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 البقالطة بلدية على املالية تقرير الرقابة

 (1026 سنة تصرف)

 

 تقديم البلدية

هكتار منها  6000بلديات والية املنستير تمسح حوالي  حدىإوهي من  25911ديسمبر  12أحدثت بلدية البقالطة في 

للسكان العام حسب التعداد  21.890وقد بلغ عدد سكانها . هكتار داخل مثال التهيئة العمرانية 980قرابة 

 581 حسب السجل الوطني للمؤسسات وبلغ عدد املؤسسات الاقتصادية ملنطقة البقالطة 1020لسنة والسكنى 

 . مؤسسة

إداريين  6وإدارة متكونة من  2البقالطةويرأسها معتمد  عضو 22نيابة خصوصية تتركب من ويتولى تسيير البلدية 

ؤون إلادارّية  مصلحةكتابة عامة و ة من عامل في إطار هيكلة عامة متكون 00فنين  01و
ّ
 فنية مصلحةو واملالية للش

وبلغ معدل املوارد . ومصلحة للتصرف في الوثائق وألارشيف ومصلحة لإلعالمية حي املنظافة و لل مصلحةو 

 . د.م 225و د.م 1210تباعا مبلغ  1026-1020والنفقات السنوية خالل فترة 

 طبيعة املهمة

وفي إطار تنفيذ الاتفاقّية املبرمة بين الجمهورّية التونسّية  1021اكتوبر  01بتاريخ  005 عمال بإذن املهمة عدد

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

د 1026الوضعّية املالّية للبلدّية بعنوان سنة 
ّ
حكام إعداد الحساب املالي ومن صّحة بدرجة معقولة من إ 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 

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

 .املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص بها امليدانية

 

 

 
                                                           

1
 .7591ديسمرب  17املؤرخ يف  7591لسنة  741مبقتضى األمر عدد   

2
 .5179جويلية  1املؤرخ يف 5179لسنة  177عدد  األمر  
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 إجراءات إعداد امليزانية وختم الحسابات

املتعلق بالقانون ألاساس ي  2519ماي  20املؤرخ في  2519ة لسن 19من القانون عدد  21طبقا ألحكام الفصل 

العادية الثالثة لسنة املجلس البلدي ضمن الدورة في شأن امليزانية من قبل تداول التم مليزانية الجماعات املحلية 

 .1026ديسمبر  12وتولت سلطة إلاشراف املصادقة عليها بتاريخ  1029أوت  10املؤرخة في  1029

ضمن  2519لسنة  19من القانون عدد  11لميزانية والتداول في شأنها طبقا ألحكام الفصل لالنهائي تم الختم و 

 .1021 جويلية 12وتمت مصادقة سلطة إلاشراف عليه بتاريخ  1021 جوان 06الدورة العادية الثانية املؤرخة في 

إقرار الحساب املالي للبلدية  ةمجلة املحاسبة العموميمن  181تولت سلطة إلاشراف طبقا ملقتضيات الفصل و 

 .1021جويلية  12بتاريخ  1026لسنة 

 12متجاوزا بذلك تاريخ  1026أوت  01املحاسبات بتاريخ  لدائرةوتم تقديم الحساب املالي لبلدية البقالطة 

 22وذلك طبقا ملقتضيات املذكرة العامة عدد  للدائرةكآجال قصوى لتقديم الحساب املالي  1021جويلية 

علما وان نسخة الحساب املالي املقدمة . الصادرة عن إلادارة العامة للمحاسبة العمومي 1006جانفي  26ؤرخة امل

  .ال تحمل تأشيرة أمانة املال الجهوية للدائرة

 خالصة أعمال املراجعة

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

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

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

نها التأثير على صدق النتيجة املحاسبية وعلى صحة العمليات البقالطة ال تشوبها أخطاء جوهرية من شأ

 .2016املحاسبية املنجزة قبضا وصرفا بعنوان ميزانية سنة 
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 ( بالدينار) 1026ملخص الحساب املالي لسنة 

20162015

النفقاتاملقابيضالنفقاتاملقابيض

069 628 3291 507 1العنوان ألاول 

938 277914 764املداخيل الجبائية إلاعتيادية

411 701286 223املعاليم على العقارات و ألانشطة

804 863477 383مداخيل اشغال امللك العمومي البلدي والاستلزام 

223 288123 141معاليم الرخص الادارية إسداء خدمات

500 42527 15املداخيل الجبا ئية الاعتيادية الاخرى

131 052713 743املداخيل غير الجبائية الاعتيادية

791 65259 46مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية

340 399653 696املداخيل املالية الاعتيادية

664 653828 430العنوان الثاني

723 182468 403املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية )م-خاصة للبلدية(

582 020308 142منح التجهيز

141 162160 261مدخرات وموارد مختلفة

228 321272 26موارد الاقتراض

228 321272 26موارد الاقتراض الداخلي

712 15087 1املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

712 15087 1املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

342 254 9481 306 1العنوان ألاول 

748 154 1001 219 1نفقات التصرف

987 280633 749التأجير العمومي

770 308510 445وسائل املصالح

990 5129 24التدخل العمومي

595 84899 87فوائد الدين املحلي

595 84899 87فوائد الدين املحلي

685 429875 173العنوان الثاني

827 229673 39نفقات التنمية

827 229673 39إلاستثمارات املباشرة

0نفقات التنمية الطارئة و غير املوزعة

296 200115 134تسديد أصل الدين

296 200115 134تسديدأصل الدين

562 086النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

562 086النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

1 937 9821 480 3772 456 7332 130 027

706 605326 457الفائض
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 ونفقاتها البقالطة بلدية موارد تحليل

   1026 لسنة امليزانية لتنفيذ العامة النتائج

موزعة على ( 1029د سنة .م 1220)د .م 1211ما قدره  1026رد ميزانية بلدية البقالطة لسنة بلغت تقديرات موا

د سنة .م 2201)د .أ 012وعلى العنوان الثاني في حدود ( 1029د سنة .م 2268)د .م 2250العنوان ألاول في حدود 

% 200وبنسبة د .أ 012بقيمة بالعنوان ألاول و %  15د وبنسبة .م 2292تم بشأنها تحصيل مقابيض بقيمة ( 1029

مقارنة %  81د ونسبة .م 2250بالعنوان الثاني لتبلغ جملة املوارد املحصلة بالعنوانين ألاول والثاني قيمة 

 .بالتقديرات

د بالعنوان الثاني تم بشأنها .م 0269د بالعنوان ألاول و.م 2268وبلغت جملة الاعتمادات املرسمة بامليزانية ما قدره 

في العنوان الثاني %  16د وبنسبة .م 0221في العنوان ألاول وبقيمة %  18د وبنسبة .م 2212ات بقيمة انجاز نفق

 %. 60مما يجعل من النسبة العامة لإلنفاق بالعنوانين ألاول والثاني تبلغ 

قدره عن فائض جملي في املقابيض على املصاريف  1026بعنوان تصرف  البقالطةتنفيذ ميزانية بلدية  وقد أسفر

د أما الباقي الذي يمثل الفوائض املنقولة من سنة إلى أخرى .أ 096د تم تحويله إلى املال إلاحتياطي في حدود .أ 098

 .فقد تم تحويله إلى الحساب الانتقالي  ألف ديناربعنوان املشاريع املمولة بواسطة إلاعتمادات املحالة وقيمته 

  املوارد

 من املوارد إلاعتيادية%  18د وهي تتكون في حدود .أ 2.518 البقالطةبلدية جملة موارد  1026بلغت خالل سنة 

 .(1029سنة %  10) من موارد التنمية%  11و (1029سنة %  66)

فيما شهدت موارد العنوان الثاني  1026-1020خالل الفترة %  6وشهدت موارد العنوان ألاول نموا بنسبة 

والذي يعود إلى انخفاض كل من املوارد الذاتية املخصصة %  10 انخفاضا ملحوظا خالل نفس الفترة بنسبة

 %.  81و%  60و%  19خالل الفترة تباعا بنسبة  للتنمية وموارد الاقتراض واملوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

من  %05 وبنسبة( 1029سنة %  96)من املداخيل الجبائية الاعتيادية  %92وتأتت موارد العنوان ألاّول بنسبة 

 .(1029سنة %  00) املداخيل غير الجبائية الاعتيادية

من %  90بتوفير نسبة مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه وقد سمحت 

فة على العقارات وألانشطة فيما ساهمت  (1029سنة %  91) املداخيل الجبائية
ّ
 % 15بحوالي املعاليم املوظ

  .(1029 سنة% 12)

 % 09نسبة  أي (1029سنة  د.أ 021) د.أ 109 ت مبلغومثلت مداخيل ألاسواق أهم مورد جبائي للبلدية حيث وفر 

من مداخيل العنوان ألاول متجاوزة بذلك النسبة املحققة على املستوى %  11وبنسبة من املداخيل الجبائية 

 د.أ 201) د.أ 201 مبلغ سوى ات بصنفيه املبني وغير املبني فيما لم يوفر ألاداء على العقار %  129الوطني والبالغة 
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متقاربة من موارد العنوان ألاول %  1وبنسبة  من مجموع املداخيل الجبائية %20أي ما يعادل نسبة  (1029سنة 

 .% 126 املسجلة على املستوى الوطني البالغة نسبةال بذلك

 من املداخيل الجبائية % 29و التجارية أو املهنية نسبة املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أوفر و 

 .تم تسجيلها على املستوى الوطني%  1521من مداخيل العنوان ألاول مقابل نسبة %  8ونسبة 

من املداخيل غير  %80ساهم املناب من املال املشترك بحوالي أما فيما يتعلق باملداخيل غير الجبائية فقد 

من مجموع  %6أي ما يعادل حوالي  (1029سنة  د.أ 60) د.أ 01 خيل امللك البلدي مبلغمدا وفرتالجبائية فيما 

شاط الّتجاري  املداخيل غير الجبائية
ّ
ية أساسا من مداخيل كراء عقارات معّدة للن

ّ
 .متأت

منها %  6 عودي( 1029سنة %  85) %55وفيما يخص موارد العنوان الثاني ساهمت املوارد الذاتية فيه بنسبة 

سنة %  22)% 2فيما بلغت املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة نسبة ( 1029سنة % 11)ملوارد الاقتراض 

 .من موارد العنوان الثاني( 1029

 النفقات

من املصاريف  % 51 د وهي تتكون في حدود.أ 2.480 البقالطةجملة نفقات بلدية  1026بلغت خالل سنة 

وشهدت نفقات العنوان ألاول  .(1029سنة %  11) من مصاريف التنمية%  1و(1029سنة %  95) إلاعتيادية

خالل نفس  ملحوظافيما شهدت نفقات العنوان الثاني انخفاضا  1026-1020خالل الفترة %  5نموا بنسبة 

 ترةخالل الف ارتفاع نفقات التأجير العمومي ارتفاع نفقات العنوان ألاول باألساس إلىويعود %.  98الفترة بنسبة 

 .خالل الفترة%  18أما انخفاض نفقات العنوان الثاني يعود إلى انخفاض نفقات التنمية بنسبة %  26بنسبة 

تجاوز بذلك لتمن مجموع نفقات العنوان ألاول %  91 د وهي تمثل نسبة.أ 105 نفقات التأجير العمومي بلغت

ويعود تطورها خالل %  99النسبة املحددة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية والبالغة 

مما يضعف هامش  1026خالل سنة  أعوان 8وانتداب  ألاجور لزيادة في بالخصوص إلى ا 1026-1020الفترة 

فيما . لص املوارد املخصصة للتنميةالتصرف على مستوى نفقات التسيير إضافة إلى انعكاسه السلبي على تق

 % .15بلغت نفقات وسائل املصالح والتدخل العمومي 

وتتوزع بين  (1029سنة  د.أ 185مقابل )د .أ 211 أما بخصوص املصاريف املخصصة للتنمية فقد بلغت

د ونسب .210.100و( 1029سنة د .أ 610)د .أ 15 الاستثمارات املباشرة وتسديد أصل الدين في حدود على التوالي

 . % 11و%  11تبلغ 

 املالية القدرات

تجاه صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية  1026ديسمبر  12إلى غاية املتخلدة الديون  ت جملةبلغ

تمتد إعادة جدولة تم في شأنها إبرام اتفاق مع الصندوق على  1029و 21020 1021تعود لسنوات  د.أ 010مبلغ 
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د بعد .أ 18بقيمة  1026نه تم تسجيل مبلغ متخلد بعنوان سنة أإلى  يشارو  .1021ن سنة ثمان سنوات ابتداء م

  .اتفاق الجدولة مع الصندوق 

 البقالطة لبلدية( موارد العنوان ألاول /املناب من املال املشترك–موارد العنوان ألاول )وبلغ مؤشر الاستقالل املالي 

كحد %  10تّم تسجيلها على املستوى الوطني ونسبة %  69 نسبةو  1029سجلت سنة %  61 مقابل نسبة % 91

 .أدنى ملؤشر الاستقاللية املالية حسب صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية

ر إلاّدخار لبلدّية البقالطة
ّ
ل في قيمة إلاّدخار الخام  وبلغ مؤش

ّ
 % 80املال إلاحتياطي من العنوان ألاّول )واملتمث

مقارنة بموارد العنوان ( للّسنة الّسابقة للّسنة ألاخيرة % 10ال إلاحتياطي من العنوان ألاّول امل+ للّسنة ألاخيرة 

الحد ألادنى املضبوط من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية  دون وهي نسبة %  21نسبة  ألاّول 

 %.  10واملحدد بنسبة 

 

 نفقاتها وإنجاز البلدية موارد تعبئة حول  مالحظات

 دير املواردتق

حيث بلغت نسبة الانجاز  1026لم تتمكن البلدية من التحكم في تقدير مواردها خالل سنة  1029خالفا لسنة 

الحد ألادنى املضبوط من قبل صندوق القروض وهو دون ( 1029سنة %  51) %15بالنسبة للعنوان ألاول 

 ملحوظا مقارنة بسنتيلبعض املوارد انخفاضا وبلغت نسبة الانجاز %.  59 عات املحلية والبالغاالجممساعدة و 

دون %  01موارد العنوان ألاول بنسبة  أهمتمثل التي و من ذلك مداخيل استلزام املرافق العمومية  1029 1020

مقارنة بالتقديرات فيما بلغت نسبة الانجاز %  61بلغت نسبة الانجاز فيها اعتبار املناب من املال املشترك حيث 

 %. 51و%  59تباعا  1029و 1020خالل سنتي 

  التحصيل جداول  إعداد

ألاراض ي غير املبنية استنادا ملا املعلوم على العقارات املبنية و  املعلوم على لئن تتولى البلدية تحيين جداول تحصيل

إسداء بعض الخدمات على غرار تسليم شهائد إلابراء  عنديتوفر لها من معطيات من قبل بعض مصالحها 

ومطالب التزود بالكهرباء واملاء وخدمات التعريف باإلمضاء بخصوص العقود املتعلقة بالعقارات 2 ناءورخص الب

إال أن ذلك لم يمكن البلدية من إعداد جداول تحصيل شاملة لكل العقارات الراجعة إليها بالنظر خاصة فيما 

يا في حين أفرزت إحصائيات عقار مبن 0.105يتعلق بالعقارات املبنية حيث تضمنت جداول التحصيل عدد 

مما يفرز نقصا في  % 10عقارا مبنيا أي بفارق بلغ نسبة  6.196وجود  1020املعهد الوطني لإلحصاء لسنة 

 .د تقريبا.أ 91املداخيل ال يقل عن 

تتولى البلدية إعداد قائمة وبخصوص املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية ولئن 

مفصلة في املؤسسات الصناعية والتجارية واملهنية التي تنش  باملنطقة البلدية وضب  املعلوم ألادنى الواجب 
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إجراء املقارنات الالزمة لضب  الفارق بين املبالغ املستخلصة من ب تقممن قبل هذه املؤسسات إال أنها لم  دفعه

البلدية من ضب  جل مستحقاتها املتخلدة بذمة  قبل هذه املؤسسات واملعلوم الواجب أداءه وهو ما لم يمكن

 . املؤسسات الناشطة باملنطقة البلدية بعنوان املعلوم على املؤسسات ومباشرة إجراءات تثقيلها

وفضال عن ذلك لوحظ أّن البلدية لم تحرص على شمولية قائمة املؤسسات الراجعة لها بالنظر حيث لم تتضمن 

 .مؤسسة بمنطقة البقالطة 581ل الوطني للمؤسسات عدد مؤسسة في حين ضب  السج 198سوى 

 الاعالمات إصدار

بخصوص املعلوم على العقارات  1026سنة القباضة البلدية  قبلإصدار الاعالمات من تسجيل  معدلوحظ 

 تفعيلكما تبين عدم . 1029إعالم سنة  192إصدار  مقابلاملبنية وألاراض ي غير املبنية وتبليغها إلى املطالبين بها 

 .خلفين عن دفع املعاليم املستوجبةبالنسبة للمطالبين املت( العقل 2 إنذار2 تبليغمحضر )إجراءات الاستخالص 

 استخالص املوارد

املنجزة  الاستخالصاتجاوز تتحيث لم  1026-1020لوحظ تواصل ضعف تحصيل موارد البلدية خالل الفترة 

بعنوان املعلوم على ألاراض ي غير املبنية مما ترتب عنه %  21نية وبعنوان املعلوم على العقارات املب%  8سنويا 

د وبزيادة .أ 110ود .أ 682تباعا مبلغ  1026تضخم بقايا الاستخالص من سنة إلى أخرى حيث بلغت في موفى 

 %.  20و%  8تباعا بنسبة  1026-1020سنوية خالل فترة 

 بلغتحيث  الفترةنفس يل أمالك البلدية خالل نسبة إلاستخالصات املنجزة بعنوان مداخضعف  لوحظكما 

  .د.أ 261 ما قيمته 1026في موفى بعنوان ألامالك البلدية  لبقايا الاستخالصوبلغت القيمة الجملية %.  11معدل 

واملتعلق بتنظيم  2511ماي  19املؤّرخ في  2511لسنة  11بالرغم من أّن أحكام القانون عدد وعلى صعيد آخر و 

املسّوغين واملتسّوغين فيما يخّص تجديد كراء العقارات واملحالت ذات الاستعمال التجاري أو  العالقة بين

عادلة بما يتالءم والقيمة الكرائية الالصناعي أو املستعملة في الحرف أتاح للبلدية إمكانية تعديل معينات الكراء 

ه  16إلى  11وفق ما جاء بالفصول من 
ّ
غياب مواصلة تبّين  1029على غرار سنة و من القانون سالف الذكر، فإن

 . في عدد من الحاالتزيادة سنوية في معينات الكراء التنصيص على 

 أعمال التتبع

من مجلة املحاسبة العمومية على سقوط حق تتبع استخالص الديون العمومية بالتقادم  16ينص الفصل 

كما . لتي أصبحت خاللها مستوجبة الدفعبمض ي خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة املوالية للسنة ا

 1021واملتعلق بقانون املالية لسنة  1022ديسمبر  12مؤرخ في  1022لسنة  1من القانون عدد 00ينص الفصل 

على تعليق آجال سريان مدة التقادم املعمول بها في مادة استخالص الديون الراجعة إلى الهيئات العمومية 

اسبة العمومية واملثقلة أو املؤمنة بدفاتر املحاسبين العموميين بالنسبة للفترة الخاضعة إلى أحكام مجلة املح

 21/21/1005وتبعا ملا سبق تعتبر الديون املثقلة قبل تاريخ  .1021ديسمبر  12الى  1020ديسمبر  21املمتدة من 
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مكرر من مجلة  16معرضة للسقوط بالتقادم ما لم يتم في شأنها القيام بأعمال طبقا ملا نص عليه الفصل 

وقد تبين في هذا إلاطار عدم . املحاسبة العمومية قصد قطع مدة التقادم وذلك انطالقا من التاريخ سابق الذكر

 225مقابل )د .105مبلغ  1026في موفى إتخاذ املحاسب إلجراءات قاطعة للتقادم بخصوص فصول بلغت قيمتها 

  .(1029د في موفى .أ

  

 أهم التوصيات

 :إلىأهمية املوارد املالية املمكن تحصيلها فإّن البلدية مدعّوة  ىإلبالنظر 

  .يالء مزيد من العناية بخصوص تحصيل مواردها وإحكام إعداد جداول تحصيل املعاليمإ -

مضاعفة الجهود في مجال الاستخالص بمتابعة كبار املدينين خاصة وتفعيل إجراءات التتبع ومواصلة مختلف  -

 .ل القانونيةمراحله في آلاجا

دة بذال اتخاذ الاجراءات الالزمة  -
ّ
فضال عن اتخاذ إلاجراءات الكفيلة  ة املتسوغينمستخالص الديون املتخل

 .بمراجعة معينات كراء العقارات بما يتماش ى وألاسعار املعمول بها وتطور الوضع الاقتصادي

 .ل املالي لديهامواردها الذاتية مما يعزز مؤشر الاستقالالعمل على الّرفع من  -

 

 

 



 الجمهورية التونسية            

 وزارة الشؤون المحلية والبيئة      

 بلدية البقالطة      

         -*- 
   عـــدد

 :.........البقالطة في                 
 

 من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية البق الطة  

 إل    ى
 رئيس الغرفة الجهوية للمحاسبات بسوسة: السيد   

 
 

 .حول الرقابة المالية على حسابات بلدية البقالطة: الموضوع
 .7132ديسمبر  31مراسلتكم الواردة علينا بتاريخ :  المرجـع

                  -// -
 

وبعدددت تبعددا لتقريددر مم ادداتكم المإددمنة بددة الددر الرلابددة الماليددة المنيدد ة علدد   سددابا  بلديددة 

 :عل  النقاط التالية البقالطةت نفيدكم باأليوبة والتوإي ا  الم مة 

 :  تعبئة الموارد  1  

فهذا رايع باألساس الد  ترايدع  7132فيما يتعلق بعدم ا كام البلدية تقدير مواردها خمل سنة 
د  721.111الد   7132د سدنة  017.111مردود ل مة سوق اليملدة للخإدر واللدمل وال يتدو  مد  

أشدهر وذلدب بسدبل الدنقف الفداد  فدي  31دة ت  يث أنة لم نتمك  مد   اسدتل امة سدوم لمد 7132سنة 

ميدداا الددرا وبالتددالي ا تيددان الفم ددي  وعدد وفهم عدد   راعددة مسددا ا  كبيددرة مدد  أراإدديهم وبالتددالي 
 (.نسخ م  مراسلة وم اإر يلسا )ترايع المنتون الفم ي وعلية مردودية السوق

 لملقلةكما أعلمكم أنة عند اعداد المي انية نأخذ بعي  اإلعتبار المبالغ ا
فيما يتعلق بعددم شدمولية يددول ت  ديل المعلدوم علد  العقدارا  المبنيدة فدة  البلديدة ت درف * 

علدد  ت يددي  هددذا اليدددول كمددا سددبق أ  ذكددرتم وذلددب بالتنسدديق مددع الم ددل ة الفنيددة وم ددل ة ال الددة 
 .المدنية

فةننددا  أمددا بالنسددبة للفددارق ال ا ددل بددي  يدددول ت  دديل البلديددة والمعهددد الددوطني ل   ددا ت* 
نعلمكدم أ  البلديدة تتددول  ادران العقدارا  التدي ب دددد اإلنيدا  بيددول ت  دديل العقدارا   يدر المبنيددة 

( ب ددد البندا )عقدار  يدر مبند   7171عل  خمف المعهد الدوطني ل   دا ت  يدث تدم تسدييل عددد 
مبنيددة عقددار مبنددي خدمل عمليددة اإل  ددا  العشدرا لعقددارا  ال 211واإددافة لرابدة  7132خدمل سددنة 

وذلددب بددالر م مدد  عدددم تددوفر العدددد الكددافي لاعددوا  للقيددام بالمعاينددا   7172-7132و يددر المبنيددة 

 .الميدانية
فيما يتعلق بعدم تإمي  كافة المؤسسدا  التياريدة بيددول مرالبدة ال دد األدند  للمعلدوم علد  * 

لد   لدق عديدد الم دم  المؤسسا  ذا  ال بلة ال ناعية والتيارية أو المهنية فهذا رايع باألساس ا



التياريددة والمهنيددة وعدددم اعددمم م ددالأل مرالبددة األدا ا  ايقدداف النشدداط وبالتددالي توا ددل توايدددها 
 .باإل  ائيا  

فيمدا يتعلدق بعدددم ايدرا  المقارنددا  الم مدة لإددبط الفدارق بددي  المبدالغ المستخل ددة مد  لبددل * 
التنسدديق مددع م ددالأل لباإددة الماليددة بالبقالطددة المؤسسددا  والمعلددوم الوايددل أدائددة ت نفيدددكم أ  البلديددة ب

 .ولباإة الب يرة شرع  في تطبيق هذا اإليرا 
المعلدوم علد  العقدارا  المبنيدة )فيما يتعلق بتوا دل إدعف نسدل اسدتخمف مدوارد البلديدة * 

بمد ت فةننا نعلمكم أ  هذا رايع باألساس ال  عدم استقرار األوإاع بال(و ير المبنية ومعاليم األكرية 
وع وف المواطني  ع  دفع الديو  المتخلذة بذمتهم وذلب بالر م م  ال مدم  الت سيسدية التدي لامد  

ت هدذا ولدد (اإلت ال المباشر و لهم عل  الخمف ب فة رإدائية وتناديم أبدوال مفتو دة)بها البلديةت 
غت انددذارا ت م اإددر تبليدد)تددم اإلتفدداق مددع السدديد القددابل علدد  تفعيددل ايددرا ا  اإلسددتخمف اليبددرا 

 (العقل
فيما يتعلق بعدم تعديل الكرا ا  منذ عديد السنوا ت فة  أ لل الم دم  البلديدة كائندة بسدوق * 

 .التف يل وال ركة اإللت ادية في هذا السوق تعاني م  الركود
أما بالنسبة للم م  خارن سدوق التف ديل سدوف يقدع النادر فدي هدذا الوإدعيا  وعرإدها * 

 .البلدا للتداول في شأنها عل  أناار الميلس 

   إنجاز النفق ات  ( 2
بخ وف التأخير فدي خدمف مسدت قا  المد ودي  فدي ايالهدا القانونيدة ندت  عد  * 

الددنقف ال ا ددل فددي السدديولة وتددوفر اإلعتمددادا  الم مددة لددذلب ناددرا لقلددة مددوارد البلديددة 
ل ا ل في خطة كاتل والاروف اإلستلنائية التي مر  بها بلدية البقالطة أال وهي الفراغ ا

 7132عام بلدية مما ألر سلبا عل  متابعة وتنمية اإلستخم ا   البلدية ت و في شهر أو  

تم تعيي  كاتل عام للبلديدة ممدا نأمدل   نتددارب هدذا اإلخدمال  بالعمدل علد  تنميدة مدوارد 
علدد   البلديددة وتددوفير السدديولة الم مددة لخددمف المدد ودي  فددي األيددال القانونيددة والم افاددة

 . س  المعامم  معهم 
ديسدمبر لددر  هدذا النفقدا   32في ما يتعلدق بقيدام البلديدة بعقدد نفقدا  بعدد تداريخ * 

إم  النفقا  الإرورية والويوبية بةعتبار تأليرهدا علد  السدير العدادا للعمدل أو تعطيدل 
قدل سير المرفق العمومي كتعهد و يانة شدبكة التندوير العمدومي أو تعهدد و ديانة وسديلة ن

ال   ير ذلب م  النفقا  التي تكو  لها تدألير مباشدر علد  السدير العدادا للعمدل ممدا يتيدة 
معة إرورة القيام بهدذا النفقدا  و البدا مدا تكدو  هدذا النفقدا  ارفيدة وي دعل التنبدؤ بهدا 

ديسمبر عل   رار اعدداد  32كذلب هنالب نوعية م  النفقا  ال ييو  تلبيتها اال بعد تاريخ 
و بمناسبة توليدق مرا دل اتبداع البلديدة المنهييدة التشداركية فدي انيدا  المشداريع شريط فيدي

 .البلدية للسنة الموالية و البا ما تكو  هذا المرا ل في أواخر السنة 
 

 

 ٪ والســــمم                              

 رئيس النيابة الخصوصية                                               

 

 الخمسي بكار                          
 



 وزارة المالية

 اإلدارة العامة للمحاسبة

 العمومية و اإلستخالص

 القباضة المالية بالبقالطة

 من قابض المالية بالبقالطة

 إلى السيد

 رئيس الغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بسوسة

 
 

 الموضوع : الــــــرد على تقرير الرقابة المالية األولية على حسابات بلدية البقالطة
 

 7132ديسمبر 31لغرفة الجهوية للمحاسبات بسوسة بتاريخ مالحظات أولية لتقرير : المرجع

  , تحية طيبة و بعـــــد

نمدكم  7132حول الرقابة المالية على حسابات بلدية البقالطة بعنوان تصرف سنة  األولي تبعا لتقريركم

 : التي تهم القباضة المالية بالبقالطة المالحظاتفيما يلي 
 

 المالحظـــــــة الصفحــــة جابةعناصر اإل
 تعبئة الموارد  

 تقدير الموارد 05 تهم مصالح البلدية

 إعداد جداول التحصيل 10 تهم مصالح البلدية

يعود عدم إصدار إعالمات بخصوص المعلوم على العقارات  -

المبنية و األراضي غير المبنية و تبليغها إلى المطالبين بها إلى 

توحة والتي تتوزع على ستة دوائر بلدية و كثرة الفصول المف

عديد المناطق الريفية و وجود عدل خزينة واحد الذي اليقدر 

أن يغطي كامل تتبعات الدولة و البلدية كما أن إجراءات التتبع 

 (.و.ت.ب)تصعب في ظل عدم توفر معرف المطالب باألداء 

 إصدار اإلعالمات 10

 7132-7132رغم تطور المبالغ المستخلصة خالل الفترة  -

بعنوان المعلوم على العقارات المبنية و األراضي غير المبنية 

إال أنه يبقى غير كافي في ظل تراكم بقايا اإلستخالص التي 

 .سنسعى إلى تقليصها

لى موفى سنة أما بالنسبة ألمالك البلدية إلن شهدت تطور إ -

ن المأمول مقارنة بحجم التثقيالت و وإال أنها تبقى د 7132

 .يعود ذلك لعدم توفر معطيات محل مخابرة المدينين

 إستخالص الموارد 12

التقادم سنعمل على بالنسبة للفصول المعرضة للسقوط ب -

مواصلة إجراءات التتبع في خصوصها مع اإلشارة إلى أن 

ى و الديون العمومية ال تسقط بالتقادم إال إذا أثار المدين دعو

 .تحصل على حكم قضائي يقضي بسقوط الدين

فصول معرضة  12

 للسقوط بمرور الزمن

 إنجاز النفقات  
 عدم إرفاق وثائق إثبات 12 تهم مصالح البلدية

 30عقد نفقات بتاريخ  10 تهم مصالح البلدية

 ديسمبر
  

 

.و شكـــــــــــرا   

 


