
 
 

 الجمهورية التونسية      
 وزارة الشؤون المحلية والبيئة

   واليـــة بــــاجة      
  بلـديـة تستـــور      

 
                                                                       

    محضر جلسة
 2019لسنة  الدورة العادية الثالثة للمجلس البلدي بتستور  

  2019 سبتمبر  21        جلسة يوم السبت  
  

 27   عقدت الجلسة التمهيدية للدورة العادية الثالثة للمجلس البلدي بتستور يوم السبت 
   على الساعة التاسعة صباحا  بقاعة الجلسات بالبلدية . 2019جويلية 

 
 سبتمبر 12وعلى إثر استدعاء فردي وجه لجميع أعضاء المجلس البلدي بتستور بتاريخ 

 ووقع تعليقه ببهو البلدية واألماكن العمومية هذا نصه : يتشرف 895 تحت عدد 2019
 التي 2019رئيس بلدية تستور باستدعائكم لحضور أشغال الدورة العادية الثالثة لسنة 

 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الجلسات 2019 سبتمبر 21تقرر عقدها يوم السبت 
 بالبلدية ويتضمن جدول األعمال النقاط التالية :

 
 الوضع المالي. -

  .2020مناقشة مشروع ميزانية بلدية تستور لسنة  -

 متابعة تنفيذ مشاريع البلدية. -

 متابعة الوضع البيئي بالمنطقة البلدية. -

 استعراض المناشير. -

 مسائل مختلفة:  -

 
 



  .2019* تنقيح ميزانية البلدية لسنة                    
   * مراجعة لجنة التبتيت .

  .2020  * تحديد موعد استلزام األسواق البلدية لسنة 
   * اسناد لجنة  الطفولة والشباب والرياضة.

                       * اسناد لجنة االعالم والتواصل والتقييم.
 الحاضرون السيدات والسادة :

   محمد القرواشي : مساعد ثاني. -

    فاطمة الجبالي : مساعد ثالث. -

    أحمد الزواوي : مساعد رابع. -

    قيس الجبالي : عضو مجلس بلدي. -

    خبيب العياري : عضو مجلس بلدي. -

    إيناس الكالعي : عضو مجلس بلدي. -

    وليد المزوغي : عضو مجلس بلدي. -

    محمد صدقي جبيس : عضو مجلس بلدي. -

   محمد الشابي : عضو مجلس بلدي. -

   شيماء المناعي : عضو مجلس بلدي. -

 أميرة بوعلي : عضو مجلس بلدي. -

 عبد الرزاق الغالي : عضو مجلس بلدي. -
 

وتغيب كل من السيدات والسادة األعضاء : الزهرة الجزيري ، لبنى البوسالمي، نزيهة 
الجندوبي، سها القرواشي ، نزيهة الهمامي ، منال السوسي، هاجر الشابي، سماح 

 الهمامي، محمد العرفاوي، حسن العياري وسفيان الهمامي.

 
   وحضر أشغال الدورة السيد علي الغربي كاتب عام البلدية الذي تولى كتابة  محضر 

 الجلسة وفقا للقانون.
 

وبعد التأكد من توفر النصاب وٕامضاء ورقة الحضور من قبل كافة أعضاء المجلس 
 عضو.افتتح السيد محمد المانسي رئيس بلدية تستور 12البلدي الحاضرين وعددهم 



الجلسة رحب في مستهلها بالحضور وكل من لبى الدعوة ثم تطرق إلى تثمين التحلي 
بالمسؤولية ألعضاء المجلس البلدي خالل الحملة االنتخابية الرئاسية. كما أشار إلى  

تأخر سلطة االشراف في دعم البلديات الموسعة حتى تتمكن من مجابهة األعباء 
االضافية لهذا التوسع الجغرافي للبلدية وما ترتب عنه من مصاريف إضافية  واقترح 
تحرك جماعي للبلديات بتقديم الئحة لوزارة االشراف للتسريع في توفير االعتمادات 

المرصودة لألرياف ضمن المخطط االستثماري الخاص بها . كما أشار إلى ضرورة 
تأمين العقارات البلدية بتحويزها في مرحلة أولى ثم ثمن تثبيت كل من مركز الشرطة 

البلدية وكذلك مركز شرطة المرور اللذين سيكون لهم مساهمة في تنظيم بعض 
الجوانب الحياتية بمدينة تستور لذلك اقترح السيد محمد المانسي رئيس البلدية إحداث 
لجنة متابعة تنفيذ قرارات الهدم . كما اقترح تثبيت الئحة إشهارية ترحيبية في مدخل 

المدينة تعبر عن تستور البلدية السياحية. وفي األخير اقترح السيد رئيس البلدية 
ادخال كيفية سد الشغورات الحاصلة في مجموع األعوان للبلدية ضمن جدول 

االعمال للتدوال فيها وٕايجاد الحلول المناسبة لذلك  ثم أعطى الكلمة لرؤساء اللجان 
 حتى يقدموا التقارير التي أعدوها ودراسة اإلشكاليات المطروحة.

 

  :2019 متابعة الوضع المالي لبلدية تستور لحد موفى  أوت  -1

 2019تم إستعراض جملة الموارد التي تم تحقيقها إلى غاية موفى شهر أوت 
  حسب بيانات الجدول التالي : وذلك

 
 

تقديرات  بيان الفصل ف الفصل
 الميزانية

إستخالصات 
األشهر 
 السابقة

إستخالصات 
 الشهر

جملة 
 النسبة اإلستخالصات

 %41.10 16438.824 1057.100 15381.724 40000.000 المعلوم على العقارات المبنية   01101

 %34.22 1368.761 36.110 1332.651 4000.000 المعلوم على األراضي غير المبنية   01102

 %64.95 129900.933 16743.871 129900.933 200000.000 المعلوم على المؤسسات 01 01201

 %126.61 - - - 60.000.000 المبالغ المتأتية من صندوق التعاون 02 01201

 %114.23 17134.990 - 17134.990 15000.000 المعلوم على النزل  01202

 %.59 295.000 - 295.000 500.000 معلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع المشروبات   01203

 %50 46000.0000 21250.000 24750.000 92000.000 مداخيل األسواق اليومية واألسبوعية والظرفية   02101

 % 50 5500.000 2750.000 2750.000 10000.000 مداخيل أسواق الجملة   02102

 %77.92 5454.050 426.100 5027.950 7000.000 معلوم الذبح 01 02401



 %30.50 2440.000 560.000 1880.000 8000.000 معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام   02402

 %32.60 1630.000  1630.000 5000.000 معلوم إشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناء   02404

 %00.0 - - - 1000.000 معلوم عن أشغال تحت الطريق العام  02405

 %00.0 -  - 4000.000 معلوم اإلشهار   02406

 %56.22 8995.050 1144.500 7850.550 16000.000 معلوم التعريف باإلمضاء   03101

 %56.54 2826.750 569.250 2257.500 5000.000 معلوم اإلشهاد بمطابقة النسخ لألصل   03102

 %80.05 16010.000 2320.000 13690.000 20000.000 معلوم تسليم بطاقات الحالة المدنية   03103

 %3.2 32.000 2.000 30.000 1000.000 معلوم تسليم الشهائد والحجج األخرى   03199

 %7.50 150.000 100.000 50.000 2000.000 معلوم رخص إشغال الطريق العام لتعاطي بعض المهن   03202

 %76.67 2300.000 860.000 1440.000 3000.000 معلوم رخص الحفالت المنظمة بمناسبة األفراح العائلية   03203

 %87.80 6144.300 25.000 6119.300 7000.000 معلوم رخص البناء   03206

 %98.65 3946.000 272.000 3674.000 4000.000 معاليم اإليواء بمستودع الحجز   03302

المقابيض االعتيادية للمعلوم اإلضافي على سعر التيار  01 03303
 - - - - 35000.000 الكهربائي

المبالغ المتأتية من المعلوم اإلضافي على سعر التيار  02 03303
 - - - - 25000.000 الكهربائي

معاليم مقابل رفع الفضالت المتأتية من نشاط المحالت    03304
 %93.33 2800.000 - 2800.000 3000.000 التجارية أو الصناعية

 %74.71 5230.000 1135.000 4095.000 7000.000 معاليم أخرى مقابل اسداء خدمات  03399

 %25.25 7575.000 150.000 7425.000 30000.000 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري   05201

 %45.96 9191.000 147.000 9044.000 20000.000 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط مهني   05202

 %24.40 1220.025 204.005 1016.020 5000.000 مداخيل كراء عقارات معدة للسكن   05205

 %.41 3280.000 2210.000 1070.000 8000.000 مداخيل كراء قاعات العروض واألفراح   05210

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

 - - - - 1000.000 محاصيل البيوعات األخرى   05399

 %86.91 575802.000 278826.000 296976.000 662500.000 الدعم السنوي بعنوان التسييرالمناب من   01 06001

 - 150000.000 - 150000.000 - بعنوان منحة التوازنالمناب   02 06001

 %.100 104127.288 - 104127.288 104127.288  16مساهمة الدولة بعنوان اآللية  04 06001

 %.100 60000.000 - 60000.000 60000.000 موارد منقولة من فوائض العنوان  06002

 %.60 300.000 - 300.000 500.000 مداخيل المخالفات لتراتيب حفظ الصحة والشرطة الصحية   06006

 - - - - 500.000 مداخيل المخالفات للتراتيب العمرانية   06007

 - - - - 500.000 إسترجاع مصاريف إصالح الطرقات واألرصفة   06009

 - 1800.000 - 1800.000  مقابيض مختلفة 99 06099

 %78.74 1187891.971 314044.065 873847.906 1508627.288 جملة موارد العنوان األول

 
  : :2020-مشروع ميزانية بلدية تستور لسنة 2

 



  *الموارد
 الفصل § §§ بيان الفصل المبلغ

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

 11.01   المعلوم على العقارات المبنية 40.000
 11.02   المعلوم على العقارات غير المبنية 4.000
    -المعاليم الموظفة على األنشطة2 

المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية و التجارية او  260.000
 المهنية

  12.01 

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

    جملة الصنف األول 324.500
مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي و استلزام المرافق  

 العمومية فيه
   

    -مداخيل األسواق المستلزمة1 
 21.01   مداخيل األسواق اليومية و األسبوعية 110.000

    -المداخيل المتأتية من االستغالل المباشر لألسواق3 
 23.03   المعلوم على رقم معامالت وكالء البيع و مزودي سوق الجملة -

    -المداخيل األخرى المتأتية من االستغالل المباشر للملك البلدي4 
 24.01   معلوم الذبح 7.000
 24.02   معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام 8.000
 24.03   معلوم وقوف العربات بالطريق العام 1.000
 24.04   معلوم إشغال الطريق العام عند إقامة حظائر البناء 6.000
 24.05   معلوم عن إشغال تحت الطريق العام 1.000
 24.06   معلوم اإلشهار 4.000

    جملة الصنف الثاني 137.000
الصنف الثالث معاليم الموجبات و الرخص اإلدارية و معاليم  

 مقابل إسداء خدمات
   

    -معاليم الموجبات اإلدارية1 
 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 1.000
    -معاليم الرخص اإلدارية2 

 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 10.000

    -معاليم مقابل إسداء الخدمات3 
 33.02   معاليم اإليواء بمستودع الحجز 4.000
 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 8.000
    جملة الصنف الثالث 147.000
    جملة الجزء األول 608.500

    الجزء الثاني المداخيل غير الجبائية االعتيادية 
    الصنف الخامس مداخيل األمالك البلدية االعتيادية 

 52.01   مداخيل كراء العقارات المعدة لنشاط تجاري 30.000



 
*النفقات 

 
 الفصل § §§ بيان الفصل المبلغ

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

 01100 01  المنح المخولة لرؤساء البلديات 37.000
تأجير األعوان القارين     01.101 

األجر األساسي و التدرج  170.836  01  
المنح الخصوصية القارة  253.790  02  
المنحة الكيلوميترية المرتبطة بالرتبة  9.483 001   
منحة التصرف و التنفيذ  33.828 002   
   003 منحة التكاليف الخاصة 39.760
منحة المشاريع  18.216 006   
منحة التكاليف البيداغوجية  6.102 013   

منحة حفظ الصحة و رفع الفواضل المنزلية  126.401 091   
المنح المرتبطة بالوظيفة  7.457  03  
المنحة الوظيفية  4.800 001   
المنحة الكيلوميترية  1.217 005   

   006 منحة السكن -
المنح الخصوصية المتغيرة  300  04  
منحة المسؤولية المسندة للوكالء العاديين  300 070   

المنح غير الخصوصية المتغيرة  12.762  05  
منحة اإلنتاج المدمجة في المرتب  5.320 001   
منحة اإلنتاج غير المدمجة في المرتب  7.442 002   
منحة الساعات اإلضافية و العمل الليلي  6.000  06  

 52.02   مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط مهني 20.000
 52.05   مداخيل كراء عقارات معدة للسكن 2.000
 52.10   مداخيل كراء قاعات العروض و األفراح 8.000
-محاصيل بيع العقارات و األمالك األخرى 3     

 53.02   محاصيل بيع األثاث الذي زال االنتفاع به 1.000
 53.99   محاصيل البيوعات األخرى 1.000
    جملة الصنف الخامس 62.000

    الصنف السادس المداخيل المالية االعتيادية 
 60.01 01  الدعم السنوي بعنوان التسييرالمناب من  634.000
 60.01 02  بعنوان منحة التوازنالمناب  50.000

 60.01 03  المنح االستثنائية بعوان التسيير -
 60.02   موارد منقولة من فوائض العنوان األول -
 60.03   منح ومساهمات مخصصة للتسيير -

 60.06   مداخيل المخالفات لتراتيب حفظ الصحة  500
 60.07   مداخيل المخالفات للتراتيب العمرانية 500

 60.08   مقابيض مترتبة عن تسوية العمليات الخارجة عن الميزانية -
 60.09   استرجاع مصاريف إصالح الطرقات و األرصفة 500

    جملة الصنف السادس 685.500
    جملة الجزء الثاني 747.500
    جملة موارد العنوان االول 1356.000

    العنوان الثاني : موارد العنوان الثاني 
    الصنف الثامن : مدخرات وموارد مختلفة 597.450
    جملة موارد العنوان الثاني 597.450
    جملة موارد الميزانية 1953.450



   001 منحة الساعات اإلضافية 6.000
منحة العمل الليلي  - 002   

المنح العائلية  5.855  013  
المنحة العائلية  4.310 001   
منحة األجر الوحيد  1.545 002   
المساهمات المحمولة على المشغل  75.948  014  
المساهمة في أنظمة التقاعد  55.962 001   
المساهمة في أنظمة الحيطة االجتماعية  17.908 002   
المساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة األجراء  4.478 004   

    01.101جملة الفصل  625.864
 01102 01  أعوان يشتغلون خطط وقتية 118.000
    01.101جملة الفصل  118.000
    جملة القسم األول 775.000

    القسم الثاني 
 02.201   نفقات تسيير المصالح العمومية المحلية 

استهالك الماء  12.000  02  
استهالك الكهرباء و الغاز  280.000  03  
االتصاالت  5.800  04  
االتصاالت الهاتفية  2.000 001   
تراسل المعطيات  3.800 002   
الوقود  50.000  06  
شراء الوقود لوسائل النقل  50.000 001   
نفقات البريد  1.000  07  
المراسالت اإلدارية  1.000 001   
مصاريف التامين  11.000  09  
تامين وسائل النقل  10.000 001   
تامين البنايات  1.000 003   
التعهد و الصيانة  50.000  10  
تعهد و صيانة وسائل النقل  50.000 002   
مصاريف تنظيف المقرات اإلدارية  1.000  11  
لوازم المكاتب  2.000  13  
المطبوعات  10.000  14  
تعليق اإلعالنات و نشرها  1.000  18  
مصاريف اإلعالمية  7.000  19  
شراء اللوازم و المعدات  7.000 001   
نفقات استغالل المنظومات اإلعالمية  8.000  20  
   001 إستغالل منظومة أدب 1.000
   002 إستغالل منظومة إنصاف 500

   004 إستغالل منظومة مدنية 3.000
   005 "التصرف في موارد الميزانية"استغالل منظومة  3.500
أكساء األعوان  15.000  23  
أكساء العملة و أعوان االستقبال  15.000 002   
تظاهرات دورية و استثنائية  3.000  36  
الحفالت العمومية  3.000 001   
مصاريف النزاعات و التعويضات  10.000  38  
  39  معاليم التسجيل 10.000

  40 002 معلوم العبور 500
خدمات أخرى لفائدة اإلدارة  180  47  
المنحة المخولة لقابض المالية  180 010   

تسديد المتخلدات  10.000  80  
متخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء و الغاز  - 003   



متخلدات تجاه الشركة الوطنية الستغالل و توزيع المياه  - 004   
متخلدات تجاه مؤسسات عمومية اخرى  10.000 020   

متخلدات تجاه الخواص  - 021   
    02.201جملة الفصل  487.480

مصاريف استغالل و صيانة التجهيزات العمومية     02.202 
النفقات المباشرة لتنظيف المدينة  2.000  30  
االعتناء بالمعدات الصغيرة و تجديدها  2.000 002   
االعتناء بالتنوير العمومي  40.000  32  
  34  اإلعتناء بالطرقات واألرصفة 6.000
  46  صيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية 5.000
    02.202جملة الفصل  53.000
جملة القسم الثاني  542.480    

القسم الثالث التدخل العمومي      
تدخالت في الميدان االجتماعي     03.302 

منح للجمعيات و المنظمات ذات الصبغة االجتماعية  2.000  08  
مساهمة المشغل في أنظمة التقاعد بعنوان األعوان المحالين على  8.000

التقاعد 
 10  

المساهمة بعنوان التنفيل  - 001   
المساهمة بعنوان تعديل الجرايات  8.000 002   

الصحة العمومية  -  22  
مقاومة الحشرات و الحيوانات الشاردة  1.000 001   
    03.302جملة الفصل  11.000

 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
تدخالت في ميادين الثقافة و الشباب و الطفولة     03.305 

منح لفائدة اللجان و الجمعيات و الفرق الثقافية  7.000  07  
تدخالت لفائدة الشباب  2.000  10  
تدخالت لفائدة الطفولة  1.000  11  
تدخالت لفائدة الجمعيات الرياضية  15.000  12  
    03.305جملة الفصل  25.000
جملة القسم الثالث         37.500    

القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة و غير الموزعة      
نفقات التصرف غير الموزعة  1.020   04.401 

 - جملة القسم الرابع     
جملة الجزء األول  1356.000    
جملة نفقات العنوان االول  1356.000    

نفقات العنوان الثاني      
 08.901 01  النفقات التنمية غير الموزعة 473.000

الجزء الرابع: تسديد أصل الدين      
القسم العاشر تسديد أصل الدين     10.950 

تسديد أصل القروض  124.450  01  
    10.950جملة الفصل  124.450
جملة القسم العاشر  124.450    
جملة الجزء الرابع  124.450    
جملة نفقات العنوان الثاني  597.450    
مجموع نفقات الميزانية  1953.450    

 
 



 خالصة موارد الميزانية
 

 بيان الموارد المبلغ
 
 

324.500 
137.000 
147.000 

 
608.500 

 
 

62.000 
685.500 
747.500 

1356.000 
 

597.450 
1953.450 

 موارد العنوان االول
 المداخيل الجبائية االعتيادية: الجزء األول

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

 العمومية
  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
 جملة الجزء الثاني

 جملة موارد العنوان األول
 موارد العنوان الثاني

 مدخرات وموارد مختلفةالصنف الثامن : 
 مجموع موارد ميزانية البلدية

 
 خالصة نفقات الميزانية

 
 بيان النفقات المبلغ
 
 

775.000 
542.480 
37.500 
1.020 

1356.000 
- 
- 

1356.000 
 

473.000 
124.450 
597.000 

1953.450 

 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

  فوائد الدين:الجزء الثاني
  فوائد الدين:القسم الخامس

 جملة الجزء الثاني
 جملة نفقات العنوان األول

 نفقات العنوان الثاني
  تسديد أصل الدين:الجزء الرابع

 جملة الجزء الرابع
 جملة نفقات العنوان الثاني

 مجموع نفقات ميزانية البلدية

 
 
 



  :متابعة تنفيذ مشاريع البلدية -3

  :2019القسم األول: المشاريع البلدية لسنة 
 

الكلفة  المشروع ع/ر
 اإلجراءات بالدينار

اقتناء معدات نظافة  1
 % 90تم انجازه بنسبة   د45.065 وطرقات

 في طور اعالن طلب العروض  د481.000 تعبيد الطرقات 2
 

  :-متابعة الوضع البيئي بالمنطقة البلدية4
 

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 تمت عملية رفع فضالت 

بمناسبة عيد اإلضحى بكل نجاح إذ وقع التدخل منذ أول أيام العيد لرفع الجلود وبقية 
فضالت األضاحي مع مواصلة رفع الفضالت المنزلية العادية بصفة يومية خالل 

 أيام العيد. 
هذا وقد تمت برمجة حملة نظافة بتدخل كل المصالح المحلية لرفع األتربة وفواضل 

 البناء في جميع األحياء في آخر شهر أوت وبداية شهر سبتمبر. 
          

 : استعراض المناشير -5

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

  والمبينة كمايلي :2019العاديتين الثانية و الثالثة لسنة 
 ع/ر

 
 الموضوع المصدر التاريخ
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 حول المشاركة في أشغال اللجان الفنية لرخص البناء والتقسيمات. وزير الشؤون المحلية والبيئة  2019 ماي20

حول توضيح أهم االجراءات المتعلقة بتخفيف العبئ الجبائي على  وزير الشؤون المحلية والبيئة  2019 جوان 17 08
 المطالبين بخالص األداء البلدي وتيسير االنخراط فيه.

 حول االستعداد لعيد االضحى. وزير الشؤون المحلية والبيئة  2019 جوان 18 09
  56 من القانون عدد 45حول توضيح تطبيق أحكام الفصل  رئاسة الحكومة 2019 ماي 17 12

  المتعلق بقانون المالية2018 ديسمبر 27 المؤرخ في 2018
  2019 لسنة 

 
  :مسائل مختلفة -  6
  .مراجعة تركيبة لجنة التبتيت  – 6-1
 

 من النظام الداخلي لبلدية تستور المصادق عليه 67  تطبيقا لمقتضيات الفصل 
 فإن مهمة إجراء البتات تبقى من إختصاص لجنة الشؤون 2018 ديسمبر 23بتاريخ 

 المالية واالقتصادية ومتابعة التصرف.
 جويلية 01 المؤرخ في 2019 لسنة 612تطبيقا لمقتضيات األمر الحكومي عدد 

 أوت 22 المؤرخ في 2012 لسنة 1683 المتعلق بتنقيح وٕاتمام األمر عدد 2019
 والمتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف 2012

 العمومية للحضور بأعمال لجنة التبتيت .
 
 استلزام األسواق البلدية.  – 6-2

  إلجراء بتة عمومية باإلشهار والمزاد العلني 2019 أكتوبر 17تم تحديد موعد 
  على الفصول التالية:2019إلستلزام المعاليم الموظفة خالل سنة 

  د.85000السوق األسبوعية وسوق الدواب  بتستور:  •

  د .7000السوق االسبوعية بوادي الزرقاء :  •

  د.11.000سوق الجملة :  •

  د .3000المسلخ البلدي :  •
 



 د من 46697.807  بتوزيع مبلغ وقدره 2019تنقيح ميزانية البلدية لسنة   – 6-3
 النفقات التنمية غير الموزعة. 

  كاآلتي :2019يعدل توزيع اإلعتمادات المفتوحة لميزانية بلدية تستور لسنة 
 تعبيد الطرقات بمبلغ وقدره 00 الفقرة الفرعية 01 الفقرة 06.613       _ الترفيع في الفصل 

  د .46697.807
      _ تحويل اعتمادات التعهد بالعنوان الثاني القتناء قطعة أرض لفائدة بلدية تستور من 

 د ومن الفصل 4934.000 اقتناء معدات النظافة والطرقات بمبلغ 01 الفقرة 06606الفصول 
 اقتناء 01 الفقرة 06601 د إلى الفصل 7500.000 دراسات أخرى مبلغ 20 الفقرة 06600

  د.12434.000أراضي بمبلغ جملي 
 

اسناد رئاسة لجنة الطفولة والشباب والرياضة إلى السيد محمد صدقي جبيس   – 6-4
 العضو الجديد عوضا عن السيد البشير العياري. 

اسناد رئاسة لجنة االعالم والتواصل والتقييم  إلى السيد عبد الرزاق الغالي بعد   – 6-5
 استقالة السيدة منال السوسي رئيسة اللجنة منها.  

 أعوان 4 بعد النقاش والتداول صادق المجلس باالجماع على انتداب عدد  - 6 -6
 مستكتب إدارة لتدعيم االدارة البلدية بعدد 02 كاتب تصرف وعدد 02متعاقدين عدد 

 جديد من األعوان .
 

 
  .   ورفعت الجلسة على الساعة الواحدة بعد الزوال                     

   
 تستور في :                                                     

        
        رئيس البلدية                                                                             

     
    محمد المانسي                                                                               

 


