
 

 

 2017مذكرة حول ختم الحساب المالي لسنة 

 

 

 المتعلق 1975 ماي 14 المؤرخ فً 1975 لسنة 35عمال بأحكام القانون عدد 

بإصدار القانون األساسً لمٌزانٌة الجماعات المحلٌة وجمٌع النصوص التً نقحته أو تممته 

أن ٌنظر مجلس الجماعة " من الباب األول منه والذي ٌنص على 33وخاصة الفصل 

المحلٌة فً دورته المنعقدة فً شهر ماي فً الحساب المالً الذي ٌقع إعداد طبقا لمقتضٌات 

 ". من مجلة المحاسبة العمومٌة وتقع المصادقة علٌه من طرف سلطة اإلشراف282الفصل 

 : المعطٌات اآلتٌة2017أفرزت نتائج الحساب المالً لسنة 

 (العنوان األول) % 97,42: نسبة تحقٌق المٌزانٌة  -

 (العنوان األول) % 95,42: نسبة النفقات المنجزة  -

 (العنوان األول) 7.602.338.764: المقابٌض الحاصلة   -

 (العنوان األول) 7.479.032.844: المصارٌف المنجزة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :العنوان األول

 :  موارد العنوان األول- 1
لسنت تقديراث الميسانيت  بيبن الفصل الفصل

2017 

المقببيض المحققت لسنت 

2017 

 مالحظبث

  89.533.270 80.000.000 المعلوم على العقارات المبنٌة 01-11

  43.777.624 50.000.000 المعلوم على األراضً غٌر المبنٌة 02-11

  1.241.775.244 1.300.000.000 المقابٌض االعتٌادٌة للمعلوم على المؤسسات 01-01-12

المبالغ المتأتٌة من صندوق التعاون بٌن الجماعات  02-01-12

 المحلٌة
285.000.000 285.640.000  

  122.881.730 120.000.000 المعلوم على النزل 02-12

  4.679.500 5.000.000 معلوم االجازة الموظف على محالت بٌع المشروبات 03-12

  868.405.000 937.000.000 مداخٌل األسواق الٌومٌة واألسبوعٌة والظرفٌة 21.01

  14.680.000 16.000.000 لزمة معلوم الذبح 01-22/01

  45.500.000 40.000.000 مداخٌل لزمة معلوم وقوف العربات بالطرٌق العام 22.03

  27.005.705 30.000.000 معلوم األشغال الوقتً للطرٌق العام 24.02

  17.974.000 20.000.000 معلوم وقوف العربات بالطرٌق العام 24.03

  4.500.000 - معلوم اشغال الطرٌق بمناسبة حضائر البناء 04-24

  21.575.742 2.000.000 معلوم أشغال تحت الطرٌق العام  24.05

  73.248.200 80.000.000 معلوم االشهار 24.06

  119.954.300 100.000.000 معلوم التعرٌف باالمضاء 01-31

  30.291.500 30.000.000 معلوم االشهاد بمطابقة النسخ ألصولها 02-31

  144.730.500 150.000.000 معالٌم تسلٌم بطاقات الحالة المدنٌة 03-31

معالٌم رخص الحفالت المنظمة بمناسبة األفراح  03-32

 العائلٌة

10.000.000 100.000  

  56.340.914 50.000.000 معالٌم رخص البناء 06-32

  31.699.000 40.000.000 معالٌم االٌواء بمستودع الحجز 02-33

المعلوم االضافً على سعر التٌار الكهربائً  01-03-33

 (المقابٌض االعتٌادٌة)
200.000.000 195.870.000  

  174.021.000 180.000.000المقابٌض المتأتٌة من المعلوم االضافً باعتماد آلٌة  02-03-33



 التعدٌل

  23.217.500 30.000.000 معالٌم مقابل رفع الفضالت 04-33

  21.750.966 15.000.000 معالٌم أخرى مقابل اسداء خدمات 99-33

  23.861.000 30.000.000 مداخٌل رٌاض األطفال 01-51

  950.000 5.000.000 مداخٌل المالعب والقاعات الرٌاضٌة 03-51

  7.200.000 20.000.000 مداخٌل المسابح والحمامات 04-51

  4.400.000 - مداخٌل قاعات العروض واألفراح 06-51

  181.258.500 180.000.000 مداخٌل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري 01-52

  16.507.500 12.000.000 مداخٌل كراء عقارات معدة لنشاط صناعً 03-52

مداخٌل الحدائق العمومٌة والمنتزهات ومراكز  06-52/02

 الترفٌه

15.000.000 1.775.500  

  60.000 5.000.000 راء المالعب والقاعات الرٌاضٌةكمداخٌل  07-52

  - 4.000.000 مداخٌل منح التربات بالمقابر 12-52

  507.860.000 507.000.000 محاصٌل بٌع العقارات 01-53

  1.896.487.000 2.717.000.000 المناب من المال المشترك 01-60

  2.605.974 - موارد منقولة من فوائض العنوان األول 02-60

  1.268.522.399 515.000.000 منح ومساهمات مخصصة للتسٌٌر 03-60

  2.640.000 - مداخٌل المخالفات لتراتٌب حفظ الصحة 06-60

  2.205.000 - مبالغ مترتبة عن سقوط الحق بمرور الزمن 08-60/02

  11.905.752 - مقابٌض أخرى 0-60/99

  - 3.000.000 استرجاع مصارٌف اصالح الطرقات واألرصفة 09-60

مبالغ بعنوان مصارٌف إدارة وتصرف واستخالص  99-60/01

 لفائدة الغٌر
- 3.058.144  

  950.000 10.000.000 مقابٌض مختلفة 99-60/99

  7.602.338.764 7.803.000.000 جملة موارد العنوان األول

 



 

  :مصاريف العنوان األول- 2

االعتمادات المرسمة   بيان الفصل الفصل

 2017لسنة بالميزانية 

لسنة المصاريف المنجزة 

2017 

 5.190.581.370 5.202.500.000 تأجٌر األعوان القارٌن 01.101

 304.581.004 310.000.000 تأجٌر األعوان غٌر القارٌن 01.102

 1.425.748.245 1.649.000.000 نفقات تسٌٌر المصالح العمومٌة 02.201

مصارٌف استغالل وصٌانة التجهٌزات  02.202

 العمومٌة
82.000.000 51.987.810 

 105.066.248 153.000.000 تدخالت فً المٌدان اإلجتماعً 03.302

 10.000.000 12.500.000 تدخالت فً مٌدان التكوٌن والتعلٌم 303-03

 53.550.000 54.000.000 المساهمة لفائدة الودادٌة 03.304

 28.500.000 30.000.000 طفولةتدخالت فً مٌدان الثقافة والشباب وال 03.305

 3.500.000 3.500.000 التعاون مع الجماعات المحلٌة وهٌاكل أخرى 310-03

 7.479.032.844 7.803.000.000 جملة نفقات العنوان األول

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 2017 نن  اناائ اللنن اللاللن لللياالن  
: الفواضل الحاصلة بالميزان*

 {فواضل}النتائج  المصاريف الحقيقية المقابيض الحقيقية العنوان والجزء

 123.305.920 7.479.032.844 7.602.338.764 :العنوان األول 

: العنوان الثاني 

 الجزء الثالث والرابع -

 

4.245.912.769 

 

2.682.649.421 

 

1.563.263.348 

 1.686.569.268 10.161.682.265 11.848.251.533 الجملة 

 

 :االعتمادات التي تلغى أو تنقل إلى السنة الموالية * 

اعتمادات غير  المصاريف الحقيقية االعتمادات المفتوحة العنوان والجزء

(تلغى  )مستعملة   

 االعتمادات المنقولة

 123.305.920 200.661.236 7.479.032.844 7.803.000.000 :العنوان األول

: لعنىان الثبني ا

 الجزء الثالث والرابع   - 

6.709.885.325 2.682.649.421 2.463.972.556 1.563.263.348 

 1.686.569.268 2.664.633.792 10.161.682.265 14.512.885.325 : الجملت

 

 دخال 2017والمعروض على المجلس المصادقة على نتائج الحساب المالً لسنة 

 .وصرفا

 

 فتمت الموافقة باالجماع

 

 :قفصة في                      

        رئيــس النيابـــة الخصوصيـــة

 

      الجمهىريــــت التىنسيــــــــــت                                  

 الشؤون المحليت والبيئت          وزارة 



 بلديــــــــت قفصــــــــــــت              

                      
     إدارة الشـــؤون االداريـــت العبمـــــت 

                       

ف   لألعىان والمبليت .            إ
                       

مصلحت الحسببيت والميسانيت          

                     

        عــــــــــــــــــــــــــــدد 

  2017قرار ختم ميزان التصرف للسنة املالية 

 2007 ديسمرب 18 املؤرخ يف 2007 لسنة 65قانون عدد )

 (منه (جديد) 34 و33 الفصول 

 

 إنً الممضً أسفله محمد زٌن العابدٌن المبروكً رئٌس النٌابة الخصوصٌة لبلدٌة قفصة،

 بلغت 2017 وحٌث أن المٌزانٌة الجملٌة للتصرف لسنة 2017بعد االطالع على الحساب المالً لتصرف سنة 

 :أرقامها ما ٌلً

 11.848.251.533= مقابٌض المٌزان         - 

 10.161.682.265= مصارٌف المٌزان        - 

 3.567.715.383= مقابٌض خارج المٌزان       - 

 4.514.080.146= مصارٌف خارج المٌزان       - 

 123.305.920  = (فائض) 31/12/2017الفاضل من العنوان األول إلى غاٌة - 

 1.563.263.348    = 31/12/2017الفاضل من العنوان الثانً إلى غاٌة - 

 200.661.236= االعتمادات غٌر المستعملة من العنوان األول والتً ٌصرح بإلغائها - 

 2.463.972.556= االعتمادات غٌر المستعملة من العنوان الثانً والتً ٌصرح بإلغائها - 

  أرخص في نقل فواضل: 

 123.305.920=  العنوان األول إلى المال االحتٌاطً      - 

 1.563.263.348      = (المال االحتٌاطً)العنوان الثانً - 

  .2017وأصرح بالتالً بختم مٌزانٌة سنة 

 :قفصـــــة فً                        

   رئيـــــس النيابــــة الخصوصيـــــة              



 

 


