
1 
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 1699فيفري  38املؤرّخ يف  1699لسنة  83ر عدد مبقتضى األم ما يلي البلدية( )يف املكناسيبلدية  أحدثت
 38736كما يبلغ عدد سكاهنا  3كم 938383 للبلديةاملساحة اجلملية وتبلغ  املكناسي.واملتعلق إبحداث بلدية 

 .3312 للسكان والسكىن لسنة الّتعداد العامنسمة وذلك حسب 

حملية تتمتع ابلشخصية  مجاعة 1من دستور اجلمهورية التونسية 183و 181طبق أحكام الفصلني  البلديةوتعّد 
وقد بلغت مجلة . اإلدارية واملالية وهي مكلفة إبدارة املصاحل احمللية وفقا ملبدأ التدبري احلرّ القانونية وابالستقاللية 

م.د مقابيض العنوان األول  13217 حوايل منها.د م 83383حوايل  3316بعنوان تصرف سنة  البلديةمقابيض 
العنوان م.د نفقات  13323م.د منها  33882حوايل  ابلغت مجلة نفقاهتفيما  مقابيض العنوان الثاين. دم. 13931و

 م.د نفقات العنوان الثاين. 13339واألول 

االتفاقّية املربمة يف إطار تنفيذ  وكذلك 3316لسنة  21عدد  2الصالحيات اليت خيوهلا القانون األساسي نطاقويف 
ت تولّ  ،بني اجلمهوريّة التونسّية والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري لتمويل برانمج التنمية احلضريّة واحلوكمة احمللّية

للتأّكد من إحكام إعداد احلساب  3316بعنوان تصرف سنة  للبلديةالوضعّية املالّية النظر يف احملاسبات  حمكمة
تعبئة املوارد  يف جمالالبلديّة  ألداءاهتمامها  كمةكما أولت احمل .ومصداقّية البياانت املضّمنة به املايل ومن صّحة

 .نفقاتالأتدية يف جمال و املالية 

 ، أي يف لدى حمكمة احملاسبات 3333أكتوبر 13 بتاريخوالواثئق املدعمة له للبلدية تقدمي احلساب املايل  تّ و 
  .3ةل القانونيّ اجاآل

مستندات الصرف املودعة لدى  ومشلت األعمال الرقابية فحص احلساب املايل واستغالل املعطيات املستخرجة من 
مجلة من النقائص شابت توظيف املعاليم البلدية  لى. وانتهت أعمال الرقابة إىل الوقوف عكتابة احملكمة

 واستخالصها والتصرف يف األمالك وعقد النفقات وأتديتها.

خلصت األعمال الرقابية إىل عدم وجود إخالالت جوهرية يف عمليات  ،الستخالصلبقااي لما يتعلق ابابستثناء و 
من مصداقية البياانت املضمنة ابحلساب  من شأهنا أن متسّ  3316 تصرف سنةالقبض والصرف املنجزة بعنوان 

 املايل للسنة املعنية.

                                                           
  1 .3312 جانفي 39 من قبل اجمللس الوطين التأسيسي يف جلسته العامة املنعقدة  بتاريخ عليهاملصادق 

.واملتعلق مبحكمة احملاسبات 3316أفريل  83املؤرخ يف   2  
.3333ماي  11املؤرخ يف  3333لسنة  811واألمر احلكومي عدد  3333أفريل  17املؤرخ يف  3333 لسنة 3 املرسوم عدد  3  
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عن فائض مجلي يف املقابيض على املصاريف قدره  3316بعنوان تصرف سنة  البلديةأسفر تنفيذ ميزانية و 
 :3316د. ويربز اجلدول املوايل هيكلة موارد ونفقات البلدية لسنة  738.2633613

 الصنف اجلزء العنوان
3316 

 النفقات )د( املقابيض )د(

  1.217.1163131 موارد العنوان األول

 

اجلبائية  املداخيل
 االعتيادية

  393.8333232 املوظّفة على العقارات واألنشطة املعاليم

مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي 
 واستلزام املرافق العمومية فيه

66.6163381  

معاليم املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم 
 مقابل إسداء خدمات

139.7113671  

املداخيل غري اجلبائية 
 االعتيادية

  113.2663312 االعتيادية أمالك البلدية مداخيل

  771.9313378 املداخيل املالية االعتيادية

  1.931.1123381 موارد العنوان الثاين

 

  1.138.1633331 املوارد الذاتية واملخّصصة للتنمية

  3 موارد االقرتاض

  67.1113129 املوارد املتأتية من االعتمادات احملالة

     

 1.323.3633973  العنوان األولنفقات 

 
 نفقات التصرف

 311.3633333  التأجري العمومي

 392.7313719  وسائل املصاحل

 73.1733333  التدخل العمومي

 3  نفقات التصرف الطارئة وغري املوزعة

 11.7373133  فوائد الدين فوائد الدين

 1.339.9713133  العنوان الثايننفقات 

 673.8763893  االستثمارات املباشرة نفقات التنمية 

 98.9113263  تسديد أصل الدين 
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 22.9333973  النفقات املسددة من االعتمادات احملالة     

 3.882.7723162 8.383.3783113 اجملموع

  738.2633613 الفائض

I.الرقابة على املوارد 
 حتليل املوارد-2

 موارد العنوان األول-أ

وهي تتكّون من املداخيل  د 1.217.1163131ما مجلته  3316بلغت موارد العنوان األّول للبلدية خالل سنة 
  اجلبائية االعتيادية.غري اجلبائية االعتيادية ومن املداخيل 

املوظّفة على العقارات واألنشطة وعلى إشغال  وخبصوص املداخيل اجلبائية االعتيادية فهي تتأّتى أساسا من املعاليم
املوجبات والرخص اإلدارية واملعاليم مقابل إسداء  من معاليمامللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه و 

ويربز اجلدول املوايل توزيع هذه  .د 237.3133382 ما مجلته 3316 خدمات. وبلغت هذه املداخيل يف سنة
 :سبهاون املداخيل

 النسبة )%( املبلغ )د( أصناف املداخيل اجلبائية االعتيادية

 53.45 393.8333232 املعاليم املوظّفة على العقارات واألنشطة

 20.52 66.6163381 مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه

 26.03 139.7113671 مقابل إسداء خدمات املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم عاليمم

 3 3 املداخيل اجلبائية االعتيادية األخرى

 133 237.3133382 اجملمـــــــوع

ّثل فقد  ،3316املداخيل اجلبائية االعتيادية يف سنة ضمن على العقارات واألنشطة" أهّم عنصر املوظّفة "املعاليم  ومتم
من القيمة اجلملّية ملوارد العنوان   %13387ة وهو ما يعادل نسب ينارد 393.8333232بلغت قيمتها اجلملية حوايل 

 .األّول

 :ويربز اجلدول املوايل خمتلف مكّوانت هذه املعاليم ونسبها 

 النسبة % املبلغ )د( املعاليم على العقارات واألنشطة
 63 89,682.69. املعلوم على العقارات املبنية

 ,,2, 999,9,2.81 األراضي غري املبنيةاملعلوم على 



5 
 

 6.2,1 1,,91,916,2 املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية

 ,9.29 936.2111., بني اجلماعات احمللية املبالغ املتأتية من صندوق التعاون

 12,8 83621.6 معلوم اإلجازة املوظف على حمالت بيع املشروابت

 133 ,,,81961,2, اجملمـــــــوع

 

د تتوزّع بني املعلوم 113.9823961ما مجلته  بعنوان املعاليم املوظّفة على العقارات 3316وبلغت تثقيالت سنة 
 د. 6.8773621واملعلوم على األراضي غري املبنية مببلغ  د  126.3193713على العقارات املبنية يف حدود 

، ارتفعت املبالغ الواجب 3313ديسمربد يف موّّف  1.338.3383612وابعتبار البقااي لالستخالص البالغة 
مل يستخلص  3316د يف سنة  1.191.7133936استخالصها بعنوان املعاليم املوظّفة على العقارات إىل ما قدره 

نسبة  استخالصها. وبلغت املبالغ الواجبمجلة من %  6333د أي ما نسبته  137.7663361 منها سوى
 و%  3362 استخالص كل من املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على األراضي غري املبنية على التوايل

 18391 .% 

يف إطار ومتثل املداخيل بعنوان املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنّية أهم مورد 
من  % 31 يناهزأي ما  3316د يف سنة  133.3813223حيث ت حتصيل  للبلدية االعتيادية املداخيل اجلبائية

 مجلة املداخيل اجلبائية االعتيادية للبلدية.

د أي بنسبة  66.6163381واستأثرت مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه مبا قـدره 
االعتيادية. أّما املداخيل املتأتّية من املعلوم على العقارات املبنية ومن املعلوم على  من املداخيل اجلبائية % 33313

د أي ما ميّثل تباعا 11.1133693ود  69.3393681 األراضي غري املبنية، فقد كانت على التوايل يف حدود
 .اجلبائية االعتيادية املداخيل مجلةمن   % 3389و%  16377

وتتوزّع هذه د.  683.1333337ما قيمته  3316وفيما يتعّلق ابملداخيل غري اجلبائية االعتيادية فقد بلغت يف سنة 
و"املداخيل املالية االعتيادية" مبا قيمته د  113.2663312" مبا قيمته ة االعتياديةك البلديأمالاملوارد بني "مداخيل 

 ةد مبا ميثل نسب 161.2793333بلغ ويذكر أن املناب من املال املشرتك للجماعات احمللية  د. 771.9313378
  من مجلة "املداخيل املالية اإلعتيادية". 79399%
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ما نسبته ّت استخالص   د 216.6283883 إىل ما مجلته البلدية االعتيادية أمالك بعنوان مداخيل وارتفعت املبالغ 
 منها. % 87372

 

 موارد العنوان الثاين -ب
 

تشمل موارد العنوان الثاين املوارد الذاتية واملخّصصة للتنمية وموارد االقرتاض واملوارد املتأتية من االعتمادات احملالة. 
 وارد:هذه املويبنّي اجلدول التايل توزيع 

 (%النسبة ) املبلغ )د( اجلزء
 68363 1.138.1633331 املوارد الذاتية واملخّصصة للتنمية

 3 3 موارد االقرتاض

 9333 67.1113129 املوارد املتأتية من االعتمادات احملالة

 133 1.931.1123381 مجلة موارد العنوان الثاين

ومتّثل املوارد الذاتية واملخّصصة للتنمية أهم مورد من بني موارد العنوان الثاين حيث بلغت هذه املوارد ما نسبته 
 موارد العنوان الثاين.من مجلة   68363%

 للبلدية القدرات املالية-ج
 

 

 % 13حوايل   / موارد العنوان األول((حتويالت الدولة –موارد العنوان األول )) بلغ مؤشر االستقالل املايل للبلدية
املعتمد من قبل صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية  وظّل بذلك دون املعيار املرجعي 3316خالل سنة 

 كحّد أدىن.   % 73واحملدد بـ 

 93حوايل  3316أما مؤشر هامش التصرف ابلنسبة للبلدية )نفقات التأجري / مصاريف العنوان األول( فبلغ سنة 
يف حني أن النسبة القصوى احملددة هلامش التصرف من قبل صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية تبلغ  %
11 %. 

واملتعلق  3313ماي  6املؤرخ يف  3313لسنة  36من من القانون األساسي عدد  6وجدير ابلذكر أّن الفصل 
صة للتأجري ابلتحكم يف حجم النفقات املخصّ مبجلة اجلماعات احمللية ينّص على أن " تلتزم اجلماعات احمللية 

العمومي على أن ال يتجاوز سقف مخسني ابملائة من املوارد االعتيادية احملققة من ميزانياهتا" وخالفا لذلك مّثل 
 .من مجلة مواردها االعتيادية % 9331 حوايل 3316خالل سنة  ابلبلديةحجم نفقات التأجري 
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 توظيف املوارد وحتصيلها -1

 توظيف املعاليم -أ

 إعداد جداول التحصيل وحتيينها-

 وجبدول حتصيل املعلوم على األراضي غري املبنية تباعا بلغ عدد الفصول جبدول حتصيل املعلوم على العقارات املبنية
   .3316فصال بعنوان سنة  313و 9182

املرجعي للمرت املربّع حسب كثافة املناطق والحتساب قيمة املعلوم على األراضي الغري مبنية، تعتمد البلدية الثمن 
 .من جملة اجلباية احمللية 88العمرانية احملّددة مبثال التهيئة العمرانية وذلك طبق مقتضيات الفصل 

 ألمراملعاليم الواردة ابالذي يستند إىل  4القرار البلديقتضيات مب تعملال تزال  أن البلديةيف هذا اإلطار لوحظ و 
معلوم على األراضي غري املبنية للمرت املربع الواحد لكل منطقة من لل هاضبط يف 5 3337لسنة  1139عدد 

املعاليم املستوجبة  الرتفيع يف قيمةومل تقم بتحيني النصوص القانونية من خالل  املناطق احملددة مبثال التهيئة العمرانية
3317لسنة  869طبق مقتضيات األمر احلكومي عدد 

تتوّل اصدار قرار بلدي يف شأن املعلوم على مل  اكما أهن.6
يف ضبطها للحّد األدىن واحلّد األقصى 7 3337لسنة  1131املعاليم الواردة ابألمر عدد  العقارات املبنية واعتمدت

للثمن املرجعي للمرت املربع املبين لكل صنف من أصناف العقارات اخلاضعة للمعلوم على العقارات املبنية ومل تقم 
لسنة  867والرتفيع يف قيمة املعاليم املستوجبة طبق مقتضيات األمر احلكومي عدد  املعاليم البلديةابلتايل بتحيني 

 هو ماحرمها من موارد اضافية.و  8 3317

واصدار  3331أنّه سيتم عرض املوضوع على مداولة اجمللس البلدي خالل دورة فيفري  البلدية يف إجابتهاوأفادت 
 قرار مع حتيني النصوص القاونية املعتمدة يف الغرض.

 

                                                           
.3336ديسمرب 32واملصادق عليه بتاريخ  3336ديسمرب  31املؤرخ يف  
4
  

.والذي ضبط املعلوم على األراضي غري املبنية للمرت املربع الواحد لكل منطقة من املناطق احملددة مبثال التهيئة الرتابية  3337ماي  12املؤرخ يف   5
  

6 .واملتعلق بضبط املعلوم ابملرت املربع ابلنسبة لألراضي غري املبنية 3317مارس  33املؤرخ يف  
  

ات واملتعلق بضبط احلد األدىن واحلد األقصى للثمن املرجعي للمرت املربع املبين لكل صنف من أصناف العقارات اخلاضعة للمعلوم على العقار  3337ماي  12املؤرخ يف  
ة.املبني 7

  

قارات اخلاضعة للمعلوم على العقارات واملتعلق بضبط احلد األدىن واحلد األقصى للثمن املرجعي للمرت املربع املبين لكل صنف من أصناف الع 3317مارس  33ملؤرخ يف ا 
.املبنية 8
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 تثقيل جداول التحصيل -

غرة جانفي من كّل سنة ّت  اجناز عملية التثقيل بتاريخ خالفا ملقتضيات جملة اجلباية احمللية اليت تنّص على ضرورة
ويعزى . أايم 1بتأخري بلغ شهرا و األراضي غري املبنية وعلىتثقيل جداول حتصيل املعلوم على العقارات املبنية 

يف إحالتها إىل القباضة املالية التأخري يف تثقيل جداول حتصيل املعاليم على العقارات أساسا إىل أتّخر البلدية 
 .3316جانفي  31إىل اتريخ ابملكناسي 

 أّن هذا التأخري يعود إىل العطل احلاصل يف التطبيقة اخلاصة ابجلباية احمللية.يف إجابتها  البلديةوأبرزت 
 

 استخالص املعاليم-ب 

 3316أّن نسب استخالص الـمعلـوم على العقارات الـمبنية واملعلوم على األراضي غري املبنية خالل سنة  لوحظ 
 :كما يربز ذلك اجلدول املوايل % 12 تتجاوزظّلت ضعيفة حيث مل 

 املعاليم /املداخيل التثقيالت)د( االستخالصات )د( (%نسبة االستخالص )  بقااي االستخالص )د(

 الـمعلـوم على العقارات الـمبنية 1.377.1233697 69.3393681 3362 633.3933389

 املعلوم على األراضي غري املبنية 32.1963923 11.1133693 18391 78.3193933

   

يتوىل اليت نّصت على ضرورة أن  مكرر من جملة احملاسبة العمومية 89 و خامسا 33 الفصلنيوخالفا ملقتضيات 
، البني ابألداء واملثقلة بدفاترهالقابض البلدي القيام إبجراءات التتبع قصد استخالص الديون املتخلدة بذمة املط

لوم على ملعاب فيما يتعّلقمن قبل القابض البلدي  إعالم توجيه أيمل يتم  خبصوص املرحلة الرضائيةأنه تبني 
 يف خصوص املعلوم على األراضي غري املبنية و فصال مثقال وغري مستخلصا 2733شأن  يف وذلكالعقارات املبنية 

، وحالت هذه الوضعية دون املرور إىل املرحلة اجلربية الستخالص  فصال مثقال وغري مستخلصا 132يف شأن 
 .املتخلدات

ي إىل سقوط حق التتبع يف خصوص عديد الفصول املثّقلة وغري دّ ؤ ف على هذا النحو أن يومن شأن التصرّ 
من جمّلة احملاسبة العمومّية الذي ينّص على سقوط الديون العمومّية  89 على معىن الفصلستخلصة ابلّتقادم امل

 .ابلتقادم مبضّي مخس سنوات إبتداءا من غرّة جانفي للسنة املوالية للسنة اليت أصبحت خالهلا مستوجبة الدفع
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 التصرف يف األمالك البلدية-8

 3318لسنة  13عدد  9منشور وزير الداخليةخالفا ملقتضيات أنّه  يف خصوص استلزام األمالك البلدية وحظل

املوازنة اخلتامية واملؤيدات املالية اخلاصة بكل مبطالبة املستلزمني بتقدمي البلدية تقوم  ال 3318جوان  7املؤرخ يف 
من تقييم املداخيل وهو ما ال ميّكن  سواقحساابت االستغالل لألنشطة واخلدمات املنجزة ابألكذلك املصاريف و 

 .واليةكأسعار افتتاحية يف السنة امل  تعتمدالسنوية لكل سوق واليت 

وأفادت البلدية أبنّه سيتّم مطالبة مستلزمي األسواق بتقدمي املوازنة اخلتامية واملؤيدات املالية اخلاصة بكل املصاريف 
حىت تتمكن  3331و 3333إىل جانب حساابت االستغالل لألنشطة واخلدمات املنجزة ابألسواق خالل سنيت 

 ألسواق.من القيام بعمليات املراقبة وتقييم املداخيل السنوية ل

والبالغ مقدارها  3316سنة لفضال عن ذلك وابلّرغم من امهية بقااي االستخالص بعنوان االسواق املستلزمة 
على توجيه اعالمات للمطالبني ببقااي االستخالص  للبلديةدينار، اقتصرت أعمال القباضة املالية  18.2133333
املالية إىل مزيد احلرص على تعبئة مواردها املالية من . وتدعى البلدية والقباضة 3316جويلية  1وذلك بتاريخ 

 خالل استغالل كافة االمكانيات املتاحة هلا قانوان.

أنّه ابلرغم احملالت التجارية والسكنية حيث تبنّي متابعة استخالص كراء من نقائص يف جمال  البلديةكما تشكو 
 .اذ اإلجراءات الّضرورية يف شأهناإىل اتّ البلدية مل تسع فإّن  هبذا العنوان ارتفاع املبالغ الواجب استخالصهامن 

املتلّددين عن اخلالص ابلرغم من تراكم ّتاّذ أي اجراءات إزاء اب مل تقم البلديةففيما يتعّلق بتسويغ احملالت التجارية 
حمل جتاري  71يف خصوص   3316ديسمرب  81 ألف دينار إىل اتريخ 173املتخّلدات إىل حّد بلوغها حوايل 

وذلك على الرغم من إمكانية تفعيل االجراءات الواردة بعقود كراء احملالت التجارية وفق مقتضيات القانون عدد 
1677لسنة  87

10. 

 املبالغ املتخّلدة بذّمة ثالث متسّوغنيوابلرغم من أمهّية احملالت السكنية  يف تسويغلتصّرف أما فيما يتعلق اب
خالفا وذلك اجراءات إزاء املتلّددين عن اخلالص أّي  البلدية على اتاذ تعململ عن دفع معينات الكراء  وتوقّفهم

                                                           
9 املتعلق ابلتذكري أبهم املقتضيات املتعلقة ابلتصرف يف األسواق الراجعة للجماعات احمللية 

  

ذات االستعمال التجاري أو الصناعي أو  بتنظيم العالقات بني املسوغني واملتسوغني فيما خيص جتديد كراء العقارات أواحملالت واملتعلق 1677ماي  31املؤرخ يف 
10 املستعملة يف احلرف
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1679لسنة  81القانون عدد ملقتضيات 
البلدية لفائدة  بقااي لالستخالصعن . وقد أسفرت هذه الوضعية 11

 .أ.د 1ما قدره  3316ديسمرب  81جتاوزت إىل اتريخ 

كراء احملالت   اتاذ االجراءات القانونية املتاحة خبصوص متابعة البقااي لالستخالص بعنوانوالبلدية مدعوة إىل 
ألف  171التجارية والسكنية خاّصة أن املبلغ املتخّلد بذّمة متسوغي احملالت التجارية والسكنية ارتفع إىل حوايل 

 .3316دينار إىل موّف سنة 

على عقد جلسات دورية مع قابض املالية لتذليل الصعوابت واحلرص  أهّنا سوف تعمل يف إجابتها وأفادت البلدية
 على تطبيق االجراءات املعمول هبا يف الغرض.

II. الرقابة على النفقات  

 نفقات العنوان األول والثاين واستهالك االعتمادات-1 

نفقات التأجري  د 311.3633333منها  ،3316سنة د  1.323.3633973 للبلدية بلغت نفقات العنوان األول
و د نفقات التدخل العمومي  73.1733333ووسائل املصاحل د نفقات  392.7313719و العمومي

من   %2329و % 1333و % 31331و % 93311مبا يعادل على التوايل نفقات فوائد الدين  11.7373133
 جمموع نفقات العنوان األول.

 

 % 68336بنسبة  د تتمثل يف نفقات االستثمارات املباشرة1.321.6623313 فقد بلغت أما نفقات العنوان الثاين 
 .%  9311تسديد أصل الدين بنسبة نفقات و 

  

م.د يف حني مل  33668حوايل  3316بعنوان تصرف سنة  البلدبةقدرت اإلعتمادات النهائية املخصصة لنفقات و 
وقد  . % 73 حوايل مبا يعادل نسبة استهالك يف حدود  م.د 33881تتعد قيمة اإلعتمادات اجلملية املستهلكة 

من  % 98318خاصة ابلعنوان الثاين حيث مل يتم استهالك سوى اإلعتمادات ستهالك إلوحظ ضعف نسب 
 39.938و 39.933يذكر من ذلك الفصول املتعلقة بنفقات اإلستثمارات املباشرة . له اإلعتمادات املخصصة

  .39.917و 39.919و 39.912و 39.913و

 :ات فصول العنوانني األول والثاينويربز اجلدول املوايل نسب استهالك إعتماد
 

                                                           
11 .معّدة للسكىن أو احلرفة أو اإلدارة العمومية املتعلق بضبط العالقات بني املالكني واملكرتين حملالت 1679 فيفري 13 فياملؤرخ  
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 نسبة استهالك اإلعتمادات
 تهالكسإنسبة 

 (%)اإلعتمادات
اإلعتمادات 

 )د( املستهلكة
 اإلعتمادات النهائية

 )د(
 البيان

 نفقات العنوان األول 2.191.000,000 2.1,8.098,6.1 96,60
 الفصول   

 املنح املخولة ألعضاء اجمللس البلدي 19.1333333 19.2333777 66333
 أتجري األعوان القارين 976.3323377 991.2313868 63

 أتجري األعوان غري القاّرين 182.9113138 188.3323713 63361
 نفقات تسيري املصاحل العمومية احمللية 333.8183333 393.7193319 68333
 مصاريف استغالل وصيانة التجهيزات العمومية 7.3333333 8.6213733 19387

 تدخالت يف امليدان االجتماعي 16.9333333 13.3333333 68
 تدخالت يف ميدان التعليم والتكوين 1.8333333 1.3333333 62382
 تدخالت يف ميادين الثقافة والشباب والطفولة 38.6333333 31.3333333 33373
 تدخالت يف امليدان االقتصادي 37.3333333 37.3333333 133
 التعاون مع اجلماعات احمللية وهياكل أخرى 1.1133333 1.1133333 133

 نفقات التصرف الطارئة 1.3363333 3 3
 فوائد الدين الداخلي 11.7333333 11.7373133 99

 نفقات العنوان الثاين 2.189.981,881 9.8.8.9,861 98318
 الفصول   

 الدراسات 83.3633333 18.1333333 86332
 اقتناء أراضي 18.8633333 3 3

 إقتناء مباين 197.1673333 19.6133363 13311
 جتهيزات إدارية 31.3333333 38.3393133 63311
 الربامج والتجهيزات اإلعالمية 13.3333333 3.8713913 38373
معدات وجتهيزات إقتناء 63.3333333 61.1913313 66318  
 إقتناء وسائل النقل 8.3333333 3.6333333 69397
 اإلانرة 83.3323333 6.3783111 83313
 املاء الصاحل للشراب 1.3333333 3133711 31337
 الطرقات واملسالك 736.3163333 173.2813991 73337

 أشغال التهيئة والتهذيب 9.1133333 0 3
 املساحات اخلضراء ومداخل املدن 828.1213331 312.1923982 93382
 بناء وهتيئة التجهيزات اجلماعية 31.8333333 7.3123333 81332
 بناء وهتيئة املنشآت ذات الصبغة االقتصادية 93.3113333 16.6373737 88332
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 عقد النفقات وأتديتها -2
 

 

 نخالص املزودي -

املتعلق بضبط طرق خالص نفقات  3332مارس  36املؤرخ يف  3332لسنة  192خالفا ملقتضيات األمر عدد 
واملؤسسات العمومية مطالبة بدفع النفقات املتعلقة بفواتري  ليةوالذي ينّص على أن الدولة واجلماعات احمل التصرف

 مل البلدية أنّ  تبني ،يوما من اتريخ استالم الفواتري 21املاء والغاز واالتصاالت والوقود و األدوية يف مدة ال تتجاوز 
 الكهرابء والغازمن ذلك أهنا تولت خبصوص خدمات تلتزم يف بعض احلاالت ابآلجال القانونية للخالص 

 .يوما 161و 68تراوح بني  بتأخريأي  24/09/2019دفعة واحدة بتاريخ خالص الفواتري واالتصاالت 

 القانونية يرجع إىل عدم توفر االعتمادات.وأفادت البلدية أّن عدم التزامها خبالص املزودين يف اآلجال 

 على العدد املنجمي لوسائل النقل التنصيص -

املتعلقة ضرورة بيان العدد املنجمي للسيارات على الفواتري  1669لسنة  33أوجبت مذكرة التعليمات العامة عدد 
بقيمة قطع غيار وذلك كوسيلة إثبات للعمل املنجز إال أّن بعض الفواتري  اقتناءأو بتعهد وصيانة وسائل النقل 

 ويتعلق األمر. الصيانةعمال وأبمل تتضمن العدد املنجمي للسيارات املعنية بقطع الغيار  .أ.د 21 مجلية انهزت
 78املرفقة ابألمر ابلصرف عدد دينار و  11.1733811مببلغ  32/13/3316بتاريخ  16/31963 فاتورة عددابل

املرفقة ابألمر دينار و  6.6133179مببلغ  3316 /38/ 36بتاريخ  16/33323والفاتورة عدد  1313/3316بتاريخ 
 . 19/32/3316 بتاريخ 32ابلصرف عدد 

 التنصيصات الوجوبية على الفواتري-

من جملة احملاسبة العمومية أن يتم حترير مستندات التصفية حسب الصيغ املقررة ابلرتاتيب  61اقتضى الفصل 
الصادرة عن وزير املالية  3من جملة األداء على القيمة املضافة والتعليمات العامة عدد  13اجلارية وأوجب الفصل 

مية تضمني مستندات التصفية كالفواتري العمو  للنفقاتبقائمة الواثئق املثبتة  واملتعلقة 1669نوفمرب  1بتاريخ 
والكشوفات واملذكرات مجلة من التنصيصات الضرورية. غري أنه لوحظ يف عديد احلاالت افتقار الفواتري املصاحبة 

مراجع  وأرف اجلبائي للمزود أو رقم بطاقة التعريف الوطنية ألوامر ابلصرف لبعض البياانت الوجوبية على غرار املع
 .طلبات التزود
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 خالص املتعاملني مع البلدية-

آجال الصرف القانونّية احملددة بعشرة أايم كما تؤكد على  حاالت 8فيما ال يقل عن أن البلدية مل حترتم لوحظ 
حول صرف  1666ماي  17الصادرة عن اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية بتاريخ  23ذلك املذكرة العامة عدد 

 .يوما 18أايم و 37النفقات العمومية إىل مستحقيها. وتراوحت مدة التأخري بني 

 وأشارت البلدية أهّنا ستحرص على تدارك هذه االخالالت مستقبال. 
 

 تنزيل النفقات-

ه جيب على احملاسب التثبت قبل أتدية النفقة من صحة من جملة احملاسبة العمومية على أنّ  189نّص الفصل 
أن  إالادراجها ابلعنوان والباب والقسم والفصل والفقرة والفقرة الفرعية اخلاصة هبا حبسب نوعها أو موضوعها 

حيث  على تبويب خاطئ 3313تعود إىل سنة  متعلقة بديون استهالك كهرابء وغاز اتالبلدية تولت حتميل نفق
وبلغ املبلغ اجلملي للنفقات اليت ت ت ادراجها على أساس نفقات عادية بينما يفرض إدراجها بعنوان متخلدات 

 . 3316ألف دينار يف خصوص سنة تصّرف  3739تنزيلها على وجه اخلطأ حوايل 

ات املتبقية ال متّكن من االعتماد أنّ وأفادت البلدية أّن من بني األسباب الراجعة لتنزيل النفقات على وجه اخلطأ 
 أتدية النفقات.

 ديسمرب من السنة املالية 11ثبات الضرورة عند عقد النفقات بعد إ-
 

ديسمرب  11من جملة احملاسبة العمومية على أنه "ال جيوز عقد مصاريف عادية لسنة مالية ما بعد  63ينص الفصل 
اثباهتا" إال أّن البلدية توّلت عقد نفقات يف مناسبتني بعد التاريخ  من نفس الّسنة إاّل عند الّضرورة الواجب

 .األقصى احملّدد لذلك دون إثبات الضرورة

 ةحترام مبدأ السنويا -

من جملة احملاسبة العمومية يتم حتميل النفقات املعقودة على  36وفق مبدأ السنوية املنصوص عليه ابلفصل 
االعتمادات اليت يتم رصدها بعنوان ميزانية السنة اجلارية. ومن نتائج عدم التقيد هبذا املبدأ تزايد املديونية وتثقيل 

 33.331الفصل من  33ميزانية السنة املوالية بنفقات تعود إىل تصرف سابق. وقد تبني أن مجلة نفقات الفقرة 
  أ.د . 7131 انهزتاملتعلقة بتسديد املتخلدات 
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 التوصيات

 

من  3316خلصت األعمال الرقابّية إىل عدم وجود إخالالت جوهريّة يف عمليات القبض والصرف بعنوان سنة 
تاليف النقائص اليت ّت  .وقصدلبلدية املكناسيشأهنا أن تؤثر على مصداقية البياانت املضمنة ابحلساب املايل 

الوقوف عليها سواء فيما يتعلق بتعبئة املوارد أو إجناز النفقات توصي حمكمة احملاسبات ابّتاذ مجلة من التدابري 
 اليت من شأهنا أن تساعد على تنمية املوارد الذاتية للبلدية وحتسني التصرف يف امليزانية:

 يف اآلجال القانونية. جداول التحصيلعلى تثقيل  احلرص -

إيالء أعمال التتّبع األمهية الالّزمة لتحسني نسب استخالص املعاليم على العقارات وامللك البلدي والتنسيق مع  -
 القابض البلدي خبصوص متابعة أعمال االستخالص.

قدمي واثئق اإلثبات االلتزام ابلقواعد واإلجراءات واآلجال اليت حتكم عقد النفقات وأتديتها مع احلرص على ت -
 املؤيدة هلا طبقا للصيغ القانونية اجلاري هبا العمل.

( مما يساعد على حسن متابعة املبالغ املتخلدة (GRBاحلرص على تركيز منظومة التصرف يف موارد امليزانية  -
 بذّمة املطالبني ابملعاليم البلدية واستخالصها.

 اية احمللية وجملة احملاسبة العمومية وابلرتاتيب اجلاري هبا العمل.التقيد ابلقوانني وخاصة أبحكام جملة اجلب -
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