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  تقرير الّرقابة املالّية على بلدّية املهدّية تقرير الّرقابة املالّية على بلدّية املهدّية 

  ((71027102تصّرف سنة تصّرف سنة ) ) 

 

  تقديم البلديةتقديم البلدية  --00

وتقع بالشريط الساحلي على مساحة قدرها  2881جانفي  12أحدثت بلدّية املهدّية بمقتض ى ألامر العلي املؤّرخ في 

املؤّرخ  1026لسنة  601بمقتض ى ألامر الحكومي عدد  1وتّم ضبط املناطق التابعة للبلدّية وعددها  1كلم 68,66

ق بتحوير الحدود الترابّية لبعض البلدّيات 1026ماي  16في 
ّ
ساكنا وينشط بها  21.601 بالبلدّيةويقطن . واملتعل

 . وحدة سياحّية 28مؤّسسة صناعّية وتجارّية ومهنّية و 2.898

بو ا نيابة خصوصّية موتضّم البلدّية دائرتين يشرف على تسييره
ّ
من معتمد املهدّية وثمانية أعضاء  الّنيابة تترك

لسنة  192املنّقح لألمر عدد  1022سبتمبر  22املؤّرخ في  1022لسنة  2181تّمت تسميتها بمقتض ى ألامر عدد 

ق بتسمية نيابات  1022أفريل  21املؤّرخ في  1022
ّ
. خصوصّية ببعض البلدّيات بتراب الجمهورّية الّتونسّيةواملتعل

ؤون إلادارّية العاّمة وإدارة اشغال وتهيئة وتشمل الهيكلة العاّمة إلدارة البلدّية فضال عن الكتابة العاّمة 
ّ
إدارة للش

لو  وإدارة نظافة ومحيط
ّ
 . عونا 118 البلدّية تشغ

د مقابل نفقات خالل نفس الفترة بما قدره .م 20,1ما قدره  2017-2015وبلغ معّدل موارد البلدّية خالل الفترة 

 .د.م 8,8

 

      طبيعة املهّمة طبيعة املهّمة   --77

وفي إطار تنفيذ الاتفاقّية املبرمة بين الجمهورّية  1028 أكتوبر 30بتاريخ  567وعدد  542عمال بإذن املهمة عدد 

 النظرالتونسّية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرّية والحوكمة املحلّية تولت الدائرة 

د 1021 الوضعّية املالّية للبلدّية بعنوان سنةفي 
ّ
ومصداقّية من إحكام إعداد الحساب املالي ومن صّحة  للتأك

جهود البلدّية من أجل تعبئة املوارد املتاحة لها وتأدية نفقاتها في مل اهتمامها الّدائرة أولتكما  .البيانات املضّمنة به

 .كنف الشرعّية

استغالل و وشملت ألاعمال الرقابية فحص الحساب املالي ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة الدائرة 

الزيارات  عالوة على" أدب بلديات"ان املوجه للبلدية وتلك املستخرجة من منظومة املعطيات الواردة باالستبي

 .املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص بها امليدانية
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  إعداد الحساب وتهيئته إعداد الحساب وتهيئته   --33

من القانون ألاساس ي مليزانية  11من مجلة املحاسبة العمومية والفصل  181لفصل ا عمال بمقتضيات

إلى  1028 ماي 18الجماعات املحلية تّم تقديم الحساب املالي للبلدية املصادق عليه من قبل والي املهدّية بتاريخ 

 . 1028 جويلية 29الدائرة بتاريخ 

 

  خالصة أعمال املراجعةخالصة أعمال املراجعة  --44

املوارد غير الجبائية قة ببقايا إلاستخالص املرسمة في جزئي املوارد الجبائية و فيما عدا املبالغ املتعل

ومع اعتبار ما إنتهت إليه أعمال التدقيق املستندية وامليدانية من مالحظات فإنه يمكن التأكيد بدرجة  الاعتيادية

حسابات  الجماعات املحلية من أّن وحسب املبادئ التي تقوم عليها أنظمة املحاسبة العمومية وميزانية  قولةمع

بلدية املهدّية ال تشوبها أخطاء جوهرية من شأنها التأثير على صدق النتيجة املحاسبية وعلى صحة العمليات 

 .2017املحاسبية املنجزة قبضا وصرفا بعنوان ميزانية سنة 
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 22001177ملخص الحساب املالي لسنة ملخص الحساب املالي لسنة 
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  ونفقاتها  ونفقاتها  تحليل موارد بلدية املهدّية تحليل موارد بلدية املهدّية 

 

    71027102النتائج العاّمة لتنفيذ امليزانية لسنة النتائج العاّمة لتنفيذ امليزانية لسنة   --00
وقد أسفر تنفيذ . 1021-1022خالل الفترة  د.م22,1د إلى .م 20,2 من املهديةرت ميزانية بلدية تطوّ 

تّم  د.م 2,962عن فائض جملي في املقابيض على املصاريف قدره  1021بعنوان تصرف سنة  ميزانية البلدية

ل الفوائض املنقولة من سنة إلى أخرى بعنوان أّم  د.م 2,262 املال إلاحتياطي في حدودتحويله إلى 
ّ
ا الباقي الذي يمث

 . د فقد تّم تحويله إلى الحساب الانتقالي.أ 800 لة بواسطة إلاعتمادات املحالة وقيمتهاملشاريع املموّ 

لت وسّج  % 2بنسبة  تراجعتريف ة أّن فوائض املقابيض على املصاتبرزه النتائج العاّم  ما ومن أهّم 

املوارد  رتفاعإ يعودو  .1021-1022 الفترةخالل %  2رتفاعا بنسبة إفيما سّجلت النفقات  % 1املوارد زيادة بنسبة 

 % 11 لتبلغ الذي مرّده ارتفاع نسبة أمالك البلدية الاعتيادية % 8داخيل العنوان ألاّول بنسبة ر مأساسا إلى تطوّ 

رتفاع نفقات العنوان ألاّول يعود إلى إالنفقات  أّن نمّو  كما. % 1مع إلاشارة إلى تراجع موارد العنوان الثاني بنسبة 

 .% 1مقابل تراجع العنوان الثاني بنسبة  % 22بنسبة 

 

  املوارداملواردتحليل تحليل   --77
من املوارد  % 61 وهي تتكّون في حدود د.م 22,118املهدية جملة موارد بلدية  1021 بلغت خالل سنة

ية من إلاعتمادات املحالة % 21و من موارد التنمية%  16الاعتيادية  و
ّ
 .من موارد إلاقتراض واملوارد املتأت

د وتتكّون من املداخيل .م 6,968سنة ما جملته النفس بلغت موارد العنوان ألاّول للبلدية خالل و 

 . 1021-1022 خالل الفترة%   8الجبائية الاعتيادية واملداخيل غير الجبائية الاعتيادية مسجلة تطورا نسبته 

ى املداخيل الجبائية إلا 
ّ
ستلزام امللك العمومي البلدي ومن من مداخيل إشغال وإ عتيادية أساساوتتأت

فة على العقارات وألانشطة ومداخيل جبائية اعتيادية أخرى 
ّ
 1021وبلغت هذه املداخيل في سنة . املعاليم املوظ

ل مداخيل  .من جملة موارد العنوان ألاول  % 68د أي ما يمثل .م 8,129ما جملته 
ّ
املعاليم على العقارات وتمث

 . د.م  1,181بلغت أهّم عناصر املداخيل الجبائية الاعتيادية بقيمة  وألانشطة

 
ّ
مورد  سات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنّية أهّم ل املداخيل بعنوان املعلوم على املؤّس وتمث

ل  1021د سنة .أ 809بالنسبة إلى البلدية حيث تّم تحصيل 
ّ
 من جملة املداخيل الجبائية%  21أي ما يمث

 .إلاعتيادية للبلدية
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فقد كانت على  املعلوم على ألاراض ي غير املبنيةن املعلوم على العقارات املبنية ومن أّما املداخيل املتأتّية م

ل تباعا حوالي .أ 122د و.أ 128 التوالي في حدود
ّ
إلاعتيادية  من جملة املداخيل الجبائية%  8و%  8د أي ما يمث

 .للبلدية

د .م 2,861ستأثرت مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه بما قـدره إو 

 .من املداخيل الجبائية الاعتيادية%  12 بنسبة أي

ما  1021واملعاليم مقابل إسداء خدمات خالل سنة  بلغت مداخيل املوجبات والرخص إلاداريةفيما 

ل نسبة .أ 882قدره 
ّ
 .من املداخيل الجبائية الاعتيادية%  28د أي ما يمث

ق باملداخيل غير الجبائية الاعتيادية فقد بلغت في سنة أّما 
ّ
وتتوّزع . د.م 1,188ما قيمته  1021فيما يتعل

ية أساسا من املناب من املال املشترك 
ّ
هذه املوارد بين مداخيل امللك البلدي واملداخيل املالية الاعتيادية املتأت

 .د.م 2,281للجماعات املحلية البالغ 

يةوهي . د.أ 181ما قيمته  1021وبلغت مداخيل امللك البلدي في سنة 
ّ
أساسا من كراء العقارات  متأت

 . من جملة مداخيل ألامالك%  92د  ممثلة بذلك حوالي .أ 121واملعّدات في حدود  والتجهيزات

د وتشمل املوارد .م 8,161ما جملته  1021بلغت موارد العنوان الثاني للبلدية خالل سنة ومن جهة أخرى 

معّدله  تراجعاالذاتية املخّصصة للتنمية وموارد الاقتراض واملوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة مسجلة 

 . 1021-1022 الفترة خالل%  1 السنوي 
ّ
العنوان الثاني  ضمنمورد أهّم ل املوارد الذاتية املخّصصة للتنمية وتمث

 %. 69 د أي بنسبة.م 1,962 بمبلغ

 

  النفقاتالنفقاتتحليل تحليل   --33
من نفقات  % 18ن في حدود وهي تتكوّ  1021خالل سنة  د.م 9,161املهدية بلغت جملة نفقات بلدية 

 . من نفقات العنوان الثاني%  16العنوان ألاول و

خالل %  22لة تطورا بنسبة مسّج  د.م 6,811 ما جملته 1021 بلغت مصاريف العنوان ألاول في سنةو 

  .ين فيما تبقىوفوائد الّد  % 96د وبنسبة .أ 6,288 على نفقات التصرف بمبلغ عوتتوّز  .1021-1022الفترة 
ّ
ل وتمث

 .من مجموع نفقات هذا العنوان % 90 التأجير العمومي ووسائل املصالحنفقات 

 خالل الفترة%  1 نسبته انخفاضالة مسّج  1021سنة . د.م 1,811بلغت نفقات العنوان الثاني كما 

تسديد أصل نفقات و %  20د وبنسبة .م 2,111ع هذه النفقات بين نفقات التنمية بقيمة وتتوّز . 1022-1021

 اتراجعوشهدت الاعتمادات غير املستعملة بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني %. 28د وبنسبة .أ 818بقيمة  الدين

ل تلك الاعتمادات نسبة%.  29الفترة بنسبة  نفس خالل
ّ
من مجمل الاعتمادات املرصودة خالل سنة %  62 وتمث

1021  . 
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نفقات مشاريع الطرقات موّزعة على  1021خالل سنة  د.أ 911ستثمارات املباشرة إلا نفقات  وبلغت

 %.22و % 18و%  88بنسب على التوالي وأشغال التهيئة والتهذيب والبنايات إلادارية  واملسالك

 

  القدرات املالّيةالقدرات املالّية  --44

سبة املعتمدة  % 88تبّين أّن نسبة تحقيق امليزانّية بخصوص موارد العنوان ألاّول والبالغة 
ّ
تبقى دون الن

 . % 92من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلّية والّتي يجب أن تفوق 

ل في قيمة إلاّدخار الخام 
ّ
ر إلاّدخار لبلدّية املهدّية واملتمث

ّ
املال إلاحتياطي من )وتبّين بخصوص مؤش

( للّسنة الّسابقة للّسنة ألاخيرة % 10عنوان ألاّول املال إلاحتياطي من ال+ للّسنة ألاخيرة   % 80العنوان ألاّول 

 تطّورا ملحوظا مقارنة بسنوات التصّرف السابقة مسّجال%  12 مقارنة بموارد العنوان ألاّول فقد بلغ نسبة

املعيار املعتمد من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلّية واملحّدد بنسبة بذلك  ومتجاوزا( 20%)

10% . 

ر  بلغوبخصوص نفقات أعباء التأجير فقد 
ّ
الحّد ألاقص ى املضبوط من متجاوزا بقليل  % 26نسبة املؤش

ل في نسبة 
ّ
أعباء التأجير مقارنة بنفقات ) %22قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلّية واملتمث

ر إلى ( العنوان ألاّول 
ّ
 .1021-1022خالل الفترة  % 21بنسبة البلدي كتلة التأجير  تطّور ويعود إرتفاع هذا املؤش

ر إلاستقاللّية املالّية 
ّ
للبلدّية ( موارد العنوان ألاّول دون إحتساب املناب من املال املشترك)وبلغ مؤش

الحّد املضبوط من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلّية  تجاوزهبإعتبار  مرضّياويعتبر  18%

ل في  
ّ
 . % 10واملتمث
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  مالحظات حول تعبئة موارد البلدية وإنجاز نفقاتهامالحظات حول تعبئة موارد البلدية وإنجاز نفقاتها

 

  بخصوص املواردبخصوص املوارد  
  

ي القباضة البلدّية باملهدّية  -
ّ
ه رغم تول

ّ
القيام بأعمال قاطعة للتقادم لفصول املعلوم  1021سنة تبّين أن

عمال تنفيذيا  881منها  ) GRBعلى العقارات املبنّية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنّية عبر املنظومة إلاعالمّية 

ال تسّجل هذه  املنظومة فإّن ( عمال تنفيذيا بخصوص ألاراض ي غير املبنية 126بخصوص العقارات املبنية و

ن هذه الوضعّية القابض البلدي من متابعة وضعّية الفصول املهّددة بالسقوط . بقاعدة بياناتهاألاعمال 
ّ
وال تمك

ب هذه املتابعة إلاستنجاد دوما بالتقادم من حيث عددها وقيمتها املال
ّ
ّية وأعمال التتّبع املسّجلة بشأنها وتتطل

وقد تعّهدت البلدّية  .املنظومة إلاعالمّية من جدوى  بالجذاذات الورقّية للمطالبين باألداء البلدي مّما يضعف

 .صلب إجابتها برفع املوضوع إلى املركز الوطني لإلعالمّية

  

على  بعنوان املعلوم على العقارات املبنّية واملعلوم 1021سنة نجزة تواصل ضعف إلاستخالصات املو  -

وبلغت  1026وهي نفس النسبة املسّجلة سنة  % 22و % 21حيث لم تتجاوز تباعا نسبة   ألاراض ي غير املبنّية

ى سنة إلا بقايا 
ّ
 . د.م 2,1و. د.م 1,6ما قدره تباعا  2017ستخالص بعنوان املعلومين في موف

 

منها إلى  % 12بعنوان املعلوم على العقارات املبنية يعود  1021وتجدر إلاشارة إلى أّن جملة إستخالصات سنة 

نسبة إلى املعلوم . وما قبلها 1026بعنوان تثقيالت سنوات  % 69مقابل  1021تثقيالت سنة 
ّ
أن بال

ّ
وكذلك الش

تعود إلى سنوات  % 11مقابل  1021ى سنة من إلاستخالصات إل % 11على ألاراض ي غير املبنّية حيث ترجع 

بخصوص املعلوم على  % 16ال تتجاوز نسبة  1021وما قبلها مّما يجعل من إستخالصات تقديرات سنة  1026

 . بخصوص املعلوم على ألاراض ي غير املبنّية % 10العقارات املبنّية ونسبة 

 

عن ضعف نسبة إلاستخالص إلى إرتفاع كما يعود ضعف مردودّية ألاداء على العقارات املبنية فضال  -

ن البلدّية من تطهير هذه الوضعّية الناتجة عن خطأ في تثقيالت ( د.م 1,6)بقايا بهذا العنوان الحجم 
ّ
ولم تتمك

م من حجم بقايا إلاستخالص 2998سنة 
ّ
والبلدّية مدعّوة إلى القيام بإجراءات طرح املبالغ املثّقلة خطأ  .ضخ

 .إلاستخالص بعنوان املعلوم على العقارات املبنّية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنّيةوتطهير وضعّية بقايا 

تبّين عدم شمولّية جداول الّتحصيل حيث وبخصوص املعلوم على العقارات املبنّية فضال عن ذلك  -

لدّية باملهدية بلغ عدد املساكن باملنطقة الب 1028وإعتمادا على نتائج التعداد العاّم للّسكان والسكنى لسنة 

ف على العقارات املبنية  26126مسكنا مقابل  10691عدد 
ّ
مسكنا مضّمنا صلب جدول تحصيل املعلوم املوظ

 قدرهمن مجموع املساكن الكائنة باملنطقة البلدّية مّما أفرز فارقا  %  19وهو ما يقابل نسبة  1021لسنة 

 . مسكنا لم يشملها جدول الّتحصيل 8.111

 



 8 

ن  -
ّ
البلدّية من إستغالل نتائج إلاحصاء العشري للعقارات املبنّية ولألراض ي غير املبنّية وتحيين ولم تتمك

د .أ 22,8بقيمة مالّية قدرها و فصال  2121 يبلغفارق حيث تبّين وجود  على أساس مخرجاته جداول تحصيلها

  .ةمن هذا الصنف من املوارد الذاتّية للبلديّ  1021سنة محاصيل كان من شأنه تدعيم 

ن من ضمان شمولّية توظيف املعلوم على العقارات املبنية ومن إحكام 
ّ
والبلدية مدعّوة إلى تحيين جداولها بما يمك

لت البلدّية ذلك بوجود  .تعبئة موارد البلدّية بهذا الصنف من املداخيل
ّ
عديد املساكن دون رخص بناء "وقد عل

ر فريق إحصاء للقيام بالتحيينات 
ّ

زمةوعدم توف
ّ
 ."الال

 

للعقارات املبنّية وألاراض ي غير من جهة أخرى تبّين وجود تأخير في إعداد جداول التحصيل السنوّية  -

 هاتثقيلو  1021مارس  18إرسال الجداول للقباضة بتاريخ وإرسالها إلى القباضة املالّية للتثقيل حيث تّم املبنّية 

أفريل تعتمد على جداول تحصيل السنة -فترة جانفيمّما يجعل من إستخالصات ال 1021أفريل  18بتاريخ 

 ما من شأنه أب السابقة
ّ
ن من  ال

ّ
من  10و 2 الفصلينضيات وهو ما يخالف مقت. معاليم محّينة إستخالصيمك

 
ّ
تاريخ غرة جانفي من مستوجبة الدفع بداية من تكون على أّن تلك املعاليم  ناينصّ  نذيلمجلة الجباية املحلية ال

 . كّل سنة

 

رت -
ّ
ما  1021سنة املؤسّسات ذات الصبغة الصناعّية أو املهنّية أو الّتجارّية املنتصبة ببلدّية املهدّية  ووف

ه تبّين  .د بعنوان املعلوم على املؤّسسات.م 2,010جملته 
ّ
 أن

ّ
من قبل  املعلوم ألادنىمتابعة جدول عدم إرسال إال

ه ا إلى القباضة علما وأّن جدول البلدّية 
ّ
 لسنة السابقة تمّيز بعدم شموليته حيث أن

ّ
من  % 18,8لم يتضّمن إال

د .أ 228,2تحديد الحّد ألادنى بما قدره  هاتّم بشأن( مؤّسسة ناشطة 2.898من جملة )جملة املؤّسسات املعنّية 

ن البلدّية من  متابعة هذه املؤسسات وتوظيف املعلوم ألادنى
ّ
 .املستوجب مّما ال يمك

 

ق بتصّرفصلب تقرير الرقابة املالّية املضّمنة لم تتوّل البلدّية متابعة توصيات الدائرة كما  -
ّ
 1022 املتعل

نها بخصوص توفير املعطيات
ّ
تي تمك

ّ
من معرفة املناب الراجع إليها بعنوان املعلوم إلاضافي على سعر التّيار  ال

د من د .أ 110والبالغة ما قدره يزانيتها الكهربائي وإقتصرت على تنزيل املبالغ املحّولة إليها صلب م
ّ
دون التأك

 .صّحتها ومن سنوات إلاستحقاق الّراجعة لها

 

عدم الترفيع آلالي ملعينات  املعّدة لنشاط تجاري عقارات البلدّية كراء التبّين من خالل التثّبت في وضعية و  -

 1026ديسمبر  10الكراء بنسبة الزيادة القانونّية ورغم عرض املسألة على أنظار لجنة الشؤون العقارّية بتاريخ 

جنة إرتأت العمل على إستخالص الديون املثّقلة بذّمة املتسّوغين قبل النظر في 
ّ
 أّن الل

ّ
معينات  مراجعةإال

د مثّقلة مّما يجعل .أ 212د من جملة .أ 121بلغت ما قدره  1021إستخالصات سنة  ويجدر التأكيد أّن . الكراء

 . د في السنة السابقة.أ 180د بعد أن كانت في حدود .أ 121من بقايا إلاستخالص تتراجع إلى 
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ومن شأن تطبيق ألاحكام القانونّية بخصوص الزيادة السنوّية أن يساهم في تنمية موارد هذا الصنف من 

متسّوغا أّن  90تبّين من خالل عّينة شملت  حيث. ين مختلف املتسوغينابيض فضال عن تحقيق املساواة باملق

من  % 21منهم لم يتّم بشأنهم إعتماد نسبة زيادة آلّية في معين الكراء مقابل توظيف تلك الزيادة على  81%

  .املتسّوغين

 

  بخصوص النفقاتبخصوص النفقات  
  

قت 2014و 1021 سنتيتبّين إنجاز نفقات يرجع تاريخ إستحقاقها إلى  -
ّ
شغال تحويل أفقة نخالص ب تعل

ومصاريف  1021تم التعهد بها خالل سنة  عداد كهربائي خاص بغرفة تبريد السمك بالسوق البلدي باملهدية

بالتذكير أّن خالص املستحّقات املستوجبة  وجدير. 1028مختلف إلاعالنات بإحدى الصحف اليومّية لسنة 

 .لفائدة الخواص والهياكل العمومّية إضافة إلى طابعه إلاجباري يخضع لقاعدة السنوّية

 

 أربعديسمبر في  22من مجلة املحاسبة العمومّية تّم عقد نفقات عادّية بعد  90وخالفا ألحكام الفصل  -

اطّية لبعض املعّدات .د.أ 21,9حاالت وبمبلغ جملي قدره 
ّ
قت بإقتناء معّدات إعالمّية وبإقتناءات إطارات مط

ّ
. تعل

ولم يتبّين من خالل ملّفات النفقات املعنّية وجود حالة ضرورة تّم إثباتها من قبل البلدّية لتبرير مخالفة الفصل 

 .املذكور  90

 

دات .أ 120ما قدره  1021نفقات إستهالك الكهرباء سنة  بلغتو  -
ّ
د .أ 102البالغة قيمة د وبإعتبار املتخل

ل .أ 922تكون البلدّية قد أنفقت مبلغا جمليا بقيمة 
ّ
 .من نفقات وسائل املصالح للّسنة % 82د وهو ما يمث

م أكثر في إستهالك الطاقة
ّ
ن من وترشيد هذا الجان والبلدّية مدعّوة إلى التحك

ّ
ب من إلانفاق البلدي حّتى تتمك

وأفادت البلدّية في إجابتها أّنها تواصل الضغط على  . الّرفع من هامش التصّرف في نفقات التسيير الخاّصة بها

 .photovoltaïquesإستهالك الكهرباء بمزيد مراقبة مختلف العّدادات وبتركيز لوحات 

 

ر في و  -
ّ
إستهالك إعتمادات إلاستثمارات  نسبةحيث لم تبلغ  1021إنجاز الصفقات سنة تواصل التعث

لت  د.م 21,2د مقابل إعتمادات جملّية مرّسمة بامليزانّية بقيمة .م 8,1وبقيمة قدرها  % 18 املباشرة غير
ّ
وعل

هذه النفقات ويجدر التنويه إلى أّن . البلدّية ذلك بطول إلاجراءات الخاّصة بإنجاز الصفقات وعزوف املشاركين

 .من القانون ألاساس ي مليزانّية الجماعات املحلّية 21الصبغة إلاجبارّية على معنى الفصل  تكتس ي

 

سبق للدائرة أن نّبهت إلى عدم التطابق بين مبلغ الفائض الجملي للعنوان ألاّول املضّمن صلب قرار و هذا  -

ه تواصل إدراج . ة املالّية املعنّيةختم امليزانّية وبين املبلغ املحّول فعلّيا إلى املال إلاحتياطي بعنوان السن
ّ
 أن

ّ
إال

فة 
ّ
 28املؤّرخ في  2912لسنة  12القانون عدد صلب العنوان ألاّول للميزانّية رغم أّن إلاعتمادات الخارجّية املوظ

ق بالقانون ألاساس ي مليزانّية الجماعات املحلّية  2912ماي 
ّ
صّنفها ( جديد) 18والفصل  22في فصليه واملتعل
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ق ألامر باملوارد أو بالنفقات وأّن تخصيص جزء من هذه املوارد لتغطية نفقات صلب 
ّ
العنوان الثاني سواء تعل

 ت هذه الوضعّيةوتسّبب.  التصّرف بالعنوان ألاّول يتعارض مع توزيع النفقات املنصوص عليه بالقانون املذكور 

لعنوان بالحساب االفائض الجملي لهذا  بلغ ثبالحساب املالي حياملضّمنة صّحة نتيجة العنوان ألاّول في عدم 

ل في مبلغ .أ 226د في حين أّن الفائض الحقيقي يبلغ .أ 212مبلغا قدره 
ّ
د يرجع إلى مشروع .أ 22د والفارق املتمث

 .إستراتيجّية تنمية املدينة املمّول بواسطة إلاعتمادات الخارجّية

 

 

  أهّم التوصياتأهّم التوصيات

 

ر نسق إنجاز إلاستثمارات البلدّية يتمّيز الوضع املالي لبلدّية 
ّ
اتّية وبتعث

ّ
املهدّية إجماال بعدم إحكام تعبئة املوارد الذ

 :والبلدّية مدعّوة إلى

  القيام بإجراءات طرح املبالغ املثّقلة خطأ وتطهير وضعّية بقايا إلاستخالص بعنوان املعلوم على العقارات

 ؛املبنّية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنّية

 نت
ّ
من ضمان شمولّية توظيف املعلوم على العقارات املبنية ومن إحكام تعبئة  هاحيين جداولها بما يمك

 ؛موارد البلدّية بهذا الصنف من املداخيل

  تطبيق ألاحكام القانونّية بخصوص الزيادة السنوّية ملعينات كراء العقارات بما يساهم في تنمية موارد

 تحقيق املساواة بين مختلف املتسوغين؛هذا الصنف من املقابيض فضال عن 

 العمل على إحكام متابعة تنفيذ املشاريع التنموّية. 

 








