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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 

  1المحلية الجماعات لميزانية يتعلق بالقانون األساسي 1975ماي  14مؤرخ في  1975لسنة  35عدد  أساسي قانون

i 

 ومـواردهـا المحلّيـة 2الجماعـات نفقـــات  – األّول البــاب

 في وذلك بها وتأذن ومواردها الجماعات هذه نفقات جملة على سنة لكل   بالنسبة المحلية الجماعات ميزانية تنص    – جديـد() األّول الفصل

 .واالجتماعية االقتصادية التنمية مخط ط أهداف نطاق

 .والمالية الداخلية وزيري من بقرار وتبويبها الميزانية صيغة ضبط يقع

ل في المالية السنة تبدأ – 2 الفصل   الثالث بالفصل الواردة الخاص ة األحكام مراعاة مع السنة نفس من ديسمبر 31 في وتنتهي جانفي أو 

 .العمومية المحاسبة مجلة من

ل  – جديد() 3 الفصل   لفائدة تخصيصه أو إحداثه يقع مورد وبكل   المحل ية الجباية بمجل ة المحدثة بالمعاليم المحل ية الجماعات ميزانية تمو 

 .العمل به الجاري التشريع بمقتضى المحل ية الجماعات

ف نفقات على المحل ية الجماعات ميزانية نفقات تشتمل – (جديـد) 4 الفصل  ن التي الدين فوائد ونفقات التصر  ل العنوان تكو   ونفقات األو 

ن التي المحالة االعتمادات من المسد دة والنفقات الدين أصل تسديد ونفقات التنمية  .الثاني العنوان تكو 

 .قسما عشر أحد ضمن المحل ية الجماعات نفقات وتجمع

ع   .فرعية وفقرات وفقرات فصول إلى له أعد ت الذي والغرض نوعي تها حسب قسم بكل المفتوحة االعتمادات وتوز 

ن التي االعتيادية الجبائية غير والمداخيل االعتيادية الجبائية المداخيل المحل ية الجماعات ميزانية موارد وتشمل  ل العنوان تكو   األو 

ن التي المحالة االعتمادات من المتأت ية والموارد االقتراض وموارد للتنمية والمخص صة المحل ية للجماعات الذاتية والموارد  العنوان تكو 

 .الثاني

 .صنفا عشر اثني ضمن المحل ية الجماعات موارد تجمع

 .المحصول أو الدخل أو المعلوم أو األداء نوعية حسب فرعية وفقرات وفقرات فصول إلى صنف كل   وينقسم

ع –جديـد( ) 5 الفصل ل العنوان نفقات توز   :التالية األقسام على األو 

ل القسم   .العمومـي التأجيـر: األو 

 .المصالـح وسـائـل: الثاني القسم

ــل: الثالث القسم  .العمومـي التدخ 

ف نفقـات: الرابع القسم عة وغير الطارئـة التصر   .الموز 

                                                             

 وإتمام بتنقيح تعلقالم 2007 ديسمبر 18 في مؤرخال 2007 لسنة 65 عدد ساسياأل قانونالبمقتضى  القانون عنوان مستوى على" العمومية" لفظ حذف 1 
 .المحلية العمومية الجماعات لميزانية األساسي بالقانون المتعلق 1975 ماي 14 في المؤرخ 1975 لسنة 35 عدد القانون

 بتنقيح المتعلق 2007 ديسمبر 18 في المؤرخ 2007 لسنة 65 عدد األساسي القانون بمقتضى لباب األولا عنوان مستوى على" العمومية" لفظ حذف 2 

 .المحلية العمومية الجماعات لميزانية األساسي بالقانون المتعلق 1975 ماي 14 في المؤرخ 1975 لسنة 35 عدد القانون وإتمام

http://www.legislation-securite.tn/ar/node/30010
http://www.legislation-securite.tn/ar/node/30010
http://www.legislation-securite.tn/ar/node/30010
http://www.legislation-securite.tn/ar/node/30010


 2 / 8 

 

 

 
 إمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنة

www.legislation-securite.tn 

  الديــن فوائــد: الخامس القسم

 :جزئين ضمن النفقات هذه وتجمع 

ل الجزء يخص   ف نفقات األو  ل القسم على ويحتوي التصر   نفقات الثاني الجزء ويخص   الرابع والقسم الثالث والقسم الثاني والقسم األو 

 .الدين بفوائد المتعل ق الخامس القسم

ع – (جديـد) 6 الفصل   :التالية األقسام على الثاني العنوان نفقات توز 

 .المبـاشـرة االستثمارات: السـادس القسم

 .العمـومــــي التمويـــــل: السـابــع القسم

عة وغير الطارئـة التنميـة نفقـات: الثـامــن القسم  .الموز 

 .موظ فة خارجية بموارد المرتبطة التنمية نفقات: التــاسـع القسم

 .الديـن أصـل تسديـد: العـاشـر القسم

 .المحالـة االعتمادات من المسد دة النفقات: عشر الحادي القسم

 :أجزاء ثالثة ضمن النفقات هذه وتجمع 

 نفقات الرابع الجزء ويخص التاسع والقسم الثامن والقسم السابع والقسم السادس القسم على ويحتوي التنمية نفقات الثالث الجزء يخص  

 الحادي القسم على ويحتوي المحالة االعتمادات من المسد دة النفقات الخامس الجزء ويهم   العاشر القسم على يحتوي و الدين أصل تسديد

  عشر

ع  – (جديـد) 7 الفصل ل العنوان موارد توز   :التالية األصناف على األو 

ل الصنف   .واألنشطة العقارات على المعاليم: األو 

 .فيه العمومية المرافق واستلزام  الجههوري أو البلدي العمومي الملك إشغال مداخيل: الثاني الصنف

 .خدمات إسداء مقابل ومعاليم اإلدارية الموجبات معاليم: الثالث الصنف

 .األخرى االعتيادية الجبائية المداخيل: الرابع الصنف

 .االعتيادية الجهوي أو البلدي الملك مداخيل: الخامس الصنف

 .االعتيادية المالية المداخيل: السادس الصنف

 :جزئين ضمن الموارد هذه وتجمع

ل الجزء يحتوي ل الصنف مقابيض على االعتيادية الجبائية بالمداخيل الخاص األو   الرابع والصنف الثالث والصنف الثاني والصنف األو 

  .السادس والصنف الخامس الصنف ويشمل االعتيادية الجبائية غير المداخيل الثاني الجزء ويهم  

ع – (جديـد) 8 الفصل  :التالية األصناف على الثاني العنوان موارد توز 
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 التجهيــز منـح: السابـع الصنف

 .مختلفة وموارد مد خرات: الثامـن الصنف

 .الداخلي االقتـراض مـوارد: التاسع الصنف

 .الخارجي االقتـراض مـوارد: العاشر الصنف

 .الموظ فـة الخارجـي االقتـراض مـوارد: عشر الحادي الصنف

 .المحالة االعتمادات من المتأت ية الموارد: عشر الثاني الصنف

 :أجزاء ثالثة ضمن الموارد هذه وتجمع

 الجزء ويخص   الثامن والصنف السابع الصنف على للتنمية والمخص صة المحل ية للجماعات الذاتية بالموارد المتعل ق الثالث الجزء يحتوي

 من المتأت ية الموارد الخامس الجزء ويهم   عشر الحادي والصنف العاشر والصنف التاسع الصنف على ويحتوي االقتراض موارد الرابع

 .عشر الثاني الصنف ويشمل المحالة االعتمادات

ات برامج حسب المحل ية الجماعات بميزانية االعتمادات رصد يمكن –)جديد(  9 الفصل  .ومهم 

 أهداف تحقيق قصد المحل ية الجماعة رئيس إلى الموكولة العمليات من متناسقة لمجموعة أو لعملي ة المخص صة االعتمادات البرامج وتشمل

 .تقييمها يمكن ونتائج محد دة

ات وتشمل   .محل ية أو جهوية أو وطنية مصلحة ذات خط ة تجسيم في تساهم البرامج من مجموعة المهم 

ات البرامج وتحد د  .أمر بمقتضى والمهم 

 .الدفع واعتمادات التعهد واعتمادات البرامج اعتمادات إلى التنمية بمصاريف المتعل قة االعتمادات تنقسم – (جديـد) 10 الفصل

 أن وينبغي. الجملي مبلغها ضبط مع سنة خالل فيها الشروع المحلية للجماعة يمكن التي والبرامج المشاريع البرامج اعتمادات وتشمل 

د من االعتمادات هذه تمك ن  .إضافة دون استغالله يمكن منه وظيفي جزء أو كامل مشروع بإنجاز تتعل ق بمصاريف التعه 

 .بالميزانية المفتوحة التعهد اعتمادات حدود في إال   المحلية الجماعة تلزم ال البرامج اعتمادات أن   غير

د اعتمادات وتوضع  ف تحت التعه  د له ليتسن ى بالصرف اآلمر تصر   عليها المنصوص االستثمارات لتنفيذ الالزمة بالمصاريف التعه 

 .بالميزانية

د اعتمادات نطاق في وذلك المحلية الجماعة كاهل على المحمولة للمبالغ بالنسبة الصرف أوامر إلصدار الدفع اعتمادات وتستعمل  التعه 

 .بها المتعلقة

د واعتمادات البرامج اعتمادات وتطب ق   يصادق التي البلديات ميزانيات وعلى الجهوية المجالس ميزانيات على الدفع واعتمادات التعه 

 .القانون هذا من 16 الفصل من 2 بالعـدد الواردة الشروط حسب عليها

د اعتمادات تبقى – 11 الفصل  .اإلقتضاء عند تلغى أن إلى أخرى إلى سنة من نقلها ويمكن المد ة في تحديد بدون المفعول نافذة التعه 

 .الموالية السنة بعنوان جديد من فتحها ويمكن الميزانية تنفيذ سنة خالل استعمالها يقع لم التي الدفع اعتمادات وتلغى
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 .3األصلي تبويبها وفق الموالية السنة بعنوان فتحها وإعادة عشر الحادي بالقسم الدفع اعتمادات بقايا نقل يتم   أن ه غير

 :المحلية للجماعات بالنسبة إجباريـة التالية النفقات تكون –( جديـد) 12 الفصل 

 .االجتماعية والمساهمات الجباية بعنوان المخصومة المبالغ باعتبار التأجير مصاريف (1

 المدرجة الخضراء والمناطق التطهير وقنوات العمومي التنوير وشبكة واألرصفة بالطرقات واالعتناء التنظيف مصاريف (2

 .الجهوي أو البلدي العمومي بالملك

 .وفائدة أصال المستوجبة القروض أقساط خالص (3

 .العمومية والهياكل الخواص لفائدة المستوجبة المستحق ات خالص (4

       .حفظها أو تحريرها عليها يتعي ن التي والوثائق العقود حفظ مصاريف (5

د ومصاريف المحل ية الجماعة مقر   صيانة مصاريف (6  .بالنظر لها الراجعة والعقارات والبنايات المنشآت مختلف تعه 

ة وبصفة (7  .الترتيبية أو التشريعية النصوص بمقتضى المحل ية الجماعة على المحمولة المصاريف جميع عام 

 عليهـا والمصادقـة واالقتـراع الميزانيـة إعـداد – الثاني الباب

 قبل من للدرس وعرضه الميزانية مشروع إعداد سنة كل   من ماي شهر نهاية قبل المحل ية الجماعة رئيس يتول ى – (جديـد) 13 الفصل  

 .سنة كل   من الثالثة الدورة خالل وجوبا المحل ية الجماعة مجلس قبل من لالقتراع وعرضه الل جان

 لدعوة عليه التنبيه الوالي يتول ى الثالثة، الدورة خالل البلدي المجلس على الميزانية مشروع عرض البلدية رئيس تول ي عدم صورة وفي

 .أوت شهر موف ى أقصاه أجل في الميزانية مشروع في التداول قصد لالنعقاد البلدي المجلس

 المصاحبة التفسيرية بالمذك رات الواردة االقتراحات أساس على المحل ية الجماعة رئيس قبل من فصل كل   داخل االعتمادات توزيع ويقع 

 .الميزانية لمشروع

 :مصحوبا سنة كل من أكتوبر 31 يتجـاوز ال أجل في المختصة اإلشراف سلطة مصادقة على ذلك بعد المشروع هذا ويحال 

ن بتقرير (1  .الجديدة الميزانية لخاصيات تحليال يتضم 

 .الالزمة التفسيرية بالوثائق (2

 على التنبيه األخيرة هذه على يتعي ن أعاله، المذكور األجل في المختص ة اإلشراف سلطة إلى الميزانية مشروع إحالة عدم صورة في    

 شهر موف ى أقصاها فترة خالل الفصل هذا من الرابعة بالفقرة إليها المشار المؤي دات مع الميزانية مشروع إلحالة المحل ية الجماعة رئيس

 .نوفمبر

 ميزانية إقرار يقع الحالة، هذه وفي. وجوبية بصفة الميزانية إقرار اإلشراف سلطة تتول ى األجل، ذلك في المشروع إحالة تتم   لم وإذا

 اإلجبارية النفقات ترسيم مع االستثنائية الموارد اعتبار دون المصادقة تاريخ في فعال تحق ق ما على اعتمادا المعنية المحل ية الجماعة

 .القانون هذا من 12 بالفصل عليها المنصوص

 من نقلها المنتظر والفوائض التنفيذ سنة خالل تحقيقها المتوق ع الموارد أساس على الميزانية نفقات تقديرات ضبط يتم    – 14 الفصـل

 .التنفيذ لسنة السابقة السنة

 .والفصول واألقسام األجزاء حسب الميزانية من عنوان كل   إلى بالنسبة النفقات تقديرات على االقتراع يتم    – 15 الفصل

 .واألصناف األجزاء حسب الميزانية من عنوان كل   إلى بالنسبة الموارد تقديرات على االقتراع ويتم  

 على الوالي يصادق  – 1985فريل أ 25 في المؤرخ 1985 لسـنة  44 عدد األساسـي بالقانـون نقّــح – جديد() 16 الفصل

 :أسفله الواردة األحكام مراعاة مع البلدية الميزانيات
                                                             

3
 .2007 ديسمبـر 18 في المؤرخ 2007 لسـنة  65 عدد ياألساس ونالقانبمقتضى أضيفت  –ثالثة جديدة فقرة  – 11الفصل   
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 لم العجز هذا دام وما عجز عن الماضية للسنة المالي حسابها يسفر التي البلدية الميزانيات على والمالية الداخلية وزيرا يصادق (1

 .االعتيادية البلدية الموارد بواسطة تسديده يقع

 يقع مبلغا السابقة السنة في االعتيادية مقابيضها تقديرات تفوق أو تساوي التي الميزانيات على والمالية الداخلية وزيرا يصادق (2

 .رمقتضى أمب ضبطه

 .الجهوية المجالس ميزانيات على الداخلية وزير يصادق – 17 الفصل

 .نوفمبر شهر خالل المعنية األطراف بحضور الميزانية مشروع مناقشة المختص ة اإلشراف سلطة تتول ى – 18 الفصل

 اإلشراف سلطة إلى وتوجيهه المناقشة جلسة ضوء على االقتضاء، عند الميزاني ة، مشروع صياغة إعادة المحل ية الجماعة رئيس يتول ى

 .عليه للمصادقة المذكورة المناقشة جلسة تاريخ من يوما عشر خمسة أقصاه أجل في

 الفصل، هذا من الثانية بالفقرة الواردة الصيغ ووفق المذكور األجل في اإلشراف سلطة إلى الميزانية مشروع إحالة عدم صورة وفي 

 .القانون هذا من 14 بالفصل عليها المنصوص األحكام حسب الميزانية إقرار المختص ة اإلشراف سلطة تتول ى

 مبلغا إنجازه تقديرات تفوق أو تساوي تجهيز مشروع أي   ترسيم يمكن ال القانون هذا من 17و 16 الفصلين ألحكام خالفا – 19 الفصل

لية الموافقة على الحصول بعد إال   محلية جماعة بميزانية بأمر يضبط  .والمالية الداخلية وزيري بين مشترك بقرار األو 

 تقع لم وإذا المالية وزارة إلى المشروع وصول تاريخ من إبتداء أشهر ثالثة ظرف في رأيهما إعطاء والمالية الداخلية وزيري على

 .عليه مصادقا المشروع يعتبر األجل ذلك في اإلجابة

دات مراعاة مع متوازنة بصورة والمصاريف المقابيض تقديرات عرض يجب – 20 الفصل   على االقتراع يقع كما الماضية السنة تعه 

 .األساس نفس على التقديرات هذه

 إضافتها ينبغي التي اإلجبارية النفقات باعتبار المحل ية الجماعـة مجلس قبل من متوازنة غير ميزانية على االقتراع وقع إذا – 21 الفصل 

 المجلس على أي ام عشرة ظرف في عرضها يتول ى الذي المحل ية الجماعة لرئيس ترجعها بالمصادقة المختص ة السلطة فإن   االقتضاء، عند

ة شأنها في للتفاوض  .ثانية مر 

 يقع لم إذا ما صــورة وفي. المختص ة اإلشراف لسلطة الميزانية وترجع يوما عشر خمسة أجل في شأنها في يبت أن المجلس لهذا وينبغي

 على عرضها قصد المحل ية الجماعة لرئيس إرجاعها تاريخ من إبتداء شهر ظرف في ترجع لم إذا أو جديد من متوازنــة ميزانيــة تقديــم

ة شأنها في للتفاوض المجلس ة السلطة فإن   الثانية للمر  ر المختص   .والمقابيض المصاريف مجموع مباشرة تقر 

ن أن محل ية جمـاعـة ميزانية إلقرار اإلشراف سلطة تت خذه الذي للقرار يمكن  – (جديـد) 22 الفصل  بهذه المدرجة النفقات رفض يتضم 

. إجبارية كانت إذا إال   جديدة نفقات إدراج أو النفقات في الزيادة القرار هذا بمقتضى يمكن ال أن ه غير مقدارها، من التخفيض أو الميزانية

 .المعنية المحل ية للجماعة المتاحة الموارد حدود في ذلك ويتم  

 كاف غير مبلغا لها رصد أو إجبارية نفقة لتسديد الالزمة االعتمادات رصـد المحلية الجمـاعـة مجلس يتول   لم إذا – (جديـد) 23 الفصل

 .الميزانية على بالمصادقة المختص ة اإلشراف سلطة من قرار بمقتضى بالميزانية يرس م لتأديتها الالزم المقدار فإن  

، غير سنوي بمصروف يتعل ق األمر كان إن  األخيرة سنوات الثالث معد ل باعتبار يضبط الالزم االعتماد مبلغ فإن   قار 

، سنوي بمصروف يتعل ق األمر كان وإن  .الحقيقي بمقداره يرس م الالزم االعتماد فإن   قار 

ر   االقتضاء، عند ويتم ، المحل ية للجماعة الذاتية الموارد من الفصل هذا بمقتضى وجوبا المرس مة اإلجبارية النفقة تسديد المجلس ويقر 

رة الموارد بواسطة المعنية النفقة تسديد  .العمل به الجاري التشريع حسب المختص ة اإلشراف سلطة قبل من المقر 
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ة قبل نهائية بصفة محلية جماعة ميزانية إقرار يقع لم إذا  – (جديـد) 24 الفصل  جاريا العمل يبقى فإن ه األسباب من لسبب جانفي غر 

ل للعنــوان اإلجبارية والنفقـات بالموارد  األخيرة السنة بميزانية والمرس مة القانون هذا من 12 بالفصل عليهــا المنصـوص األو 

 .الجديدة الميزانية على المصادقة تقع أن إلى الخامس وبالجزء للتنمية الجهوي البرنامج بعنوان الثالث بالجزء المتوف رة وباالعتمادات

د يجوز ال أن ه غير  الحالة هذه وفي. المنقضية السنة بميزانية المرس مة االعتمادات من شهري قسط حدود في إال   وصرفها بالنفقات التعه 

 قبل ومن الجهوي للمجلس بالنسبة الداخلية وزير قبل من ترخيص على بناء المحل ية الجماعة رئيس من قرار بمقتضى االعتمادات فتح يتم  

 .للبلدية بالنسبة الوالي

 وختمهــا الميزانيــة تنفيــذ – الثالث الباب

 الشروط نفس وفق وذلك الموارد تحصيل نسق حسب بالنقصان أو بالزيادة الميزانية على تنقيح إدخال يمكن –( جديـد) 25 الفصل

 .القانون هذا من 13 بالفصل الواردة

 .بالنقصان التنقيح طلب الميزانية على بالمصادقة المختصة االشراف لسلطة ويمكن 

 .فعلي ا الحاصلة المقابيض مبلغ حدود في بدفعها المأذون المصاريف جملة تنحصر أن يتعي ن – 26 الفصل

ل العنوان داخل جزء إلى جزء من اعتمادات تحويل يمكن – (جديـد) 27 الفصل  العنوان داخل الرابع والجزء الثالث الجزء وبين األو 

 .الجزء نفس من قسم كل   فصول بين اعتمادات تحويل يمكن كما. األجزاء هذه من كل   داخل قسم إلى قسم ومن الثاني

 بالمصادقة المختص ة اإلشراف سلطة وموافقة المحل ية الجماعة مجلس مداولة على بناء أعاله إليها المشار االعتمادات تحويل عمليات وتتم  

 .الميزانية على

لة أو المحالة االعتمادات من المسد دة للنفقات بالنسبة اعتمادات تحويل يمكن ال أن ه غير  الذي الهيكل موافقة بعد إال   موظ فة بموارد الممو 

 .االعتمادات إحالة تول ى

 .العمل بها الجاري واإلجراءات التراتيب إلى االعتمادات تحويل طلبات تخضع الحاالت، جميع وفي

ل العنوان نفقات إلى بالنسبة يمكن – 28 لفصلا  فقرة إلى فرعية فقرة ومن الفصل نفس داخل فقرة إلى فقرة من اعتمادات تحويل األو 

 بذلك، المعنية األطراف إعالم حاال   يتم   أن على مسبق ترخيص دون المحل ية الجماعة رئيس من بقرار الفقرة نفس داخل أخرى فرعية

 اإلشراف سلطة موافقة بعد إال   الديون لتسديد المخص صة البنود ومن الخامس القسم فصول داخل اإلعتمادات تحويل يمكن ال أن ه غير

 .المختص ة

 من بقرار الثالث الجزء من فصل كل   داخل الفرعية والفقرات الفقرات بين اعتمادات تحويل الثاني العنوان نفقات إلى بالنسبة ويمكن

 ومن الدين أصل لتسديد المخص صة االعتمادات من تحويالت إجراء يمكن ال أن ه غير مسبق، ترخيص دون المحلية الجماعة رئيس

لة االعتمادات  .المختصة اإلشراف سلطة موافقة بعد إال   موظفة بموارد الممو 

 الهيكل موافقة بعد المحل ية الجماعة رئيس من بقرار عشر الحادي القسم من فصل كل   داخل اعتمادات تحويل المحل ية للجماعات يمكن كما

 .االعتمادات إحالة تول ى الذي

 .العمل بها الجاري واإلجراءات التراتيب إلى االعتمادات تحويل طلبات تخضع الحاالت، جميع وفي

ل الجزء من الرابع بالقسم المرس مة االعتمادات استعمال االقتضاء، عند الميزانية، تنفيذ سنة خالل يتم   –( جديـد) 29 الفصل  من األو 

ل العنوان ف لنفقات والمخص صة األو  عة وغير الطارئة التصر   لتسديد وذلك العنوان هذا من األخرى األقسام ببنود اعتمادات لفتح الموز 

 .كافية غير لها المرس مة االعتمادات أن   تبي ن أو بالميزانية مبلغ أي   لها يرصد لم متأك دة نفقات

 الثالث الجزء من الثامن بالقسم المرس مة االعتمادات استعمال الفصل هذا من األولى بالفقرة عليها المنصوص الشروط نفس وفق يتم   كما 

عة وغير الطارئة التنمية لنفقات والمخص صة الثاني العنوان من  .الجزء هذا من والسابع السادس القسمين ببنود اعتمادات لفتح الموز 
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د النفقات جملة تتجاوز أال   بالميزانية، المرس مة االعتمادات إطار في يتعي ن، – 30 الفصل  ل بالعنوان السنة خالل بها المتعه   مبلغ األو 

دات جملة تنحصر وأن العنوان هذا مستوى في فعليا الحاصلة المقابيض  الثاني العنـوان على المحمولة التعه 

لة للنفقات بالنسبة ̶  .العنوان بهذا المتوف رة الموارد حدود في ذاتية بموارد الممو 

لة للنفقات بالنسبة ̶  حدود في الثالث الجزء من والسابع السادس بالقسمين والمدرجة بمساهمات أو بمنح أو بقروض الممو 

د المبالغ  .بالتمويل المعنية الجهة قبل من العنوان بهذا بتحويلها المتعه 

 والنفقات للتنمية الجهوي بالبرنامج والمتعل قة أعاله إليهما المشار والسابع السادس بالقسمين المدرجة للنفقات بالنسبة  ̶

 .العنوان بهذا إحالتها تتم   التي االعتمادات مبلغ حدود في الخامس الجزء على المحمولة

ف خطأ الفصل هذا من األولى بالفقرة عليها المنصوص األحكام مخالفة تعد   ض تصر   صرف آمري بين من ارتكابه يتول ى من يعر 

ض من أو المحل ية الجماعات ميزانيات  تقضي أن يمكن التي المدنية المسؤولية إلى النفقات عقد في الجماعات هذه أعوان غير من لهم يفو 

ة المحاكم بها  إلى الغرض في تقرير رفع االقتضاء، عند الداخلية، وزير ويتول ى. المحل ية للجماعة الحاصل الضرر أجل من المختص 

ل الوزير  .األو 

 .الداخليـة وزيـر قبل من المدنية الدعوى رفع ويتم   

ض األعوان بين من الفصل هذا من الثانية بالفقرة إليها المشار المخالفة مرتكبو ويتعر ض    العقوبات إلى النفقات عقد في لهم المفو 

ف أخطاء مجال في العمل به الجاري التشريع معنى على المرتكبة األخطاء على المنطبقة  .التصر 

ر  – 31 الفصل ف المخص صة المعلوماتية بالمنظومة المجه زة المحل ية الجماعات ميزانيات صرف آمري على يحج   النفقات في للتصر 

د أذون استعمال الميزانية تنفيذ عند  .اليدوية التزو 

ض على التحجير هذا ينطبق  .المحل ية الجماعات ميزانيات صرف آمري قبل من لهم المفو 

ف خطأ الفصل بهذا عليه المنصوص اإلجراء مخالفة وتعد    .القانون هذا من 30 الفصل من الثانية الفقرة معنى على تصر 

 شأنها من التي التدابير أن المالية وزير أو الداخلية وزير الحظ وإذا عجز األخيرة السنة ميزانية تنفيذ من تبي ن إذا –( جديـد) 32 الفصل 

 أجل في ذلك شأن في التفاوض إلى المحل ية الجماعة مجلس تدعو اإلشراف سلطة فإن كافية غير أن ها أو ات خاذها يقع لم العجز هذا تسوية

ر لم وإذا. يوما عشر خمسة أقصاه  إقرار يتول يان والداخلية المالية وزيري فإن   الكافية التسوية تدابير األجل ذلك انتهاء عند المجلس يقر 

  .الميزانية

 الفصل لمقتضيات طبقا إعداده يقع الذي المالي الحساب في ماي شهر في المنعقدة دورته في المحلية الجمـاعـة مجلس ينظر – 33 الفصل

 .به المتعل قة الميزانية على الموافقة صفة لها التي اإلشراف سلطة قبل من عليه المصادقة وتقع العمومية المحاسبة مجلة من 282

 بدفعها المأذون وللنفقات المستخلصة للموارد النهائي المبلغ المحل ية الجمـاعـة ميزانية بغلق المتعل ق القرار يثبت  – (جديـد) 34 الفصل

 عن الخارجة بالعمليات المفتوحين الحسابين إلى السنة نتيجة نقل في ويرخ ص استعمال دون الباقية االعتمادات ويلغي السنة خالل

ل للعنوان بالنسبة االحتياطي المال عنوان تحت المحلية للجمـاعـة الميزانية  المال و الثاني العنوان من والرابع الثالث والجزئين األو 

 .الثاني العنوان من الخامس للجزء بالنسبة االنتقالي

بة النفقات لتمويل االحتياطي المال استعمال يمكن   عند المال، هذا استعمال يمكن كما. الثاني العنوان من والرابع الثالث بالجزئين المبو 

ل العنوان على محمولة ديون لخالص أو سنة خالل الحاصل العجز لتسوية االقتضاء،  من المتأت ية غير الفوائض حدود في وذلك األو 

 .الموظ فة الموارد

 .األصلي تبويبها وفق الثاني العنوان من الخامس بالجزء المدرجة النفقات لتمويل االنتقالي المال بحساب المودعة الفوائض استعمال ويتم   

ة اإلشراف سلطة مصادقة على الفصل هذا من األولى بالفقرة إليه المشار القرار ويعرض  مرفوقا الميزانية على بالمصادقة المختص 

 .المالي الحساب من بنسخة
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 :وخاص ة القانون لهذا المخالفة األحكام جميع ألغيت – 35 الفصل

 .1907 نوفمبر 23 في المؤرخ باألمر الواردة بالميزانية المتعلقة األحكام ̶

 التكميلية ومد تها المالية السنة فتح تاريخ بتعيين المتعل ق 1961 ماي 28 في المؤرخ 1961 لسنة 12 عدد القانون ̶

 .بها الشبيهة والمنظ مات البلديات لميزانيات بالنسبة

 المتعل ق 1963 ديسمبر 30 في المؤرخ 1963 لسنة 54 عدد القانون من 21و 20و 19و 15و 12و 11 الفصول ̶

 .الواليات بمجالس

 

                                                             

i
ه وإتمامه كما تم تنقيح المحلية الجماعات لميزانية األساسي بالقانون تعلقالم 1975 ماي 14 في مؤرخال 1975 لسنة 35 عدد ساسياأل انونالق     

 .2007 ديسمبـر 18 في المؤرخ 2007 لسـنة  65 عدد األساسـي ونالقانوإعادة ترتيبه بمقتضى 


