم السوق 
األسبوعية بوادي الزرقاء ومستلزم سوق الجملة لمنتجات الفالحة والصيد البحري بتستور 

  دينارا وعلى اإلدارة البلدية إتمام بقية إجراءات الطرح  .32875.000بمبلغ جملي يساوي 
  

   :2020تنقيح ميزانية البلدية لسنة  -  2- 5
 2020 أوت 07 بتاريخ 16استنادا على منشور السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة عدد 

حول الحد من التداعيات الماتلية المترتبة عن التدابير االستثنائية للتوقي من انتشار 
فيروس كورونا المستجد على األسواق البلدية المستلزمة وعلى مطالب المستلزمين لألسواق 

  .2020البلدية بتستور للحط في مبالغ اللزمة لسنة 
 د مفصلة كما 32875,000 بالتخفيض بمبلغ و قدره 2020سيتم تنقيح ميزانية البلدية لسنة 

 يلي : 
 

الموارد المشمولة  §§ § فصل ص ج ع
 بالتنقيح

التقديرات 
المصادق 

 عليها

 مبلغ التنقيح
-/+ 

التقديرات 
 النهائية

مداخيل األسواق  000 00 01-21 2 1 1
 89625,000  -29875,000 119500,000 األسبوعية

 9000,000  -3000,000 12000,000 مداخيل أسواق الجملة  000 00 02-21 2 1 1

 98625,000 32875,000 131500,000 جملة التنقيحات



 
  د 32875,000 بمبلغ قدره 2020سيتم التخفيض في تقديرات نفقات الميزانية لسنة 

 

النفقات المشمولة  §§ § فصل ق ج ع
 بالتنقيح

التقديرات 
 المصادق عليها

 مبلغ التنقيح
-/+ 

التقديرات 
 النهائية

إقتناء معدات التصرف  001 08 02.201 2 1 1 
 االداري

10000,000 7875,000-  2125,000 

منح لفائدة اللجان والجمعيات  000 07 03.305 2 1 1
 والفرق الثقافية

8000,000  8000,000-  0,000 

1 1 2 03.305 10 000 
 0,000  -1000,000 1000,000 تدخالت لفائدة الشباب

1 1 2 03.305 
 

11 000 
 0,000  -1000,000 1000,000 تدخالت لفائدة الطفولة

تدخالت لفائدة الجمعيات  000 12 03.305 3 1 1
 الرياضية

15000,000 15000,000- 0,000 

 2125,000 32875,000 35000,000 جملة التنقيحات

 .  2020وبعد النقاش و المداولة صادق المجلس باإلجماع على تنقيح الميزانية لسنة 
 

تم تحديد موعد   : 2021تحديد مواعيد بتة األسواق البلدية لسنة  – 3- 5     
  للقيام ببتة األسواق لبلدية تستور.2020 نوفمبر 30الخميس 

  د110000.000 السوق األسبوعية بتستور 

  د9500.000       السوق األسبوعية بوادي الزرقاء 
  د12000.000        سوق الجملة بتستور  
  د3000       المسلخ البلدي بتستور 

 

 د من طرف 190000.000في المنحة االستثنائية بمبلغ   التداول   – 4- 5
  .2020صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية لسنة 

ذّكر السيد محمد المانسي رئيس المجلس البلدي الحاضرين أن البلدية تحصلت على 
 2020مساعدة استثنائية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بعنوان سنة 



 دينارا القتناء معدات نظافة وطرقات متمثلة في آلة جارفة 190.000بمبلغ وقدره 
(tractopelle ) لتدعيم أسطول البلدية خاصة بعد التوسع الجغرافي للمجال البلدي وٕاضافة 

 عمادات ليتضاعف عدد سكان البلدية وخاصة التجمعات السكانية الكبيرة مثل 07عدد 
عمادة وادي الزرقاء التي أصبحت دائرة بلدية وضرورة دعمها بالمعدات الالزمة للنظافة ومن 
شروط  الحصول على المساعدة االستثنائية تقديم ملف لهذا األخير للحصول على الموافقة 

 المبدئية لتمويل المشروع ومن ضمنه مداولة المجلس البلدي في شأنه . 

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

وبعد الدرس والنقاش تم المرور إلى التصويت الذي أسفر على المصادقة باجماع 
. الحاضرين بـ(نعم)  وصوت واحد بـ (ال)على اقتناء آلة جارفة

 
 ورفعت الجلسة في حدود الساعة الخامسة مساءا.

                       تستور في :
                                             رئيس البلدية

                                                محمد المانسي


