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 ّرقابة املالّية على بلدّية املهدّيةلا تقرير

 (6102تصّرف سنة )

 

 

 تقديم البلدية

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

 . وحدة سياحّية 28مؤّسسة صناعّية وتجارّية ومهنّية و 2441ساكنا وينشط بها  21621ويقطن بها  1كلم 68,66

ب من معتمد املهدّية وثمانية أعضاء  138وتضّم البلدّية دائرتين و
ّ
عونا ويشرف على تسييرها نيابة خصوصّية تترك

لسنة  392املنّقح لألمر عدد  1222بر سبتم 22املؤّرخ في  1222لسنة  2143تّمت تسميتها بمقتض ى ألامر عدد 

ق بتسمية نيابات خصوصّية ببعض 1222أفريل  21املؤّرخ في  1222
ّ
 البلدّيات بتراب الجمهورّية الّتونسّية واملتعل

ؤون إلادارّية العاّمة وإدارة 
ّ
ب هيكلتها من كتابة عاّمة وإدارة للش

ّ
وبلغ . شغال وتهيئة وإدارة نظافة ومحيطأوتترك

 8,4د مقابل نفقات خالل نفس الفترة بما قدره .م 22,1ما قدره  1226-1224وارد البلدّية خالل الفترة معّدل م

 .د.م

  طبيعة املهّمة

وفي إطار تنفيذ الاتفاقّية املبرمة بين الجمهورّية التونسّية  1221أكتوبر  3تاريخ ب 421عدد  عمال بإذن املهمة

في  النظروالبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرّية والحوكمة املحلّية تولت الدائرة 

د 1226الوضعّية املالّية للبلدّية بعنوان سنة 
ّ
ومن صّحة بدرجة معقولة من إحكام إعداد الحساب املالي  للتأك

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

 .وتأدية نفقاتها في كنف الشرعّية

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

املنجزة لدى مصالح البلدية  الزيارات امليدانية عالوة على" أدب بلديات"جة من منظومة املعطيات املستخر 

 .واملركز املحاسبي الخاص بها

 إعداد الحساب وتهيئته 

رة العاّمة لإلدارة العاّمة للمحاسبة العمومّية وإلاستخالص عدد 
ّ
تي  1226جانفي  26املؤّرخة في  22خالفا للمذك

ّ
ال

تم تقديم الحساب املالي جويلية من السنة املوالية  32ضبطت التاريخ ألاقص ى إليداع الحسابات املالّية أي 

 .1221أوت  21للبلدية لدائرة املحاسبات بتاريخ 
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 خالصة أعمال املراجعة

فيما عدا املبالغ املتعلقة ببقايا إلاستخالص املرسمة في جزئي املوارد الجبائية واملوارد غير الجبائية الاعتيادية ومع 

نتهت إليه أعمال التدقيق املستندية وامليدانية من مالحظات فإنه يمكن التأكيد بدرجة معقولة إ اعتبار ما

ليها أنظمة املحاسبة العمومية وميزانية الجماعات املحلية من أن حسابات بلدية وحسب املبادئ التي تقوم ع

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

 .1226املنجزة قبضا وصرفا بعنوان ميزانية سنة 
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 ( بالدينار) 1226الحساب املالي لسنة  ملخص

 

20162015

النفقاتاملقابيضالنفقاتاملقابيض

969 008 9536 610 6العنوان ألاول 

351 030 1764 357 4املداخيل الجبائية إلاعتيادية

718 011 1532 326 2املعاليم على العقارات و ألانشطة

689 147 9121 207 1مداخيل اشغال امللك العمومي البلدي والاستلزام 

712 915844 755معاليم الرخص الادارية إسداء خدمات

232 19626 67املداخيل الجبا ئية الاعتيادية الاخرى

618 978 7761 253 2املداخيل غير الجبائية الاعتيادية

637 906231 320مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية

981 746 8701 932 1املداخيل املالية الاعتيادية

897 492 4274 325 5العنوان الثاني

913 859 8902 711 3املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية )م-خاصة للبلدية(

857 025 5971 778 1منح التجهيز

056 834 2931 933 1مدخرات وموارد مختلفة

240 198 4081 586موارد الاقتراض

240 198 4081 586موارد الاقتراض الداخلي

744 129434 027 1املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

744 129434 027 1املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

035 545 5235 522 6العنوان ألاول 

287 357 0405 266 6نفقات التصرف

360 996 6152 527 3التأجير العمومي

240 042 3182 375 2وسائل املصالح

688 108318 363التدخل العمومي

748 482187 256فوائد الدين املحلي

748 482187 256فوائد الدين املحلي

583 801 8202 676 2العنوان الثاني

564 036 1862 863 1نفقات التنمية

564 016 6102 325 1إلاستثمارات املباشرة

000 57620 537نفقات التنمية املرتبطة بموارد خارجية موظفة

524 877637 516تسديد أصل الدين

524 877637 516تسديدأصل الدين

494 757127 296النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

494 757127 296النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

11 936 3809 199 34310 501 8668 346 618

249 155 0372 737 2الفائض
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 تحليل موارد بلدية املهدّية ونفقاتها

  1226النتائج العاّمة لتنفيذ امليزانية لسنة 

موّزعة على ( 1222د سنة .م 24,2)د .م 24,4ما قدره  1226بلغت تقديرات موارد ميزانّية بلدّية املهدّية لسنة 

تّم ( 1222د سنة .م 1)د .م 6,6وعلى العنوان الثاني في حدود ( 1222د سنة .م 1,4)د .م 1,1العنوان ألاّول في حدود 

بالعنوان % 82د وبنسبة .م 2,3العنوان ألاّول وبقيمة ب%  86د وبنسبة .م 6,6بشأنها تحصيل مقابيض بقيمة 

 . مقارنة بالتقديرات%  83د ونسبة .م 22,9الثاني لتبلغ جملة املوارد املحّصلة بالعنوانين ألاّول والثاني قيمة 

اني.م 6,6د بالعنوان ألاّول و.م 1,1وبلغت جملة إلاعتمادات املرّسمة بامليزانّية ما قدره 
ّ
تّم بشأنها  د بالعنوان الث

اني مّما %  39د وبنسبة .م 1,6في العنوان ألاّول وبقيمة %  84د وبنسبة .م 6,2إنجاز نفقات بقيمة 
ّ
في العنوان الث

 %. 64يجعل من النسبة العاّمة لإلنفاق بالعنوانين ألاّول والثاني تبلغ 

ي املقابيض على املصاريف قدره عن فائض جملي ف 1226وقد أسفر تنفيذ ميزانية بلدية املهدّية بعنوان تصرف 

أما الباقي الذي يمثل الفوائض املنقولة من سنة إلى أخرى . د.م 1تم تحويله إلى املال إلاحتياطي في حدود . د.م 1.1

  .فقد تم تحويله إلى الحساب إلانتقالي. د.أ 132بعنوان املشاريع املمّولة بواسطة إلاعتمادات املحالة وقيمته 

 املوارد

د مسّجلة تطّورا مقارنة بجملة موارد السنة .م 22,9بما قدره  1226لة موارد بلدية املهدّية خالل سنة بلغت جم

من موارد %  42من موارد العنوان ألاّول و%  22د وهي تتكون في حدود .م 22,2السابقة والتي كانت في حدود 

اني
ّ
 .العنوان الث

% 22بنسبة  1222مسّجلة تطّورا طفيفا مقارنة بسنة . د.م 6,6 وحّققت البلدّية في عنوانها ألاّول مداخيل بقيمة

ل  % 26وهو تطور يعزى أساسا إلى إلارتفاع املسجل في املعاليم على العقارات وألانشطة بنسبة 
ّ
تي تمث

ّ
%  48وال

ة بخصوص املعلوم على العقارات املبنيّ %  22بخصوص املعلوم على ألانشطة و%  31)من جملة املوارد الذاتّية 

  .1226سنة %  23علما وأّن املعّدل الوطني لحجم هذا الصنف من املوارد بلغ ( واملعلوم على ألاراض ي غير املبنّية

فة على املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية أو الّتجارّية أو املهن
ّ
ل املعاليم املوظ

ّ
زل نسبة وتمث

ّ
ّية واملعلوم على الن

ات وألانشطة في حين لم تتجاوز نسبة املعلوم على العقارات املبنّية واملعلوم د من موارد العقار .م 2,8وبقيمة % 16

ل تباعا نسبة . د.م 2,122و. د.م 2,344 على ألاراض ي غير املبنّية على الّتوالي مبلغ
ّ
   %.9و%  22أي ما يمث

ق باملداخيل غير الجبائية الاعتيادية فقد بلغت في سنة 
ّ
متأتّية من %  86د منها .م 1,3ما قيمته  1226وفيما يتعل

ل حّصة مداخيل أمالك البلدية . د.م 2,9املناب من املال املشترك للجماعات املحلية بما قدره 
ّ
فيما لم تمث

 إلاعتياد
ّ
شاط الّتجاري  د.م 2,31وبما قدره %  24ية إال

ّ
ية أساسا من مداخيل كراء عقارات معّدة للن

ّ
 .متأت
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اتية واملخّصصة للتنمية بنسبة أّما بخصوص املوارد املحّققة في 
ّ
%  12العنوان الثاني فقد شملت املوارد الذ

 وموارد( بعنوان املّدخرات%  36بعنوان املوارد الخاّصة للبلدّية و ونسبة %  22منها بنسبة )د .م 3,1وبقيمة 

كانت  قة حيند مسّجلة تراجعا ملحوظا بمقارنة بسنة التصّرف الساب.أ 296 وبقيمة%  22إلاقتراض بنسبة 

ويتبّين مّما سبق . د.م 2وبقيمة %  29واملوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة بنسبة  د.م 2,1وبقيمة %  16بنسبة 

تي تطّورت بنسبة 
ّ
اتية بالعنوان الثاني ال

ّ
م في مديونيتها والعمل الرفع من مواردها الذ

ّ
%  18سعي البلدّية إلى التحك

 .1222مقارنة بتصّرف 

 اتالنفق

ويعود ذلك خاّصة إلى إرتفاع  1222مقارنة بسنة %  11نمّوا بنسبة  1226لسنة  العنوان ألاّول شهدت نفقات 

وتمثل نفقات التأجير  1226د سنة .م 6,3حيث بلغت نفقات العنوان ألاول %  28نفقات التأجير العمومي بنسبة 

 .منها%  92العمومي ووسائل املصالح 

خاّصة على مستوى  1222مسّجلة تراجعا مقارنة بسنة . د.م 1,1ي فقد بلغت نفقات العنوان الثان أما

ل 
ّ
تي رغم أّنها تمث

ّ
كما لوحظ %  34من نفقات هذا العنوان فقد تراجعت بنسبة %  22إلاستثمارات املباشرة ال

فيما تطّورت الّنفقات املسّددة من إلاعتمادات املحالة لتبلغ نسبة % 29 أيضا تراجع تسديد أصل الدين بنسبة 

اني بعد أن كانت نسبتها في حدود %  22
ّ
 . خالل سنة التصّرف السابقة%  2من جملة نفقات العنوان الث

 القدرات املالّية

سبة املعتمدة من قبل تبقى دو %  86تبّين أّن نسبة تحقيق امليزانّية بخصوص موارد العنوان ألاّول والبالغة 
ّ
ن الن

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

ل في قيمة إلاّدخار الخام 
ّ
ر إلاّدخار لبلدّية املهدّية واملتمث

ّ
املال إلاحتياطي من العنوان ألاّول )وتبّين بخصوص مؤش

مقارنة بموارد ( للّسنة الّسابقة للّسنة ألاخيرة%  12ّول املال إلاحتياطي من العنوان ألا + للّسنة ألاخيرة  % 82

ه يبقى دون %( 22)حيث فضال عن تراجعه عن سنة التصّرف السابقة 6% العنوان ألاّول فقد بلغ نسبة
ّ
فإن

 %. 12املعيار املعتمد من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلّية واملحّدد بنسبة 

ر عتبة الحّد ألاقص ى املضبوط من قبل صندوق القروض وبخصوص نفقات أعباء التأجي
ّ
ر فقد بلغ املؤش

ل في نسبة 
ّ
ويعود إرتفاع ( أعباء التأجير مقارنة بنفقات العنوان ألاّول % ) 22ومساعدة الجماعات املحلّية واملتمث

ر إلى مرور كتلة التأجير من 
ّ
نة بسنة التصّرف مقار %  28د بنسبة تطّور في حدود .م 3,2د إلى .م 3هذا املؤش

عملة على  6مقابل إحالة ) 1226عامال وفنّيا سنة  13السابقة تعود فضال عن الّزيادة في ألاجور إلى إنتداب عدد 

ل في أنظمة التقاعد ( التقاعد
ّ
 (.د .أ 82.6) رايات جبعنوان التنفيل وبعنوان تعديل الوإلى إرتفاع مساهمة املشغ
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ى و 
ّ
د .أ 132د موّزعة بما قدره .أ 181ما قدره  1226بلغت جملة الديون العمومّية والخاّصة لبلدية املهدّية في موف

دات نسبة  وبلغت%  12د ديون تجاه الخواص وبنسبة .أ 21وبما قدره %  82ديون عمومّية وبنسبة 
ّ
%  9املتخل

  (.دون إحتساب التأجير العمومي)من نفقات العنوان ألاّول 

ر إلاستقاللّية املالّية 
ّ
ويعتبر %  12للبلدّية ( موارد العنوان ألاّول دون إحتساب املناب من املال املشترك)وبلغ مؤش

ل في
ّ
 مقبوال إجماال بإعتبار بلوغه الحّد املضبوط من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلّية واملتمث

12  .% 

 نجاز نفقاتهامالحظات حول تعبئة موارد البلدية وإ

 املعلوم على العقارات املبنّية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنّية إستخالص

لوحظ ضعف إلاستخالصات املنجزة بعنوان املعلوم على العقارات املبنّية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنّية حيث 

ى سنة %  22و%  21 لم تتجاوز تباعا نسبة
ّ
بما قدره تباعا  1226وبلغت بقايا إستخالص بعنوان املعلومين في موف

بعنوان املعلوم على العقارات املبنية  1226وتجدر إلاشارة إلى أّن جملة إستخالصات سنة . د.م 2,6و. د.م 1,2

 . وما قبلها 1222بعنوان سنوات %  69مقابل  1226منها إلى سنة %  32يعود 

نسبة إلى املعلوم على ألاراض ي املبنّية حيث ترجع  وكذلك
ّ
أن بال

ّ
مقابل  1226من إلاستخالصات إلى سنة %  18الش

مّما %  32ال تتجاوز نسبة  1226وما قبلها مّما يجعل من إستخالصات سنة  1222تعود إلى سنوات %  11

فة على العقارات حيث بلغ
ّ
ر إستخالصات ألاداء على العقارات  يستدعي العمل على مزيد تعبئة املعاليم املوظ

ّ
مؤش

دينارا  11بإعتبار املسكن الواحد ( موارد املعلوم على العقارات مقارنة بعدد فصول جدول الّتحصيل) املبنية

دينارا ويعود ضعف مردودّية ألاداء على العقارات  122في حدود ( بإعتبار بقايا إلاستخالص) مقابل مردودّية نظرّية

 (.د.م 1,2)عن ضعف نسبة إلاستخالص إلى إرتفاع حجم بقايا بهذا العنوان املبنية فضال 

 وضعّية بقايا إلاستخالص

تبّين بخصوص بقايا إلاستخالص بعنوان املعلوم على العقارات املبنّية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنّية تسّرب 

ل في إحتساب تثقيالت السنة أكثر من مرّ  2998خطأ منذ سنة 
ّ
م حجم بقايا تمث

ّ
ة مّما ترتب عنه تضخ

ى  د.أ 422إلاستخالص من 
ّ
ى تصّرف .م 2,1إلى حوالي  2991في موف

ّ
ن بمناسبة املرور . 2998د في موف

ّ
وقد تّم التفط

إلى وجود فوارق بين املبلغ املتبقي  1229من جدول التحصيل اليدوي إلى منظومة التصّرف في املوارد البلدّية سنة 

والبلدّية مدعّوة إلى القيام بإجراءات . املنظومة واملبلغ املتبقي لإلستخالص بالحساب املالي لإلستخالص حسب

نة من 
ّ
تطهير وضعّية بقايا إلاستخالص بعنوان املعلوم على العقارات املبنّية واملعلوم على ألاراض ي غير املمك

 .مع املصالح املعنّية لطرح املبالغ املثّقلة خطأوتعّهدت البلدّية بالعمل على تطهير التثقيالت بالّتنسيق  .املبنّية
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 شمولّية جداول التحصيل

تبّين عدم شمولّية جداول الّتحصيل حيث وبخصوص املعلوم على العقارات املبنّية وإعتمادا على نتائج التعداد 

مسكنا مقابل  12693بلغ عدد املساكن باملنطقة البلدّية باملهدية عدد  1224العاّم للّسكان والسكنى لسنة 

ف على العقارات املبنية لسنة  22632
ّ
وهو ما يقابل  1226مسكنا مضّمنا صلب جدول تحصيل املعلوم املوظ

مسكنا لم يشملها  2228من مجموع املساكن الكائنة باملنطقة البلدّية مّما أفرز فارقا مقّدرا بعدد %  16نسبة 

 . جدول الّتحصيل

ف على العقار املبني الواحد ببلدّية املهدّية خالل سنة وبإعتبار معّدل قيمة املعلو 
ّ
تّم تقدير النقص  1226م املوظ

والبلدية مدعّوة إلى تحيين . من جملة جدول الّتحصيل%  11د وبنسبة .أـ 222في قيمة التثقيالت بما قدره 

ن من ضمان شمولّية توظيف املعلوم على العقارات املبنية ومن إحكا
ّ
م تعبئة موارد البلدّية بهذا جداولها بما يمك

 .الصنف من املداخيل

جارّيةشمولّية جدول متابعة 
ّ
 املؤسّسات ذات الصبغة الصناعّية أو املهنّية أو الت

مؤّسسة  2441يبلغ عدد املؤسّسات ذات الصبغة الصناعّية أو املهنّية أو الّتجارّية املنتصبة ببلدّية املهدّية عدد 

ر ما جملته 
ّ
ه تبّين أن جدول املتابعة املمسوك من قبل البلدّية د ب.أ 162توف

ّ
 أن

ّ
عنوان املعلوم على املؤّسسات إال

 
ّ
د مّما يضفي على الجدول املذكور عدم .أ 228,2فصال تّم بشأنهم تحديد الحّد ألادنى بما قدره  1224لم يضّم إال

 
ّ
مولّية حيث لم يتضّمن إال

ّ
ن البلدّية منمن جملة املؤّسسات املعنّية وال%  38,8الش

ّ
متابعة هذه املؤسسات   يمك

 .وتوظيف املعلوم ألادنى

دات 
ّ
 الشركة التونسية للكهرباء والغازمتخل

دات الشركة التونسية للكهرباء والغاز 
ّ
ل نسبة .أ 122تبلغ متخل

ّ
من جملة الديون العمومّية وهي  % 89د أي ما يمث

تأدية نفقات بما  1226خالل تصّرف  فضال عن ذلك تّم . بخصوص هذا الصنف من الديون نسبة تعتبر مرتفعة 

د وبنسبة .أ 192جملّية قدرها  د بعنوان إستهالك الكهرباء والغاز بما يجعل من إلانفاق يبلغ قيمة.أ 292قدره 

من املعلوم إلاضافي على سعر  1226علما وأّن نصيب بلدّية املهدّية خالل سنة . من نفقات وسائل املصالح% 33

ل .أ 132ما قدره  الكهربائي بلغ التيار
ّ
ويجدر التنويه في هذا . من حجم إلانفاق بهذا العنوان% 19د أي ما يمث

ة وتقتصر على ت
ّ
نها من معرفة املناب الّراجع إليها بكّل دق

ّ
تي تمك

ّ
ر لديها املعطيات ال

ّ
زيل نالصدد أّن البلدّية ال تتوف

د من 
ّ
 .أن تلك املنابات تقابل إلاستهالك الفعلي للكهرباء بمنطقتها البلدّيةاملبالغ املتأتية بميزانيتها دون الّتأك

ت الوقوف على حجم إلاستهالك الحقيقي و ورّدت البلدّية بأّنها 
ّ
فت فريق عمل ملتابعة إلاستهالك وفق جدول تول

ّ
كل

ير الخاّص بمقّر أّما التنو  % 82متابعة خاص بكّل عّداد وأّن نسبة إلاستهالك بعنوان التنوير العمومي تبلغ 

 . % 12البلدّية واملنشآت ألاخرى الراجعة لها بالنظر فال تتجاوز 
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 مبدأ سنوّية النفقات

من ذلك مثال معلوم إلاشتراك بشبكة ألانترنات لسنة  1224تبّين إنجاز نفقات يرجع تاريخ إستحقاقها إلى سنة 

ة وجدير بالتذكير أّن خالص املستحّقات وإقتناء آلة جارفة صغيرة الحجم وسيارة ذات مصلحة نفعيّ  1224

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

 . البلدّية ذلك بعدم إتمام إلاجراءات من قبل مستحقيها رغم إلاتصال بهم وحّثهم على ذلك

 عقد النفقات

قة بعقد بعض الّنفقات من ذلك مثال تبّين من خالل التثّبت في 
ّ
نفقات البلدّية عدم التقّيد باإلجراءات املتعل

لت البلدّية . اليد العاملةف قطع الغيار وكلفة توسيع إلاستشارة لتفعيل مبدأ املنافسة والفصل بين تكالي
ّ
وعل

جوء مباشرة إلى املزّود لإلصال 
ّ
من يعاين العطب يتولى )ح بصعوبة القيام بإستشارة في بعض الحاالت يفرض الل

ر للبلدّية إحتياطي من املعّدات( إلاصالح
ّ
ه ال يتوف

ّ
 .وأن

 البلدّية الصفقات

را في إلانجاز وبنسبة تقّل عن  1226صفقات سنة شهدت 
ّ
من ذلك مثال أشغال تهيئة %  32نسبة الصفقات تعث

وخدمات رفع الفضالت املنزلية وكنس فسحة الشاطئ الصخري الشمالي -القسط الثاني من منطقة كاب أفريكا

  .الطرقات بمنطقة زويلة وبمنطقة هيبون 

وبّررت البلدّية ذلك بعزوف املقاولين أو املزودين عن املشاركة وبطول إلاجراءات الخاّصة بتحويل إلاعتمادات 

ز الصفقة في مّما حال دون إنجا كاب أفريكاالخاّصة ببعض املشاريع كإنجاز القسط الثاني من تهيئة فسحة 

 .آجالها

فة
ّ
 موارد خارجّية موظ

ق  2912ماي  24املؤّرخ في  2912لسنة  32من القانون عدد ( جديد) 34والفصل  22خالفا للفصل 
ّ
واملتعل

ذين صّنفا بالقانون ألاساس ي مليزانية الجماعات املحلّية 
ّ
فة صلب العنوان الثاني ال

ّ
إلاعتمادات الخارجّية املوظ

ق ألامر
ّ
حرّي بالتأكيد أّن و  .بالعنوان ألاّول  إلاعتماداتجزء من هذه  توزيع تبّين باملوارد أو بالنفقات سواء تعل

فة 
ّ
على فقرات تدرج بها املشاريع والبرامج وتوّزع  فصولهاتحتوي النفقات املمّولة من إلاعتمادات الخارجّية املوظ

لأو  النفقات في مستوى الفقرات الفرعّية حسب مكّونات املشروع
ّ
  .البرنامج أو حسب نوعّية التدخ

مشروع دار البحار والسوق بعنوان عتمادات املرّسمة إلا تجاوز  تبويب هذه النفقات بالعنوان ألاّول ونتج عن 

قتاملركزي 
ّ
إنجاز بعض مأموريات و دينارا  922,412مصاريف قيام أعوان البلدّية بمأمورّية بما قدره ب تعل

بعنوان مشروعي نقل فواضل إلاعتمادات و  مرتبطة بمشروعي إستراتيجّية التنمية باملدينةبالخارج في مواضيع غير 

حق 24.241,321إستراتيجّية التنمية باملدينة بما قدره 
ّ
  .دينارا إلى التصّرف الال
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للتبويب الصادر  وأفادت البلدّية في رّدها أّن التبويب سواء بالعنوان ألاّول أو العنوان الثاني من امليزانّية تّم طبقا

 .عن وزارة املالّية

 أهّم التوصيات

 :بلدّية املهدّية مدعّوة إلى

 وضعّية بقايا إلاستخالص بعنوان املعلوم على العقارات املبنّية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنّية؛تطهير  -

االصبغة الصناعّية تحيين جدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنّية وجدول متابعة املؤّسسات ذات  -

 أو املهنّية أو التجارّية؛

م في مديونيت -
ّ
 .ها خاّصة تجاه الهياكل العمومّيةالتحك

 








