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 بلدية بوفيشةرقابة مالية على لاتقرير 

 (6102تصرف سنة )

 

 تقديم البلدية

وتقع على . 0622أفريل  62مؤّرخ في  070ألامر عدد بمقتض ى ( فيما يلي البلدية)أحدثت بلدية بوفيشة 

 ألف 67للجمهورية التونسية وهي تنتمي جغرافيا إلى والية سوسة وتقّدر مساحتها بحوالي  الشريط الساحلي

 .6102ساكنا حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  62722 ويبلغ عدد سكانها. هكتار

 272تبعا لألمر عدد  بوفيشةأعضاء ويرأسها معتمد  8نيابة خصوصية تتركب من ويشرف على تسير البلدية 

لجمهورية بلديات بتراب االاملتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض  6102ان جو  62املؤرخ في 6102لسنة 

وإدارة فرعية للشؤون للشؤون إلادارّية  وإدارة فرعيةكتابة عامة ويضم الهيكل التنظيمي للبلدية  .التونسية

ها معدل مواردوبلغ  .عامال 22و اوفني اعونا إداري 07 ويتوفر لدى البلدية. فنيةال وإدارة فرعية للمصالحاملالية 

 .د.أ 6.262معدل أما نفقاتها فقد بلغت  6102-6102خالل الفترة  د.أ 2.212السنوية 

 طبيعة املهمة 

في إطار تنفيذ الاتفاقّية املبرمة بين الجمهورّية و 6107أكتوبر  12بتاريخ  212عمال باإلذن بمهمة عدد 

تولت الدائرة التونسّية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرّية والحوكمة املحلّية 

د 6102 الوضعّية املالّية للبلدّية بعنوان سنةفي  النظر
ّ
بدرجة معقولة من إحكام إعداد الحساب املالي  للتأك

هجهود البلدّية من أجل تعبةة املوارد مل اهتمامها الّدائرة أولت كما .به ّحة ومصداقّية البيانات املضّمنةومن ص

 .املتاحة لها وتأدية نفقاتها في كنف الشرعّية

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

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

 .املنهجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص بها امليدانية

 ت إعداد امليزانية وختم الحسابات إجراءا

طبقا ملقتضيات مهجلة الجباية املحلية ومهجلة املحاسبة العمومية  6102 تم إعداد ميزانية البلدية لسنة

ألاساس ي مليزانية الجماعات املحلية  بالقانون  املتعلق 0672 ماي 02 املؤرخ في 0672 لسنة 22 والقانون عدد

املتعلق بضبط وصيغة وتبويب  6118 مارس 20 املحلية ووزير املالية املؤرخ فيوقرار وزير الداخلية والتنمية 

 .ميزانيات الجماعات املحلية
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وتولت سلطة إلاشراف . 6102 أوت 67 وتداول املهجلس البلدي في شأن امليزانية ضمن الدورة املؤرخة في

 . 6102 ديسمبر 21 املصادقة عليها بتاريخ

 تولتو  6102 جوان 2والتداول في شأنها ضمن الدورة العادية الثانية املؤرخة في  6102ميزانية سنة  غلقكما تم 

 .6102جوان  21بتاريخ  قرار غلق امليزانية ىصادقة علاملسلطة إلاشراف 

التأشير على العمليات الحسابية قبضا وصرفا املنهجزة من قبل  6107ماي  06وتولى أمين املال الجهوي بتاريخ 

كما تولت سلطة إلاشراف إقرار الحساب املالي للبلدية لسنة .املحاسب العمومي شهادة منه في مطابقتها لسجالته

يخ بتار والوثائق املدعمة له لدائرة املحاسبات  6102 وتقديم الحساب املالي لسنة. 6107 جوان 21بتاريخ  6102

  .6107أوت  62

 خالصة أعمال املراجعة

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

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

املبادئ التي تقوم عليها أنظمة املحاسبة العمومية وميزانية الجماعات املحلية من أن حسابات بلدية بوفيشة ال تشوبها 

وصرفا بعنوان أخطاء جوهرية من شأنها التأثير على صدق النتيهجة املحاسبية وعلى صحة العمليات املنهجزة قبضا 

 .6102ميزانية سنة 
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 6102ملخص الحساب املالي لسنة 

 

20162015

قابيض نفقاتامل النفقاتاملقابيضال

عنوان ألاول  898 931 0391 817 1ال

333 441 7331 335 1املداخيل الجبائية إلاعتيادية

030 063 9911 918املعاليم على العقارات و ألانشطة

535 398125 146مداخيل اشغال امللك العمومي البلدي والاستلزام 

947 460237 204معاليم الرخص الادارية إسداء خدمات

820 88414 65املداخيل الجبا ئية الاعتيادية الاخرى

565 306490 481املداخيل غير الجبائية الاعتيادية

102 54468 101مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية

463 762422 379املداخيل املالية الاعتيادية

ي ثان عنوان ال 098 563 0031 102 1ال

284 656656 409املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية )م-خاصة للبلدية(

569 047180 146منح التجهيز

715 609475 263مدخرات وموارد مختلفة

692 605432 63موارد الاقتراض

692 605432 63موارد الاقتراض الداخلي

122 742474 628املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

122 742474 628املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

عنوان ألاول  469 815 5481 782 1ال

013 776 8631 715 1نفقات التصرف

540 007 9811 122 1التأجير العمومي

617 842693 500وسائل املصالح

855 04074 92التدخل العمومي

456 68539 66فوائد الدين املحلي

456 68539 66فوائد الدين املحلي

ي ثان عنوان ال 491 759976 538ال

771 036642 178نفقات التنمية

771 036642 178إلاستثمارات املباشرة

422 939222 74تسديد أصل الدين

422 939222 74تسديدأصل الدين

297 784111 285النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

297 784111 285النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

2 919 0422 321 3063 494 9952 791 960

035 736703 597الفائض
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 تحليل موارد بلدية بوفيشة ونفقاتها

 6102النتائج العامة لتنفيذ امليزانية لسنة 

د ورغم تطور املوارد الذاتية للبلدية خاصة فيما .أ 6606قيمته  ما 6102بلغ مهجموع موارد ميزانية البلدية لسنة 

امليزانية سجلت تراجعا  ملوارديتعلق باملداخيل الجبائية ومداخيل ألامالك البلدية إلاعتيادية فان النتيهجة العامة 

  .6102مقارنة بإنهجازات سنة  % 62بنسبة حوالي 

 . 6102سنة .د.أ 6260 لتبلغ%  8,2 نفقات البلدية خالل نفس الفترة بمعدل سنوي في حدود وتراجعت

عن فائض جملي في املقابيض على املصاريف  6102 وأسفر تنفيذ ميزانية بلدية بوفيشة بعنوان تصرف سنة

د أما الباقي الذي يمثل الفوائض املنقولة من سنة .أ 254 تم تحويله إلى املال إلاحتياطي في حدودد .أ267 قدره

د فقد تم تحويله إلى .أ 343حوالي  إلى أخرى بعنوان املشاريع املمولة بواسطة إلاعتمادات املحالة وقيمته

 .الحساب إلانتقالي

 وارد تحليل امل

 % 2 بحوالي تراجعابذلك  مسجلة. د.أ 0807 ما جملته 6102 بلغت موارد العنوان ألاّول للبلدية خالل سنة

  .6102 ما تم تحقيقه سنةبمقارنة 

ل نسبةوتتكّون موارد العنوان ألاول باألساس 
ّ
ومن املداخيل  % 76 من املداخيل الجبائية الاعتيادية التي تمث

 %. 60غير الجبائية الاعتيادية بنسبة 

فة على أن هذه املداخيلواتضح بخصوص هيكلة املداخيل الجبائية الاعتيادية 
ّ
 تتأتى أساسا من املعاليم املوظ

وكذلك املعاليم على املوجبات والرخص إلادارية وإسداء  6102 د سنة.أ 606 العقارات وألانشطة التي بلغت

 د .أ 222خدمات التي مكنت من توفير مبلغ 

 العنوان ألاول موارد من  % 2وهو ما يمثل نسبة  .د.أ 61ألاسواق سوى حوالي مداخيل استلزام ولم توفر 

 . % 7,2مقابل معدل وطني في حدود 

ل 
ّ
د أي ما .أ 222 تحصيل مبلغ 6102 أهم مورد بالنسبة إلى البلدية حيث تم في سنة" املعلوم على النزل " ويمث

ل حوالي
ّ
 .موارد العنوان ألاول من من جملة  % 22 يمث

د .أ 026 سوى مبلغاملؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التهجارية أو املهنية  املعلوم علىلم يوفر  وفي املقابل

  .% 67,6نسبة دون املعدل الوطني املسجل في املهجال والبالغ وهي  موارد العنوان ألاول من جملة من  % 6 أي نسبة
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املبنية، فلوحظ محدودية أّما فيما يتعلق بمداخيل املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على ألاراض ي غير 

ل تباعا .أ 07د و.أ 22املوارد التي تم تحصيلها بهذا العنوان حيث لم تتهجاوز على التوالي 
ّ
%  2,2د أي ما يمث

 . % 6,7و % 2,7من موارد العنوان ألاول مقابل معدل وطني بلغ تباعا  %0و

ق باملداخيل غير الجبائية الاعتيادية فقد بلغت في سنة
ّ
املداخيل "د تتوّزع بين.أ 280 ما قيمته 6102 وفيما يتعل

ية أساسا من املناب من املال املشترك للجماعات املحلية ومداخيل امللك البلدي" املالية الاعتيادية
ّ
 .املتأت

من من  % 60 د أي ما يمثل نسبة.أ 272 فبخصوص موارد البلدية بعنوان املناب من املال املشترك فقد بلغت

 سجلت هذه املوارد خالل الفترةو .% 22 العنوان الاول وهي نسبة دون املعدل الوطني البالغ جملة مقابيض

 .  % 6,2 تطورا بمعدل سنوي بلغ حوالي 6102 -6102

من جملة موارد  % 2,7وهو ما يمثل نسبة د .أ 28 ما قيمته 6102 ناهزت مداخيل امللك البلدي في سنةو 

  .العنوان ألاول 

وتتوزع بين املوارد الذاتية للبلدية  6102د سنة .أ 0016بلغت جملة مقابيض العنوان الثاني ومن جهة أخرى 

  %. 27 واملوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة بنسبة % 2 وموارد الاقتراض بنسبة % 27 واملخّصصة للتنمية بنسبة

املوارد الذاتية للبلدية واملخّصصة للتنمية أساسا من مبالغ الفوائض غير املستعملة من العنوان ألاول وذلك  وتتأتى

 .% 22واملنح املسندة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية بنسبة  % 22بنسبة 

القروض املسندة من قبل صندوق  منتتأتى هي و  6102د في موفى سنة .أ 22بلغت فقد لق بموارد الاقتراض وفيما يتع

  .القروض ومساعدة الجماعات املحلية

  تحليل النفقات

سنة  النفقاتلتبلغ جملة  % 8بمعدل سنوي في حدود  6102-6102امليزانية خالل الفترة  نفقات تراجعت

بعنوان نفقات  % 22مقابل نسبة  % 77إستأثرت منها نفقات العنوان ألاول بنسبة  د.أ 6722 ما قيمته 6102

 .العنوان الثاني

مقابل %  22نسبة باستأثرت منها نفقات التأجير العمومي  6102 د سنة.أ0786 بلغت نفقات العنوان ألاول 

معدل مقابل  6102سنة خالل % 26إلى  6102سنة  % 22من  تأجيركتلة الوتطورت . 6102سنة  % 20نسبة 

 . % 27,8في حدود  وطني

 .ارتفاع نفقات التأجير بالزيادات في ألاجور والترقيات الحاصلة لعدد من املوظفين والعملةوقد بررت البلدية 

من نفقات العنوان ألاول وهي نسبة  % 68بعنوان وسائل املصالح نسبة  6102ومثلت النفقات املنهجزة سنة 

 . % 66,6املعدل الوطني البالغ من أقل 
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خالل هذه النفقات  بعنوان تحقيق تراجعتمكنت البلدية من على نفقات وسائل املصالح  ونتيهجة الضغط

  %. 02بمعدل سنوي بلغ حوالي  6102-6102الفترة 

توزعت أساسا بين الاستثمارات املباشرة وتسديد أصل الدين . د.أ 1102 نفقات العنوان الثاني فقد بلغت أما

ومثلت  % 27إلاعتمادات املحالة بنسبةواستأثرت النفقات املسددة من . % 7و % 16 على التوالي في حدود

 .% 61املصاريف املأذونة بعنوان فوائض نسبة 

د يعود جزء منها بقيمة .أ 272 بقيمة متبقية للخالص على تسجيل ديون  6102وأسفر تنفيذ ميزانية سنة 

ضمن ميزانية سنة  في شأنها ترسيم إعتمادات تتول لم ويذكر أن البلدية . وما قبلها 6102د إلى سنة .أ 610

البلدية  1وتبعا لذلك بلغ مؤشر مديونية. د.أ 22مبلغ سوى  منهاتسديد  د ولم يتم.أ 76سوى بقيمة  6102

لفائدة هياكل تعود  تبقية للخالصامل الديون  من % 72نسبة تبّين أن و  .% 82نسبة  6102بعنوان تصرف سنة 

 %.  70 بنسبة للكهرباء والغازالشركة التونسية عمومية استأثرت منها ديون 

 القدرات املالية

نسبة  وهي 6102 سنة % 72 مقابل نسبة % 79نسبة  6102 ليبلغ سنةللبلدية  2املالية ةستقالليالا مؤشر  تطور 

الحّد ألادنى ملؤشر الاستقاللية املعتمد من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية الذي تم تفوق 

  .6102 ةبعنوان سن% 22 والبالغعلى املستوى الوطني  املعدل املسجل تتهجاوز و %.  71 ضبطه في حدود

مقابل معدل وطني  % -6إلى  % 2.6من  6102-6102خالل الفترة  3نسبة املوارد املوجهة لالستثمار وتراجعت

  .4ويعزى هذا التراجع إلى تقلص الادخار الصافي. % 06في حدود 

  %66,6مقابل معدل وطني في حدود  6102سنة  % 52,7وبلغت نسبة إلادخار الخام 

لصندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية على الراجعة  تسديد الديون عدم قدرة البلدية على  تبّينكما 

مقابل حّد أدنى معتمدة في املهجال من قبل صندوق % 1نسبة  6حيث بلغ مؤشر تسديد ديون الصندوق 

الديون لفائدة صندوق  توتبعا لذلك تراكم .% 011القروض ومساعدة الجماعات املحلية يبلغ نسبة 

 .د.أ 27القروض ومساعدة الجماعات املحلية بما قيمته 

 

 

                                                           
1
 حجم الديون العمومية والخاصة مقارنة مع الحجم إلاجمالي للعنوان ألاول بعد طرح إعتمادات التأجير  

موارد العنوان ألاول /الذاتية جملة املوارد 
2
  

موارد العنوان ألاول املحققة/إلادخار الصافي
3
  

4
 مهجموع الدين أصل وفائدة –إلادخار الخام  

موارد العنوان ألاول املحققة/إلدخار الخاما
5
  

 أصل الدين والفائدة بعنوان نفس السنة/ مساهمة العنوان ألاول في العنوان الثاني 
6
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 تعبةة موارد البلدية وإنهجاز نفقاتها

 تعبةة موارد البلدية: أوال

  املوارد تقدير 

إلى الوقوف على عدم توصل البلدية إلى في مستوى موارد العنوان ألاول يزانية املأسفر النظر في تقديرات 

إلانهجاز  ةأّن نسب ةاملنهجز املقابيض و  تقديرات امليزانيةبّينت املقارنة بين بالدقة املطلوبة حيث  هاضبط تقديرات

 .6102سنة  % 66مقابل نسبة  6102سنة % 87 بلغت

  إعداد جداول التحصيل وسندات الاستخالص

التي تمكن في إطار مندمج بين آمر القبض  (GRB)" التصرف في موارد امليزانية"لئن يتوفر لدى البلدية منظومة

والصرف واملحاسب العمومي من التصرف في الشؤون املالية للبلدية من حيث تحصيل املوارد ومتابعتها 

إلعداد ومتابعة تحصيل املعاليم "جباية محلية"ن البلدية واصلت إعتماد تطبيقة فإوالتصرف في املمتلكات 

 .على العقارات املبنية واملعاليم على ألاراض ي غير املبنية

املالية باملنظومة املذكورة  القباضةو القيام بهجميع إلاجراءات الالزمة لربط البلدية أنها تولت وأفادت البلدية 

بالتنسيق مع مصالح املركز الوطني لإلعالمية إال أن ضعف الشبكة الرابطة بين البلدية والقباضة حال دون 

 .تشغيل املنظومة

على ألاراض ي غير املبنية وجود نقائص  أفرز النظر في جداول تحصيل املعاليم على العقارات املبنية واملعاليمو 

تعلقت أساسا بعدم شمولية جداول التحصيل حيث تبّين من خالل مقارنة عدد الفصول املضمنة بهجدول 

 تحصيل املعلوم على العقارات املبنية واملعطيات إلاحصائية املتعلقة بالتعداد العام للسكان والسكنى لسنة

  % 0بنسبة  نى باملنطقة البلديةتسجيل فارق في عدد محالت السك 6102

ما شهدته البالد خالل السنوات القليلة ألاخيرة من  إلىأسبابه اساسا عود تأن هذا الفارق وأفادت البلدية ب

 .قارات املبنية ضمن جداول التحصيلتسجيل كل العآلان إلى  تسعىوهي البناء بدون ترخيص مسبق موجة 

تبين أن  تحصيل املعلوم على املؤسسات الصناعية والتهجارية واملهنيةوفيما يتعلق بإعداد جدول متابعة 

لئن تولت إعداد جداول بخصوص املؤسسات الصناعية والتهجارية واملهنية املطالبة بأداء املعلوم على  البلدية

بعنوان سنة مؤسسة  682من قبل البلدية  املعد تنقصها الشمولية حيث تضمن الجدول نها فإاملؤسسات 

 الصادر عن املعهد الوطني لإلحصاء يشير إلى توفر 6102 في حين أن السجل الوطني للمؤسسات سنة 6102

 .ناشطة باملنطقة البلدية اقتصاديةمؤسسة  0261

كل مؤسسة بالنسبة إلى  مستحقات البلدية بالدقة الالزمة ومتابعة الاستخالص وهو ما لم يساعد على ضبط

 .تحصيل معاليم ال تقل عن الحّد ألادنى املستوجب وإجراء املقارنات الضرورية لضمان
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 استخالص املعاليم وإجراءات التتّبع

ى سنة .أ .0.212مع اعتبار بقايا الاستخالص البالغة 
ّ
ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها  ،6102د في موف

فة على العقارات بعنوان 
ّ
العقارات املعلوم على تتوزع بين  .6102د في سنة .أ 0.218إلى ما قدرهاملعاليم املوظ

  د.أ 622د واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية بمبلغ .أ 226بقيمة املبنية 

سنة % 2و%  6مقابل نسبة  % 6و % 02على التوالي  6102سنة  نسبة استخالص هذه املعاليم بعنوانوبلغت 

6102. 

د بخصوص .أ287ما قيمته بقايا الاستخالص  تبلغ 2016سنة لإستنادا للبيانات املضمنة بالحساب املالي و 

 . د بشأن املعلوم على ألاراض ي غير املبنية.أ 627املعلوم على العقارات املبنية و

في مستوى القباضة  GRB) )اعتماد منظومة التصرف في املوارد البلديةعدم إلى وتعود أسباب هذه الوضعية أساسا 

عدم اتخاذ هذه ألاخيرة جميع إلاجراءات املخولة قانونا لدفع نسق تحصيل املوارد في إلابان حيث املالية فضال عن 

واملرور إلى مرحلة الاستخالص أن القباضة املالية ال تلتزم دائما باستيفاء جميع إجراءات الاستخالص لوحظ 

لم وإلاعتراضات حيث  التنفيذيةبإلعقل التحفظية و والقيام أواملتمثلة في تبليغ مضمون من الدفتر الجبري 

 61بإصدار أي انذارا بالنسبة للمعلوم على الاراض ي غير املبنية واكتفت  6102القباضة املالية سنة تصدر 

 . املعنيةمن جملة الفصول و  % 2إنذارا بخصوص املعلوم على العقارات املبنية وهو ما ال يمثل سوى نسبة 

تعود الى الفترة املمتّدة من سنة  هامن % 26أن  6102فصال مثقال سنة  622وتبّين من خالل عينة شملت 

خاذ إجراءات قاطع للتقادم في شأنهايتم في آلاجال القانونية لم  2008إلى  1997
ّ
 . ات

ر  أما
ّ
بخصوص استخالص املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التهجارية أو املهنية فقد وف

ضبط قيمة  تتول  مفي هذا الصدد تبّين أن البلدية لو. د.أ 026 موارد في حدود 6102 لفائدة البلدية سنة

طيات املضمنة بهجدول املعاليم املستخلصة بعنوان كل مؤسسة وإجراء املقارنات الضرورية باعتماد املع

متابعة تحصيل املعلوم على املؤسسات لضمان تحصيل معاليم ال تقل عن الحّد ألادنى املستوجب بهذا 

 . العنوان

تواجه صعوبات تتعلق بإجراء املقارنات املطلوبة بخصوص رغم مهجهودها وفي نفس السياق تبين أن البلدية 

نتيهجة عدم تمكنها دائما من توفير الوثائق املتعلقة بالتصاريح الجزء الراجع لفائدتها من املعلوم على النزل 

الشهرية للمطالبين باألداء والبيانات املتعلقة بنسب توزيع املعلوم على النزل بين مختلف الجماعات املحلية 

 6102ويذكر أن هذا املعلوم مكن سنة . خاصة بالنسبة للوحدات السياحية املنتصبة بأكثر من منطقة بلدية

 . د.أ 222 ن تحصيل مبلغم

 وبخصوص استخالص مداخيل ألامالك البلدّية بلغ مهجموع مداخيل تسويغ العقارات الواجب إستخالصها

وتبعا لذلك . من مهجموع التثقيالت % 6 وهو ما لم يمثل سوى نسبة د.أ 28 لم يتم تحصيل سوى مبلغد .أ 722
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دة
ّ
بذّمة الغير لفائدة البلدية بعنوان مداخيل ألامالك البلدّية حيث بلغت بقايا  تراكمت الديون املتخل

 .د.أ 272حوالي  6102 استخالص مداخيل كراء العقارات املعدة لنشاط تهجاري أو منهي في موفى سنة

محدودا حيث لم ظل  6102-6102 هذه املداخيل خالل الفترة استخالصوبينت ألاعمال الرقابية أن نسق 

  %. 7,2 ستخالص حواليالا يتهجاوز معدل 

املتلددين في الخالص عدلية ضد بعض املتسوغين  يةقض 08وفي هذا إلاطار ولئن تولت البلدية تقديم 

تحقيق من إلى تنفيذها بما لم يمكنها  6102أحكاما باتة فإنها لم تتوصل إلى موفى سنة  2حصولها على و 

 .استرجاع عقاراتهااستخالص مستحقاتها أو 

 . لتنفيذ هذه ألاحكام املعنيةوالتنسيق مع الجهات  بصدد املتابعة وأفادت البلدية بأنها

 امللك العمومي البحري  شغالامعلوم 

مع خواص إلشغال امللك العمومي البحري بقيمة  اتفاقية 67إبرام  6102-6106 تولت البلدية خالل الفترة

الحصول على التراخيص الضرورية لتسلم ب 6102إلى موفى سنة  تبادرلم د إال أنها .أ 27 جملية سنوية في حدود

خالص من اتخاذ إلاجراءات القانونية الالزمة لحمل املتلددين على مكنها امللك العمومي البحري وهو ما لم ي

علوم إشغال امللك امل استخالصبقايا ارتفاع  6102-6102وتبعا لذلك تواصل خالل الفترة . جميع مستحقاتها

 .6102في موفي سنة  د.أ 002لتبلغ  % 8بمعدل سنوي في حدود العمومي البحري 

 مراجعة معينات كراء املحالت التهجارية أو املهنية

لفائدة الخواص ملمارسة أنشطة تهجارية أو مهنية أو صناعية بمقتض ى  محال تم تسويغها 22 يتوفر لدى البلدية

 د في الشهر.012د و.01 بمعينات كراء تراوحت بين 6112-0682 منها إلى السنوات 66عقود يعود تاريخ إبرام 

لم تتهجاوز معينات الكراء  ( 6112-0682 الراجعة للسنوات)من هذه العقود  % 82 الواحد مع إلاشارة أن

 0677لسنة  27لم تبادر عمال بمقتضيات القانون عدد وفي هذا إلاطار تبين أن البلدية . د.71 علقة بها مبلغاملت

بتنظيم العالقات بين املسوغين واملتسوغين فيما يخص تهجديد كراء املتعلق  0677ماي  62املؤرخ في 

بإتخاذ إلاجراءات القانونية  ي الحرفالعقارات أو املحالت ذات الاستعمال التهجاري أو الصناعي أو املستعملة ف

 . .بما يتماش ى وألاسعار املعمول بها وتطور الوضع إلاقتصاديالالزمة لتعديل معينات الكراء السنوية 

 تحصيل واستخالص معاليم رفع الفضالت بمقابل

للبلديات إمكانية توظيف واستخالص معاليم  0668 جويلية 02املؤرخ في  0668لسنة  0268يتيح الامر عدد 

سوى برم تمقابل رفع الفضالت املتأتية من نشاط املحالت التهجارية أو الصناعية أو املهنية، إال أن البلدية لم 

تم جمع يوحدة فندقية  62املنطقة البلدية رغم أنه يتوفر ب. د.أ 6بمبلغ سنوي في حدود في الغرض  تيناتفاقي

 . رفع الفضالت املنزلية خدمات ل البلديوفي إطار تأمين مهجانا  هااملتأتية من نشاط التالفضونقل 



10 
 

 إلاشهارية بواسطة الالفتات و الركائز إلاشهار

التابع املتعلق باإلشهار بامللك العمومي للطرقات  6116مارس 6املؤرخ في  6116لسنة  06نص القانون عدد 

وباألمالك العقارية املهجاورة له التابعة لألشخاص كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة على للجماعات املحلية 

أنه يمكن للجماعة املحلية املوافقة على إشغال امللك العمومي للطرقات وقتيا قصد اقامة الفتات أو ركائز 

 7ار بتحديد وجرد املواقعلغاية اشهارية مقابل معلوم يستخلص لفائدتها غير أن البلدية لم تبادر في هذا الاط

واكتفت . وعرضها للمنافسة بين املؤسسات التي تمارس نشاط الاشهار التهجاري التي يمكن تخصيصها لإلشهار 

اتفاقيات مع مؤسسات إشهارية  2رغم توفرها على مواقع سياحية هامة على غرار ياسمين الحمامات بإبرام 

 وهو ما لم يساعد البلدية على تنمية مواردها  .د .أ 00,2بقيمة 

 حماية املمتلكات 

والذي يهجمع ألاراض ي الدولية بمنطقة  2228عقارا مدرجة بالرسم العقاري  618يتوفر لدى البلدية لئن 

ن البلدية لم تبادر بوضع برنامج سنوي يضبط العقارات ذات فابوفيشة والنفيضة وكندار من والية سوسة 

من تسوية  6102إلى موفى سنة  هامكنما لم يوهو  .تسوية ولم تتول رصد اعتمادات لهذا الشأنألاولوية لل

 . لبقية العقارات دون تسوية القانونيةالوضعية  تظلو  عقارات 2 بالنسبة إلىالوضعية العقارية سوى 

 .وأفادت البلدية أنها ستعمل على القيام بإجراءات التسوية في أقرب آلاجال املمكنة 

 إنهجاز النفقات : ثانيا

 استهالكبترشيد مالحظات تعلقت  6102 أفرز فحص الوثائق املثبتة للنفقات التي تم صرفها بعنوان سنة

 .ألاوساخ لفائدة عمال ال يؤمنون مهام رفع الفضالت  ةوبإسناد منح الوقود

 ترشيد نفقات استهالك الوقود

من جملة  % 00,2أي ما يمثل نسبة  6102د سنة .أ 28بلغت النفقات املنهجزة بعنوان استهالك الوقود 

عمال بمقتضيات مناشير رئيس الحكومة  وقد تمكنت البلدية .املصاريف املأمورة بعنوان وسائل املصالح

إحكام التصرف في السيارات إلادارية املتعلق بمزيد  6112 جانفي 19املؤرخ في  2وخاصة منها املنشور عدد 

ع نظام رقابة داخلي بخصوص استهالك الوقود يستند إلى الفصل بين املهام من وضونفقات املحروقات 

املتنافرة ووضع إجراءات مراقبة في مستوى املستودع البلدي واملصلحة الفنية حيث يتم الفصل بين مهام 

الك فضال عن مسك دفتر وسيلة النقل وسجالت ملتابعة التزود والاسته. تسلم وتسليم املقطعات والتأشير عليها

زيادة على توفير فواتير صادرة عن محطة الوقود بعنوان كل عملية . على مستوى املستودع واملصلحة الفنية

 . تزود يتم تسليمها إلى املستودع البلدي إلجراء املتابعة الالزمة ومقارنتها مقتطعات الوقود املسندة

                                                           
7
املتعلق بضبط شروط واجراءات الترخيص في الاشهار  6101فيفري  02املؤرخ في  6101لسنة  620من ألامر عدد  01عمال بمقتضيات الفصل  

 بامللك العمومي للطرقات وباألمالك العقارية املهجاورة له التابعة لألشخاص كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة
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 إسناد منحتي ألاوساخ وحفظ الصحة

املتعلق بإسناد منحة ألاوساخ إلى عملة التطهير  0681جويلية  2املؤرخ في  872عدد  خالفا ملقتضيات ألامر

عند قيامهم بأعمال جمع ورفع الفضالت املنزلية تبّين تولي  ورفع الفضالت املباشرين بالجماعات املحلية

ة وبلغت قيمة حالتطهير ورفع الفضالت بهذه املنال يباشرون أعمال  عمال  02تمتيع  6102البلدية خالل سنة 

 .د.أ 2,2النفقات املنهجزة بهذا العنوان 

أن افتقارها لعدد كافي من العملة يضطرها الستعمال بعض العملة في القيام بعدة مهام وأفادت البلدية 

 .حسبما تقتضيه ضرورة العمل

 أهم التوصيات

 .املعاليموارد وإحكام إعداد جداول تحصيل املإيالء مزيد من العناية بخصوص تحصيل  -

إحكام مسك جدول متابعة تحصيل املعلوم على املوسسات ذات الصبغة الصناعية والتهجارية وإجراء   -

 . املقارنات الضرورية لتحصيل مداخيل ال تقل عن الحّد ألادنى املستوجب

ص عليها اتخاذ الاجراءات الالزمة لحمل متسّوغي ألامالك البلدية على خالص معينات الكراء في آلاجال املنصو  -

دة بذمتهم
ّ
 .بعقود التسويغ والعمل على استخالص الديون املتخل

معينات كراء العقارات بما يتماش ى وألاسعار املعمول بها وتطور الوضع  مراجعةب اتخاذ إلاجراءات الكفيلة -

 .الاقتصادي

العناية الالزمة الستغالل إلامكانات املتاحة وذلك بالعمل على الحصول على التراخيص الضرورية بما  إيالء  -

 .يسهم في توفير موارد إضافية للميزانية

سب طبيعة العمل الفعلي إلالتزام بالتشريع الجاري به العمل في مهجال التأجير وإسناد املنح ملستحقيها بح -

 .املؤمن من قبلهم

 

 



 

 الجمهورية التونسية                                                           
 والبيئة وزارة الشؤون المحلية

 والية سوسة       
 بلدية بوفيشة     

 ــــــدد ــعـ     

 رئيس النيابة الخصوصية لبلدية بوفيشة من

 إلى

 لمحاسبات بسوسةدائرة ارئيس الغرفة الجهوية ل :د يالس

 

 

 

 حول الرقابة المالية على حسابات بلدية بوفيشة:  الموضوع

  2017/12/14بتاريخ  7102/07/01/مكتوبكم عدد ص:  المــرجع

 

 

الرقابةة الماليةة علةى حسةابات بلديةة بوفيشةة فة  إ ةار حول وبعد ، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعاله              

اتفاقية القرض المبرمة بين الدولة التونسية والبنك الةدول  لننشةاو والتعميةر لتمويةن برنةامن التنميةة الحاةرية والحو مةة 

 . المحلية 

  :أتشرف بإفادتكم بما يل               

 :  6102النتائج العامة لتنفيذ الميزانية لسنة 

يعةود أساسةا إلةى تراجةع  7102العامةة لمةوارد الميزانيةة بعنةوان سةنة  النتيجة إن التراجع الملحوظ ف :  موارد الميزانية *

مداخين بعض الفصول بالعنوان األول وه  باألساس المتأتية من المعلوم على النزل ومعاليم اإلشهار وخاصة مةن المعلةوم 

إلةى مةوارد العنةوان اليةان  التة  المتأت  من المقابيض االعتيادية للمعلوم اإلضةاف  علةى سةعر التيةار الكهربةاا  إضةافة 

 .  7102سجلت تراجعا وه  الموارد المتأتية باألساس من منح التجهيز وموارد االقتراض مقارنة بسنة 

 :  مصاريف الميزانية* 

 نفس الفترة  نتيجة حتمية لتراجع المداخين خالل 7102-7102يعد التراجع ف  مصاريف الميزانية خالل الفترة  -

 يعةود إلةى الزيةادات فة  األجةوراريف المتعلقة بالتأجير العموم  القسط األوفر من مصةاريف الميزانيةة والة   حازت المص -

 .والترقيات الحاصلة لعدد من الموظفين والعملة 

التجهيةز وقةروض  متعلقةة باسةتيمارات ممولةة بمةنحبالنسبة لنفقات العنوان اليةان  فقةد اقتصةرت علةى تسةديد نفقةات  -

 .الدين وتسديد أصن 

وبقايةا المتللةدات المنقولةة  7102أما ترا م الديون فهو يعود أساسا إلى شح مداخين العنوان األول بالنسبة لسنة اإلنجةاز 

 . 7102عن سنة 

 :  القدرات المالية* 

 .والية يعود تراجع نسبة الموارد الموجهة لالستيمار إلى عدم تحقيق فواضن العنوان األول ليتم نقله إلى السنة الم -

 ما يعود عدم قدرة البلدية على تسديد ديون صندوق القروض إلى عةدم تحقيةق مةوارد  افيةة لتةوفير االدخةار المرسةمة  -

 .بالميزانية من جهة وعدم توفر تموين ذات  منقول من جهة ثانية 
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 : تعبئة موارد البلدية وإنجاز نفقاتها

 : إعداد ومسك جداول التحصين* 

المصالح البلدية قامت بجميع ، فإننا نفيد م أن  (GRB)رغم أنه يتوفر لدى البلدية منظومة " جباية محلية"اعتماد تطبيقة  -

اإلجراوات الالزمة لربط البلدية بالقباضة المالية بالمنظومة الم  ورة بالتنسيق مع مصالح المر ز الو ن  لنعالمية إال أن 

 .دية والقباضة حال دون تشغين المنظومة إلى حد اآلن ضعف الشبكة الرابطة بين البل

أما بلصوص وجود بعض العقارات المبنية غير مسجلة بتطبيقة الجباية المحلية فإن ذلك يعود إلى ما شهدته البالد خالل  -

آلن تقوم السنوات القليلة األخيرة من موجة البناو بدون ترخيص مسبق وقد قامت المصالح البلدية بتالف  ذلك وه  ا

 .بتسجين  ن ه ه العقارات المبنية ضمن جداول التحصين 

ف  إ ار متابعة واستلالص ديونها ، تولت البلدية رفع دعوى  : لديةمتابعة تنفي  األحكام ضد المتسوغين للمحالت الب* 

بصدد المتابعة والتنسيق مع الجهات أحكام باتة وقابلة للتنفي  ضدهم وه  اآلن  12قاااية ضد المتلددين وتحصلت على 

 . األمنية لتنفي ها

ن قد اتصلوا باإلدارة البلدية لتمكينهم من إعادة وتجدر اإلشارة إلى أن بعض المتسوغين غير الملتزمين برزنامة جدولة الديو

 .الجدولة وقاموا بأقسا  من ديونهم 

ف  ه ا اإل ار تحرص البلدية على التنسيق مع مصالح اإلدارة  : مراجعة معينات الكراو للمحالت التجارية والمهنية* 

وتتامن أغلب عقود التسويغ اللاصة بالمحالت . الجهوية ألمالك الدولة والشؤون العقارية قصد مراجعة معينات الكراو 

تعتمد ف  مراجعة معينات نسبة زيادة سنوية ، وبالتنسيق مع مصالح اإلدارة الجهوية ألمالك الدولة يتم إعداد تقارير اختبار 

 الكراو حيث أن المحالت الت  تلاع لنسبة زيادة سنوية ال يمكن أن يقترح ف  شأنها أسعارا افتتاحية أو تشملها المراجعة 

المعروف بهنشير النفياة ،  2220عقارات مدرجة بالرسم العقار  عدد  710يتوفر لدى البلدية عدد  : حماية الممتلكات* 

ستعمن على القيام بإجراوات التسوية ف  أقرب اآلجال البلدية إلى تسوية وضعياتها العقارية فإنها ولئن لم تسعى 

  .الممكنة 

 : إنجاز النفقات  

 :  إسناد منحت  األوساخ وحفظ الصحة* 

عملة ال يباشرون أعمال التطهير ورفع الفاالت به ه المنح ، نفيد م أن  تمتيع 7102بلصوص تول  البلدية خالل سنة 

افتقار البلدية لعدد  اف  من العملة ياطرها الستعمال بعض العملة ف  القيام بعدة مهام حسبما تقتايه ضرورة العمن 

ة بالمحطة السياحية حيث يتم توجيههم ف  أغلب األحيان للقيام بأعمال رفع الفاالت المنزلية بصفة دورية وخاص

   .ياسمين الحمامات بعد انتهاو لزمة رفع الفاالت المنزلية والشبيهة بالمحطة الم  ورة 

 ./.والسةةةةةةةةةالم                               .                                                          بةه ا أفدنا م            

             

 :بوفيشة ف                           
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