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الجمهورية التونسية        
 شؤون المحلية وزارة ال     

  بلدية تستور           
           عــــــــدد

 

 

 2020للدورة العادية الثانية للمجلس البلدي بتستور لسنة  

 2020 جويلية  29جلسة يوم الثالثاء  
 

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

 .2020الكورونا وللحفاظ على صحة الجميع لم يقع عقد جلسة تمهيدية لدورة ماي 

 

 2020 جوان 19وعلى إثر استدعاء فردي وجه لجميع أعضاء المجلس البلدي بتستور بتاريخ 

 ووقع تعليقه ببهو البلدية واألماكن العمومية هذا نصه : يتشرف رئيس بلدية 416تحت عدد 

 والتي تقرر عقدها يوم الجمعة 2020تستور باستدعائكم لحضور أشغال الدورة العادية الثانية لسنة 

 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الجلسات بقصر البلدية. وحيث لم يكتمل 2020 جوان 26

 على الساعة التاسعة صباحا ويتضمن 2020 جوان 29النصاب لعقد الجلسة تم تأجيلها إلى يوم 

 جدول األعمال النقاط التالية :

 

  :المواضيع القارة •

 ـ متابعة الوضع المالي للبلدية1
 ـ متابعة تنفيذ المشاريع البلدية2
 ـ متابعة الوضع البيئي بالمنطقة البلدية3
 ـ استعراض المناشير4
 ـ مسائل مختلفة5
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 ) :2020متابعة الوضع المالي للبلدية (إلى حد موفى شهر ماي ـ 1
 

 وذلك حسب بيانات الجدول 2020ّ◌ جملة الموارد التي تم تحقيقها إلى غاية موفى شهر ماي 

 التالي : 

 بيان الفصل ف الفصل
تقديرات 
 الميزانية

إستخالصات 
 األشهر السابقة

إستخالصات 
 الشهر

جملة 
 النسبة اإلستخالصات

 % 841 5046.095 313.020 4733.075 60000.000 المعلوم على العقارات المبنية   01101

 %11.05 442.095 22.080 420.015 4000.000 المعلوم على األراضي غير المبنية   01102

 %34.80 69604.348 1065.299 68539.049 200000.000 المعلوم على المؤسسات 01 01201

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

 %29.07 5814.904 - 5814.904 15000.000 المعلوم على النزل 00 01202

 %56.12 280.575 - 280.575 500.000 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

 %42.47 3397.200 996.600 2400.600 8000.000 معلوم الذبح 01 02401

 %10.75 1290.000 190.000 1100.000 8000.000 معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام   02402

 %  37.36 1868.000 370.000 1498.000 5000.000 معلوم إشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناء   02404

02405 
 

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

 %0.00 - - - 12000.000 معلوم اإلشهار   02406

 %17.68 2828.250 512.250 2316.000 16000.000 معلوم التعريف باإلمضاء   03101

 % 16.31 815.250 72.000 743.250 5000.000 معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل   03102

 % 21.43 4285.000 550.000 3735.000 20000.000 معلوم تسليم بطاقات الحالة المدنية   03103

 % 0.8 8.000 - 8.000 1000.000 معلوم تسليم الشهائد والحجج األخرى   03199

 120.000 2000.000 معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن   03202
 

120.000 6 % 

 % 5 150.000 - 150.000 3000.000 معلوم رخص الحفالت المنظمة بمناسبة األفراح العائلية   03203

 %26.28 3942.000 108.000 3834.000 15000.000 معلوم رخص البناء   03206

 %45.16 2258.000 430.000 1828.000 4000.000 معاليم اإليواء بمستودع الحجز   03302

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

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

03304   
معاليم مقابل رفع الفضالت المتأتية من نشاط المحالت 
% 53.33 1600.000 - 1600.000 3000.000 التجارية أو الصناعية  
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03399 
 

 18.81% 1505.000 555000 950.000 8000.000 معاليم أخرى مقابل إسداء خدمات

 %18.98 5695.000 1780.000 3915.000 30000.000 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري   05201

 %26.36 5272.000 394.000 4878.000 20000.000 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط مهني   05202

 %133.84 2676.810 - 2676.810 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

الدعم السنوي بعنوان التسييرالمناب من  01 06001  634000.000 - 316691.000 316691.000 49.95% 

 100000.0000 150000.000 المناب بعنوان منحة التوازن 02 06001
 

100000.000 66.67% 

06002 
 

 100000.000 100000.000 موارد منقولة من فوائض العنوان األول
 

100000.000 100 

 %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

% 39.23 638219.527 324049.249 314170.278 1627000.000 جملة موارد العنوان األول  
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  :2019ـ الحساب المالي لسنة 1-2

 2019قدم رئيس لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف النتائج المالية لسنة 
 دخال و صرفا بعنوانيها األول و الثاني كما يلي : 

 
 المبالغ العنوان

.2019مقابيض الميزانية خالل تصرف    د2283549,293 
  د1519773,898  2019مصاريف الميزانية المأمور بصرفها خالل سنة 

.31/12/2019الفاضل من العنوان األول إلى حد    د240653,958 
االعتمادات الغير مستعملة من العنوان األول إلى حد 

. والتي يصرح بإلغائها.31/12/2019  
  د159859,760

االعتمادات الغير مستعملة من العنوان الثاني إلى غاية 
  والتي يصرح بإلغائها.31/12/2019

  د542260,437

االعتمادات الغير مستعملة من العنوان الثاني إلى غاية 
 والتي يصرح بتحويلها لتصرف سنة 31/12/2019

2020.  

  د523121,437

 من العنوان 5االعتمادات الغير مستعملة من  الجزء 
  والتي يصرح بإلغائها.31/12/2019الثاني إلى غاية 

 
  د1589.000

 
 

 2019الخالصة العامة للمقابيض و نفقات الميزانية لسنة 

المقابيض  التقديرات  العنوان
 الحقيقية

المصاريف 
 الحقيقية

فواضل 
 الميزانية

العنوان 
 األول

1508627,288 1570282,486 1329628,528 240653,958 

العنوان 
 الثاني

714855,807 713266,807 190145,370 
 

523121,437 

 763775,395 1519773,898 2283549,293 2223483,095 الجملة
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وبعد ما تم اختيار السيد محمد الشابي مستشار بلدي و رئيس لجنة الشؤون اإلدارية و إسداء 

الخدمات لرئاسة الجلسة غادر رئيس البلدية الجلسة وبعد النقاش و المداولة صادق المجلس 

 .   2019باإلجماع على ختم الحساب المالي لسنة 

 

 - متابعة تنفيذ المشاريع البلدية :2

     

 

 اإلجراءات الكلفة بالدينار المشروع السنة ع/ر
تهيئة الطرقات بحي  2016 1

% 100أنجز بنسبة   د225.054 النسيم  

تهيئة طريق المعهد  2017 2
% 100أنجز بنسبة   د191.385 الجديد بحي النسيم  

اقتناء معدات نظافة  2018 3
% 100أنجز بنسبة   د304.000 وطرقات  

 تم إعادة نشر طلب العروض  د481.000 تعبيد الطرقات 2019 4
 بصدد االنجاز  د50.000 اقتناء معدات نظافة   2020 5

               

                              

 - متابعة الوضع البيئي بالمنطقة البلدية :3
 

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

    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 بالتعاون 

 مع الدائرة الفرعية للغابات بتستور والفرع المحلي للتجهيز . 
 
 
 : استعراض المناشير -4
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 والمبينة 2020 والثانية  لسنة 2020المناشير الواردة على البلدية بين الدورتين العاديتين األولى لسنة 

 كمايلي :

 
 

 ع/ر
 

 الموضوع المصدر التاريخ

11 
 

   حول إجراءات الحجر الصحي الموجه وزير الشؤون المحلية  2020 ماي 02

ور مشترك لوزارة الداخلية والشؤون  - -
حلية والصحة والشؤون االجتماعية  

 االجراءات المتبعة بخصوص الحجر الصحي الموجه لفائدة الحرفيين 
 وأصحاب المهن الصغرى

حول فتح الحسابات الخاصة بميزانية البلديات في إطار تفعيل أحكام  وزير الشؤون المحلية  2020 ماي 18 12
  من مجلة الجماعات المحلية138الفصل 

 
 ـ مسائل مختلفة :5 

  

  :2020تنقيح ميزانية بلدية تستور لسنة  •

 

  د مفصلة كما يلي :28693,000 بمبلغ و قدره 2020سيتم تعديل ميزانية البلدية لسنة 

 

    على النحو التالي :2020على مستوى النفقات بالعنوان األول لميزانية سنة 

  د.18693.000 بمبلغ 02 الفقرة الفرعية 10 الفقرة 02201الترفيع في الفصل 

  المطبوعات. 14 الفقرة 02201 د من فصل 2900.000التخفيض بمبلغ 

 المساهمة بعنوان التنفيل بمبلغ 01 الفقرة الفرعية 10 الفقرة 03302و سيتم الترفيع في الفصل 

  د  .10000.000

 د 4000.000 االعتناء بمبلغ 01 الفقرة الفرعية 34 الفقرة 02202 كذلك سيتم التخفيض في الفصل 

  د 4000.000 صيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية  بمبلغ 46 الفقرة 02202والفصل 
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  د.17793.000 نفقات التصرف غير الموزعة بمبلغ 01 الفقرة 04401سيتم التخفيض في فصل 

 

 قرار المجلس

 

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

 ورفعت الجلسة في حدود الساعة منتصف النهار. 

 
 

2020   جويلية  29تستور  في  :    

 

                                             رئيس البلدية  

                                     

                              

                                            محمد المانسي
 

 

 

 

 
 

 


