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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس 
 

 

  البلديات ؤساءور الةالسادة الو إلى يئةؤون المحلية والبمن وزير الش 2020فيفري  25 بتاريخ 2منشور عدد 

 

 2021نة لس اد ميزانية البلديات عدل تأطير متطلبات إ حو  : الموضوع

 :المرجع

 .المحلية بمجلة الجماعات  المتعلق 2018ماي  9المؤرخ في  2018لسنة  29د القانون األساسي عد −

المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي النموذجي للمجالس    2018ت  أو 23المؤرخ في    2018لسنة    744مر الحكومي عدد  األ −
 . 2020 لسنة ت ية البلدياان إعداد ميز حول  2019فيفري  21اريخ بت  3 المنشور عدد - البلدية 

  .قة عليها وتنفيذهادصاوالم انية د الميزضوابط الخاصة بإعداول ال ح  2020جانفي   6تاريخ ب  1شترك عدد المنشور الم −

،  اآلجالفي أحسن  أنظار المجالس البلدية  علىوعرضها  2021شروع ميزانيتها لسنة م إعداد مإحكا ىيات عل ة البلدفقمرا  طارإ  فيبعد،  و
ة إلى تجسيم أنشطة وبرامج ومشاريع المجلس  امي انية الرزلمي مختلف الجوانب القانونية واإلجرائية والفنية المتصلة بإعداد ا  الحتراموضمانا  

ظافة  الن  مجال  لهم ال سيما في المسداةمستوى الخدمات ب  واالرتقاءلكريم ش التطلعات المتساكنين في توفير مقومات العي  واالستجابةدي البل
  .اية بالبيئة وتحسين المرافق العامة والبنية األساسيةعن وال

 على  االعتراض  وتجنب  المحلية  ت اعاالجم ة جلم  بقا المقتضيات ط انية والمصادقة عليهالميزفي مجال إعداد ا الشرعية  مبدا احترام  بغاية و
لسنة   البلديات الميزانيات بالنسبة والة ادة المن قبل الس  االعتراضاتتسجيل بعض   تم حيث قبل المجالس البلدية من هاعلي  صادق لما انيةالميز

  :بالخصوص المحاسبات شملت  محكمة هيئة لدى  2020

 انية  يزعدم التوازن الحقيقي للم −

  .بيةوات الوج ية للنفقرصد مبالغ غير كاف −

  .لية محلديون السنوية لفائدة صندوق القروض ومساعدة الجماعات الا اط سأو أق  العموميةعدم ترسيم مستحقات المؤسسات  −

وجب  الجديدة،   دون تأخير والشروع في تنفيذها مع مفتتح السنة المالية"  ديات  أدب بل" للبلديات سنويا إدراج ميزانيتها بمنظومة  يتسنىوحتى  
  :ات التالية التذكير بأهم المقتضي

 : العامةالتوجهات والتوازنات  .1
 

، وذلك  2020ر أفريل همن الوقت بداية من مفتتح ش  سع في مت 2021داد متطلبات مشروع ميزانية سنة إع في  االنطالق  −
ة البلدية  د ميزانيداعلق بإعالمت 1 إلجرائي عددل ادليفي ذلك تحميل ال بما العالقة بالميزانية ات ذالمعطيات ئق وبتجميع كل الوثا

واعتماده في  (  cales.gov.tnwww.collectiviteslo )للوزارة  الموقع االلكتروني ن ادقة عليها وتنفيذها وختمها ملمصوا
للسنوات الثالثة   على معدل المداخيل والمصاريف اعتمادا(  واالستشرافي  الرجعي الي )ل الم ليح القيام بالت ىلهذا الغرض، إضافة إ

  س أستقديرات موضوعية مبنية على    اقتراح  نيمكن م )الثالثي األول(، بما  2020الماضية والمؤشرات األولية لتنفيذ ميزانية سنة  
  . ةصحيح 

المتعلق بالمصادقة   2020جانفي  23في  خ المؤر 2020سنة ل 52ي عدد لألمر الحكوم بقاالتبويب الجديد للميزانية ط اعتماد −
  .موذج تبويب ميزانية البلدياتى ن عل

التصرف الذي تتيحه اإلمكانيات المالية   بهامش والتقيد صرفا ة دخال وانيلميز والصدقية في ضبط تقديرات ا لشفافية ا  وخيت  −
السابقة لسنة التنفيذ، نة  من الس لهاالمتوقع تحقيقها خالل سنة التنفيذ والفواضل المنتظر نق  دوار الم  على أساس   دية،ل الحقيقية للب

ستحقات  لملة وا دو الديون المج الص أقساط التعهدات السابقة والمتعلقة أساسا بتسديد المتخلدات وخ  بار االعتين بع مع األخذ 
  .ة.ع المتواصلريلمشاالمتعلقة با

المحققة للسنة المنقضية   االعتياديةالموارد  من  % 50 بـلحرص على عدم تجاوز السقف المحدد ر واولة األج كت  في مالتحك −
ت التي تجاوزت  ة البلدياي على أن تتولى بق ، 2019بالنسبة للبلديات التي لم تتجاوز هذا المؤشر سنة   (م. ج.م   135و  9)الفصالن  

رشيد النفقات  د الذاتية وت الموار ةعلى تنمي  صةفقات التأجير بالعمل خا ن التدابير المناسبة للتحكم في  اتخاذ ة النسبة المذكور
  .تداباتإلن وا

النظر في   ي جلس البلده ال يمكن للم حيث أن  2020اي م ة شهر المجلس البلدي قبل نهايعلى  2019عرض ختم ميزانية سنة  −
  2019ة نية سنأنه بالنسبة لختم ميزاا وم(. علم.م.ج 195السابقة )الفصل  نة المقبلة قبل ختم الميزانية مشروع ميزانية الس

فيبقى خاضعا المصادقة سلطة اإلشراف التي صادقت على الميزانية المتعلقة به، مما يستوجب موافاتها بملف الختم في أجل  
ية في إطار البرنامج التشاركي للتنمية الحضرية  لسنوبالمساعدات ا لالنتفاعط الدنيا و للشر استجابة 2020جوان  30أقصاه يوم 
  ليةمحوالحوكمة ال

ى  لميزانية مصحوبا بالوثائق التفسيرية علا ما منها إحالة مشروع ال سي لميزانية اد اإعد  جال الخاصة بمختلف مراحلاآل احترام −
بل غرة ديسمبر  لدي قس الب المجل م( وعرض مشروع الميزانية على .ج .م 170 أكتوبر )الفصل 15قبل يوم  الجهويال مأمين ال

المجلس   أيام من تاريخ مصادقة 5 وي في أجل لي وأمين المال الجه ا للواهميزانية المصادق علي ال لة م( وإحا.م. ج  172 )الفصل 
 )ج.م  .م  174بلدي عليها )الفصل ال

بالتنسيق بين الطرفين    لالستخالصضبط أهداف سنوية   ن خاللة معاون مع محاسب البلدي ة بالتمتاحموارد الوى للالتعبئة القص  −
وتدارك النقائص    االستخالصية لنسق  هرما يمكن من التقييم والمتابعة الشتحقيقها ب  لسعي إلى وا  ،(ج.م  .م  153و  152  النالفص)
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 النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص القانونية المحيّنةإمكانية 

www.legislation-securite.tn  

  ن وحسم.ج.م(  160اريف الوجوبية حسب تدرجها )الفصل ة للمصوإعطاء األولوي ترشيد النفقات مع ، االقتضاء عند المسجلة 
  .والحفاظ عليها دية الك البلاألم تصرف في توظيف الموارد المالية وإحكام ال

 وصرفا  داإيرا لميزانيةتنفيذ تقديرات ا ة نسب  يالترفيع ف ي إلىالل السعخ من ازنات المالية للبلدياتى سالمة التوالحفاظ عل −
بتاريخ  4لمقتضيات منشورنا عدد  طبقا المديونية  المالية ومواصلة تطهير االستقالليةد مصاريف التسيير ودعم مؤشر وترشي

الفعلي    االستهالك ة اإلداري بعنوان التمويل الذاتي إلنجاز المشاريع المبرمجة مع ضرور  االدخار رفيع في  والت  ،2017ديسمبر    5
 . ميةالمخصصة للتن  لالعتمادات

، بما يساهم في 2021قسطه السنوي لسنة  يماال س الحوكمةالتشاركي للتنمية الحضرية و رنامجوتقييم الب وتنفيذرمجة ام ب إحك −
إلى   عي لسلمساعدات وابا لالنتفاعط الدنيا و شرلل االستجابةمع ضمان ، وتلبية تطلعات متساكنيها بالمدينةتحسين المرافق العامة 

  .طاق التقييم السنوي ألداء البلدياتن تحقيق النتائج المأمولة في
 

 : الخصوصيةات توجه ال .2
 

لة  لسيوفير اتو مختلف المعاليم البلدية، بما يمكن من  استخالصالرفع من نسق    صدقمع محاسبي البلديات   ون إحكام التنسيق والتعا  −
بعنوان المعلوم   مع العمل على طرح المبالغ المشمولة بإجراءات تخفيف العبي الجبائي الالزمة لمجابهة نفقات التسيير والتنمية،
  .مجال لي بها العمل في هذا الجارفقا للتراتيب اوذلك و  2019سنة مالية لن الوعلى العقارات المبنية، بموجب أحكام قان 

بضبط   قعلالمت  2016جوان  13المؤرخ في  201 6لسنة 80 5عدد ر الحكومياألميحه األمثل لما يت  االستغاللعلى  لالعم −
 .ماليةمن طاقة  استخالصهاتعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في  

الحركة التجارية واالقتصادية بالبلديات من   البلدية تنظيميا وماليا بما يساهم في تطوير اق والمسالخ ألسوا  صرف فيالت مإحكا −
ت  اسا لى ضرورة التنصيص صلب كرع التأكيد عان البلدي من جهة أخرى، مالميز جهة، والرفع من مردوديتها المالية في تمويل

كن تحميل  وأنه يم البلدية. علما  سواق والمسالخ ة في لزمات األكل من يرغب في المشارك  الخبرة لدى شرط  على توفر  الشروط
 للوزارة اإللكتروني الموقع  من والمسالخ البلدية باألسواق الواجبةيم لمعالام ا تعلق باستلزالم 2د الدليل اإلجرائي عد 

(  tncales.gov.lovites.collectiwww(الغرض هذا  في واعتماده . 

  - التجهيز مع مختلف المصالح الجهوية التنسيق  وإحكام  ادة الوالة قبل الس  تأطير البلديات الجديدة من و دعم  لة صضرورة موا −
لعقد جلسات    اليةبالولمعاضدة العمل البلدي، مع الحرص بصفة خاصة على دائرة الشؤون البلدية  ...(   حةالص  -التجارة    -الفالحة  
يساهم   واللوجستية، بما  نيةلفرية والمالية وا ت اإلداا تويلمسة ا دة على كافسان قة والممرافبات اللتأمين متطل في الغرض شهرية  

  .المتساكنين وتحسين الخدمات البلدية المسداة لهم  ية والنهوض بظروف عيشالبلدبأداء مختلف المصالح  االرتقاء في 

وسة والمنستير  ت ونابل وسمنوبة وبنزرو عروس  وأريانة وبن زمة بميزانيات بلديات واليات تونسال ال االعتماداترصد  −
ة  ت التقديري ساس الكميالى أضالت عبرفع الفكليف الوكالة البلدية للخدمات البيئية )التابعة لبلدية تونس(  في ت  رغبت  ماكلاقس  وصف 

  .الشأن  تبرم في هذاصفقات خاصة إلسداء خدمات بيئية  وبموجبفي إطار صفقة إطارية عامة،  نويةالس

رك  المنشور وبالمناشير السابقة ذات العالقة وخاصة المنشور المشت  ذا ه  بمقتضيات االستعانة ، فالمرغوبألهمية الموضوع واعتبارا 
هما على أنظار المجلس البلدي  ض عرو  وتنفيذها،قة عليها والمصادانية د الميزاعدحول الضوابط الخاصة بإ 2020جانفي  6خ في رالمؤ

يها  مصادق علظير من الميزانية  في اإلبان بن   بيئة وال  حلية لمالشؤون ا  لمعنية بالوالية ووزارةالح ا من المص  اطة، وموافاة كلاإلحلإلعالم و
 .المجلس البلدي وتامة الموجب من قبل
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