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 تقرير الرقابة املالية على بلدية الجم

 (1026سنة  تصّرف)

 

 البلدية تقديم

كما يبلغ عدد  هكتارا 268.1وتبلغ مساحتها . 2299 مارس 92 أحدثت بلدية الجم بمقتض ى ألامر املؤرخ في

ويبلغ عدد املؤّسسات حسب  912216ساكنا حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  926912سكانها 

 912.6مؤسسة بعنوان سنة  16928السجل الوطني للمؤسسات مجموع 

ق بحل مجلس بلدية الجم  9122 جويلية 1 في املؤرخ 9122 لسنة 412 وتبعا لصدور ألامر الحكومي عدد
ّ
واملتعل

نيابة خصوصية  .912خالل سنة شؤون بلدية الجم  أدارتمن والية املهدية وتعيين نيابة خصوصية بها، 

 6 أعضاء 2 تترأسها معتمد الجم وضّم 

وبلغ معدل النفقات السنوية  د6أ 16221  مجموع .912- 9122 وبلغ معّدل املوارد السنوّية للبلدّية خالل الفترة

ل بلدية الجم6 د6أ .9622 مجموعخالل نفس الفترة 
ّ
ى سنة 29 وتشغ

ّ
 صرفت لهم أجور بقيمة .912 عونا في موف

 6د6أ 1.324

 طبيعة املهمة 

وفي إطار تنفيذ الاتفاقّية املبرمة بين الجمهورّية التونسّية ، 9124أكتوبر  11بتاريخ  221املهمة عدد  عمال بإذن

في  النظرتولت الدائرة والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرّية والحوكمة املحلّية 

د .912 للبلدّية بعنوان سنةالوضعّية املالّية 
ّ
من إحكام إعداد الحساب املالي ومن صّحة ومصداقّية  للتأك

جهود البلدّية من أجل تعبةة املوارد املتاحة لها وتأدية مل اهتمامها الّدائرة أولتكما  6البيانات املضّمنة به

 6نفقاتها في كنف الشرعّية

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

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

 6املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص بها امليدانية

 

 

                                                             
ساكن وذلك حسب التقسيم الترابي الجديد للبلديات املعد من  ..118ويبلغ عدد سكانها  9كم 2.461تجدر إلاشارة إلى أّن مساحة املنطقة البلدية أصبحت تبلغ   1

 6  .912الصادرة خالل سنة  19.و  12.و 11.قبل الوزارة املكلفة بالشؤون املحلية طبقا لألوامر الحكومية عدد 
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 إجراءات إعداد امليزانية وختم الحسابات 

املتعلق بالقانون ألاساس ي  2242ماي  22املؤرخ في  2242لسنة  12من القانون عدد  21ألحكام الفصل  طبقا

مليزانية الجماعات املحلية كما تّم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة، تم عرض مشروع ميزانية البلدية على 

 6 9122نوفمبر  98 املنعقدة بتاريخ 9122 في دورته العادّية الثالثة لسنة مداولة املجلس

من القانون سالف الذكر تّمت املصادقة على ميزانية البلدية من  12و 11و .2وعمال بمقتضيات الفصول 

على النيابة الخصوصية  .912كما تّم عرض الحساب املالي لسنة  9122ديسمبر  12بتاريخ  املهدّيةقبل والي 

قبل أن يتّم عرض القرار  9124 ماي 92واملنعقدة بتاريخ  9124في دورتها العادية الثانية لسنة  الجّم لبلدية 

 91246 جوان 91املتعلق بغلق ميزانية البلدية على سلطة إلاشراف التي صادقت عليه بتاريخ 

 خالصة أعمال املراجعة

املرسمة في جزئي املوارد الجبائية واملوارد غير الجبائية الاعتيادية  الاستخالصفيما عدا املبالغ املتعلقة ببقايا 

ة 
ّ
ر تحديدها بدق

ّ
ومع اعتبار ما انتهت إليه أعمال التدقيق املستندية نفقات استهالك الوقود وكذلك التي تعذ

املحاسبة وامليدانية من مالحظات فإنه يمكن التأكيد بدرجة معقولة وحسب املبادئ التي تقوم عليها أنظمة 

ال تشوبها أخطاء جوهرية من شأنها التأثير الجّم العمومية وميزانية الجماعات املحلية من أن حسابات بلدية 

ا وصرفا بعنوان ميزانية سنة على صدق النتيجة املحاسبية وعلى صحة العمليات املحاسبية املنجزة قبض

912.6 
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 بالدينار 1026ملخص الحساب املالي لسنة 

  

 

 

20162015

النفقاتاملقابيضالنفقاتاملقابيض

611 593 6221 738 1العنوان ألاول 

078 749706 913املداخيل الجبائية إلاعتيادية

251 783431 543املعاليم على العقارات و ألانشطة

277 34568 109مداخيل اشغال امللك العمومي البلدي والاستلزام 

550 621206 260معاليم الرخص الادارية إسداء خدمات

533 873887 824املداخيل غير الجبائية الاعتيادية

081 90264 52مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية

452 971823 771املداخيل املالية الاعتيادية

872 285 0561 282 1العنوان الثاني

746 030950 977املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية )م-خاصة للبلدية(

859 000230 105منح التجهيز

887 030719 872مدخرات وموارد مختلفة

126 026335 305موارد الاقتراض

126 026335 305موارد الاقتراض الداخلي

323 071 8581 160 1العنوان ألاول 

178 015 6251 115 1نفقات التصرف

928 670560 636التأجير العمومي

529 364413 421وسائل املصالح

720 59040 57التدخل العمومي

00نفقات التصرف الطارئة وغير املوزعة

145 23356 45فوائد الدين املحلي

145 23356 45فوائد الدين املحلي

822 466900 723العنوان الثاني

868 083801 627نفقات التنمية

868 083801 627إلاستثمارات املباشرة

955 38398 96تسديد أصل الدين

955 38398 96تسديدأصل الدين

3 020 6781 884 3242 879 4831 972 145

338 354907 136 1الفائض
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 ونفقاتهاالجّم تحليل موارد بلدية 

  6102لسنة  النتائج العامة لتنفيذ امليزانية

في املقابيض على املصاريف قدره  ليفائض جمعن  .912سنة بعنوان تصرف  الجّم  سفر تنفيذ ميزانية بلديةأ

  6في غياب مشاريع ممّولة بواسطة الاعتمادات املحالة إلى املال إلاحتياطي%  211بنسبة تم تحويله  د6أ 651

 .912ومن أهّم ما تبرزه النتائج العاّمة أّن الفوائض الجملّية للمقابيض على املصاريف سجلت خالل سنة 

 %26 نسبته .912-9122سنوي خالل الفترة  تطور  وبمعّدل 9122د  مقارنة بسنة 6أ .2بقيمة تساوي  ارتفاعا

 9122مقارنة بسنة  .912املقابيض على املصاريف بالنسبة للعنوان ألاّول خالل سنة وسّجلت فوائض 

أما فوائض املقابيض على 6 خالل الفترة نفسها%  21يساوي سلبيي سنوي تطّور د وبمعّدل 6أ 29بقيمة  تراجعا

بما قدره  9122مقارنة بسنة  ارتفاعا .912املصاريف بالنسبة للعنوان الثاني فقد شهدت بالنسبة إلى سنة 

 %6 4د  وبمعّدل سنوي قدره 6أ 4.

سلبّية نمّو د وبنسبة 6أ 21.بقيمة  تراجعا 9122مقارنة بسنة  .912وعرفت جملة موارد البلدّية بعنوان سنة 

الذي شهدته كّل من موارد املزدوج ويعود ذلك أساسا إلى التطّور . .912-9122خالل الفترة %  21معّدلها 

مقارنة  .912تطّورا خالل سنة ففي حين عرفت موارد العنوان ألاّول العنوان ألاول وموارد العنوان الثاني، 

شهدت  ،.912-9122خالل الفترة %  .2د وبمعّدل تطّور سنوي يساوي 6أ .2.بقيمة بلغت  9122بسنة 

سنوي يساوي  تراجعوبمعّدل  9122مقارنة بسنة د 6أ 26112بقيمة  تراجعا .912سنة  موارد العنوان الثاني

  6خالل الفترة نفسها%  2.

وبمعّدل تطّور  9122مقارنة بسنة  .912د خالل سنة 6أ 418بقيمة  تراجعاأما نفقات امليزانّية، فقد عرفت 

الذي شهدته مصاريف  التطّور املزدوجويعود ذلك إلى 6 .912-9122خالل الفترة %  29يساوي سلبي سنوي 

 .912خالل سنة  العنوان ألاّول  نفقات تتطّور  ففي حين6 العنوان ألاّول والعنوان الثاني خالل هذه الفترة

نفقات ، تراجعت .912-9122خالل الفترة %  91د وبمعّدل نسبة 6أ 4..بما قيمته  9122مقارنة بسنة 

 6خالل الفترة نفسها%  2.د  وبمعّدل 6أ 26142قيمته بما  9122مقارنة بسنة  .912خالل سنة العنوان الثاني 

   املوارد

من املوارد  % 77د وهي تتكون في حدود 6أ 3.041مجموع  .912بلغت جملة موارد بلدية الجم خالل سنة 

 6من موارد التنمية%  91والاعتيادية 

د وهي تتكّون من املوارد الجبائّية 6أ 96121ما جملته  .912 رد الاعتيادّية للبلدية خالل سنةوبلغت املوا

 %6 12ومن املداخيل غير الجبائية الاعتيادية في حدود %  2. حدودالاعتيادّية في 
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مسّجلة  .912سنة  د6أ 26292 إلى 9122د سنة 6أ 26222وتطّورت املوارد الجبائّية الاعتيادّية لبلدّية الجم من 

هذه الزيادة عن نمّو  ونتجت 6% 24يساوي  .912-9122د ومعّدل تطّور سنوي خالل الفترة 6أ .21زيادة بقيمة 

والخدمات بقيمة تساوي  إلاداريةد ومعاليم املوجبات والرخص 6أ 911وألانشطة بقيمة  العقاراتاملعاليم على 

 91226د  مقارنة بسنة 6أ 99مداخيل إشغال امللك العمومي والاستلزام بقيمة تساوي و  و د6أ .22

مورد  أهموتمثل املداخيل بعنوان املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنّية 

ل  .912د في سنة 6أ 2.1بالنسبة إلى البلدية حيث تم تحصيل 
ّ
من جملة املداخيل الجبائية %  14أي ما يمث

املوالية مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية في املراتب وتُحّل 6 إلاعتيادية للبلدية

ل ( د6أ 949)خدمات  إسداءومعاليم في مقابل  إلاداريةاملوجبات والرخص داخيل مو ( د6أ 281)فيه 
ّ
أي ما يمث

  6من املداخيل الجبائية الاعتيادية%  28و%  12تباعا 

 أمالكومداخيل %  44وتتوّزع املداخيل غير الجبائّية الاعتيادّية بين املداخيل املالّية الاعتيادّية في حدود نسبة 

 %6 91البلدّية الاعتيادّية في حدود نسبة 

 ارتفاعامسّجلة  .912د سنة 6أ 894إلى  9122د سنة 6أ 28.تطّورت املداخيل غير الجبائّية الاعتيادّية من 

كل  بارتفاعويفّسر ذلك أساسا . % .2يساوي  .912-9122د ومعّدل تطّور سنوي خالل الفترة 6أ 912بقيمة 

 (6د6أ 9.)مداخيل ألامالك البلدّية  و ( د6أ 228)املداخيل املالّية الاعتيادّية  من

د 6أ 26112تراجعا بقيمة  مسّجلة .912د في سنة 6أ 84.أّما موارد التنمية للبلدّية فقد بلغت ما جملته 

ويفّسر ذلك بتراجع املوارد الذاتّية املخصصة 6 .912-9122خالل الفترة %  22-تطّور سنوي تساوي  وبنسبة

خالل نفس الفترة يساوي على سلبي أي بمعّدل تطّور سنوي ( د6أ 944-)وموارد الاقتراض ( د6أ 26119-)للتنمية 

 .% 42 و%  14التوالي 

  النفقات

وبنسبة  9122د مقارنة بسنة 6أ 248تطورا بقيمة  مسّجلة .912د سنة 6أ .9622بلغت نفقات العنوان ألاول 

وتبلغ نفقات التأجير العمومي ووسائل املصالح سنة 6 .912-9121خالل الفترة %  21سنوي تساوي  تطّور 

ل 6أ 26211ما قيمته  .912
ّ
 6من مجموع نفقات العنوان ألاول %  88د أي ما يمث

 28 يساوي أي بمعّدل تطور سنوي  9122د مقارنة بسنة 6أ 141وشهدت نفقات التأجير العمومي تطورا بقيمة 

نموا بقيمة  التدخل العمومينفقات و  وسائل املصالحنفقات كل من كما عرفت  .912-9122خالل الفترة % 

خالل %  24و %  22يساوي على التوالي أي بمعّدل تطّور سنوي  9122مقارنة بسنة  تباعا د6أ 81و د6أ 212

 6نفس الفترة
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د مقارنة بسنة 6أ .2621تراجعا بقيمة  مسجلة .912د سنة 6أ 221أّما نفقات التنمية فقد بلغت ما جملته 

وقد نتج ذلك عن تراجع كّل 6 .912-9122خالل الفترة %  2. تساوي سلبّية تطّور سنوي  وبنسبة 9122

 6أصل الدين  نفقات تسديد عدمو ( د6أ 26922 -)الاستثمارات املباشرة 

 القدرات املالية

ببلدية  (موارد العنوان ألاّول  /املناب من املال املشترك  –موارد العنوان ألاّول )بلغ مؤشر الاستقاللية املالية 

مقابل نسب تّم تسجيلها  .912و 9122و 9122على التوالي خالل سنوات %  48و % 42و%  44الجم نسبة 

 6على التوالي خالل الفترة نفسها%  2.و%  2.و%  2.املستوى الوطني بلغت  على

دة والتي قامت البلدّية بخالصها خالل السنة املالّية 
ّ
د تهّم 6أ 921مجموع  .912وبلغ حجم الديون املتخل

دات تجاه مؤسسات عمومّية لنفقات ُعقدت في سني 
ّ
ل مصاريف 6 9122و  9122جميعها خالص متخل

ّ
وتتمث

دات حيث بلغت حوالي  9122استهالك الكهرباء بعنوان شهر ديسمبر 
ّ
من %  89د أي ما يمثل 6أ 249أهّم املتخل

دات
ّ
 6املتخل

دات د 6أ 2.2ما جملته  .912بلدّية الجم في موفى سنة  2بلغ الحجم الجملي لديون 
ّ
تهّم جميعها خالص متخل

ل .912تجاه مؤسسات عمومّية لنفقات عقدت في سنة 
ّ
دات  وتمث

ّ
مصاريف استهالك الكهرباء أهّم املتخل

ر مديونّية البلدّية تجاه الهياكل العمومّية منها %  22ما يمثل  د أي6أ 221حيث بلغت حوالي 
ّ

ليبلغ بالتالي مؤش

 6% 22ما يعادل 

في %  22فقد بلغ نسبة ( مصاريف العنوان ألاّول  /نفقات التأجير )أّما مؤشر هامش التصرف ببلدية الجم 

حيث بلغ على  9122و 9122مع التذكير أن هذا املؤشر سّجل نسقا تصاعديا خالل سنوات   .912سنة 

 % 6  22و%  24التوالي 

 وإنجاز نفقاتهابئة موارد البلدية مالحظات حول تع

 عبئة املواردت:أوال

 امليزانّية إعداد

ما نسبته ( بدون اعتماد التنقيحات)املحققة ببلدية الجم مقارنة بالتقديرات  العنوان ألاول بلغت نسبة موارد 

بالنسبة إلى مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه  % 21 وتراوحت بين %6 29

  6دماتبالنسبة إلى مداخيل املوجبات والرخص إلادارية ومعاليم مقابل إسداء خ%  221و

                                                             
دة بذّمة 6 يتّم تأديتها إلى صاحب العمل املنجز جملة املصاريف التي تّم بمقتضاها عمل منجز خالل السنة دون أن"وتعتبر ديونا   2

ّ
وتبقى هذه النفقات ديونا متخل

ق بضبط اجراءات البرمجة السنوّية  9121نوفمبر  92وذلك حسب التعريف الوارد بالفصل ألاول من قرار رئيس الحكومة املؤّرخ في " الهياكل العمومّية املعنّية 
ّ
واملتعل

  6بة للوزارات املعنّية بالتجارب النموذجّية لنظام التصّرف في امليزانّية حسب ألاهدافللنفقات والتأشير عليها بالنس
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 إعداد جداول التحصيل

قت خاّصة بعدم شموليته
ّ
 6فضال عن التأخير في إعدادها ايشكو إعداد جداول التحصيل عّدة نقائص تعل

 شمولّية جداول التحصيل

، بلغ عدد املساكن باملنطقة البلدية بالجم ما 9122استنادا إلى نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 

بجدول تحصيل املعلوم املوظف على العقارات املبنية  مضّمنا امسكن 26191مقابل  امسكن 6922.جملته 

من عدد املساكن املبنّية باملنطقة البلدّية لم يتّم تضمينها بجدول التحصيل %  .1وبالتالي فإن 6 .912لسنة 

 6في البلدّية الذي لم يواكب النمو العمراني لها إلاحصاءالنقص املسّجل في أعوان  وذلك في ظلّ 

 تثقيل جداول التحصيل

 لوحظ تأخير في تثقيل جدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية وجدول تحصيل املعلوم على ألاراض ي غير 

على أّن تلك املعاليم  ينّص  يذلمن مجلة الجباية املحلية ال املبنية وذلك خالفا ملقتضيات الفصل ألاول 

 1.، حيث تم تثقيل الجداول املذكورة بتأخير بلغ تاريخ غرة جانفي من كّل سنةمستوجبة الدفع بداية من 

 6ملعلوم على ألاراض ي غير املبنيةاأشهر بالنسبة إلى  .ملعلوم على العقارات املبنية ويوما بالنسبة إلى ا

 استخالص املعاليم

املوارد الجبائية وذلك بالخصوص نتيجة عزوف املطالبين باألداء عن الخالص تبين ضعف نسب استخالص 

التلقائي لألداء البلدي وعدم حرص املحاسبين على استيفاء إجراءات التتّبع حيث يتّم الاقتصار على املرحلة 

د البشرّية وبّررت القابضة البلدّية ذلك بمحدودّية املوار  الرضائية دون إتمام إجراءات املرحلة الجبرية

 6بالقباضة

 توجيه إلاعالمات

ى املحاسب العمومي "من مجلة املحاسبة العمومية على أن ( خامسا) 98تنّص الفقرة ألاولى من الفصل 
ّ
يتول

املكلف باالستخالص حال تعهده بالدين تبليغ إعالم للمدين يتضّمن دعوته لخالص جملة املبالغ املطلوبة 

ه من  ، وقد تبّين66"منه
ّ
واملعلوم على املعلوم على العقارات املبنّية  تحصيل يفصال مثقال بجدول 4212 جملةأن

إعالما سنة  26.84مقابل ) .912 من أصحابها بعنوان سنة 92.سوى  إعالميتم  ألاراض ي غير املبنّية لم

      %6 8 لم تتجاوز  نسبةب أي( 9122

 مواصلة اجراءات الاستخالص

من مجلة املحاسبة العمومية، والتي ( خامسا) 98من جهة أخرى، وخالفا ملا جاء بالفقرة الثانية من الفصل 

يوما من تاريخ تبليغ  11يتولى املحاسب العمومي تبليغ السند التنفيذي للمدين مع نهاية "نّصت على أن 

فصال مثقال بجدول تحصيل املعلوم  21 وحيدا بعنوان إعالما 21من خالل عّينة شملت إلاعالم املذكور، تبّين 
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 في و  لم تستخلص املعلوم من أصحابها 22 أّن  على العقارات املبنّية
ّ
حالة  24لم يقع تبليغ سند تنفيذي إال

 6وبعد آجال تجاوزت الشهرين من تاريخ إلاعالم الوحيد%  12فقط أي بنسبة لم تتجاوز 

 نسب الاستخالص

مسجلة نسبة  .912د في سنة 6أ 26182إلى  9122د في سنة 6أ 26182تطورت جملة التثقيالت ببلدية الجّم من 

ارات معدة وتمثل التثقيالت بعنوان املعاليم على العقارات املبنية ومداخيل كراء عق % 21تطور قدرها 

د بالنسبة إلى املعلوم 6أ .22حيث بلغت  .912من مجموع التثقيالت بعنوان سنة  % 82لنشاط تجاري نسبة 

 6د بالنسبة إلى مداخيل كراء معدة لنشاط تجاري 6أ 22.على العقارات املبنية و

مسجلة  .912د في سنة 6أ 941إلى  9122د في سنة 6أ 2.4وتطورت جملة املقابيض بعنوان املبالغ املثقلة من 

وتتمثل أهم املبالغ املستخلصة في املعلوم على العقارات املبنية ومداخيل كراء عقارات  6% 94 نسبة نمو قدرها

ولم يمنع تطور مجموع التثقيالت خالل  %6 28و%  92معدة لنشاط تجاري حيث مثلت على التوالي نسبة 

 912.6سنة %  91إلى  9122سنة %  22نفس الفترة من تطور نسب الاستخالص من 

ة حجم املقابيض املستخلصة بعنوان مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري مقارنة بجملة ورغم أهمي

حيث  .912-9122ومن نسق الاستخالص الذي شهده استخالص هذا املعلوم خالل الفترة %(  28)املقابيض 

هذا  شهد( .912د سنة 6أ 222إلى  9122د سنة 6أ 291من % ) 22بلغت نسبة التطور السنوي الستخالصه 

نتيجة تواصل تراكم بقايا الاستخالص التي شهدت معدل تطور %  92املعلوم نسبة استخالص لم تتجاوز 

 6(د6أ 22.د إلى 6أ .22من )خالل نفس الفترة  % 22سنوي قدره 

 :.912ويبين الجدول التالي تفاصيل استخالص املعاليم املثقلة ببلدية الجّم بعنوان سنة 

 نسبة الاستخالص لإلستخالصمبالغ  املقابيض الفصل

 % 22 22.6142 2.6222 املعلوم على العقارات املبنية

 % 15 .28.6.9 946999 املعلوم على الاراض ي غير املبنية

 % 24 2262.2. 22269.2 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري 

 % 100 946122 946122 موارد أخرى 

 % 20 261826281 9416219 املجموع

 الخطايا بعنوان التأخير في دفع املعاليم على العقارات

ه  22ينّص الفصل 
ّ
تستوجب املبالغ املثقلة لدى قباض املالية بعنوان "من مجلة الجباية املحلية على أن

عن كل شهر تأخير أو جزء منه تحتسب ابتداء من غرة %  1642املعلوم على العقارات املبنية خطية تساوي 

ه تبّين  ،"املوالية للسنة املستوجب بعنوانها املعلومجانفي من السنة 
ّ
 أن

ّ
الالتزام بتطبيق أحكام الفصل عدم إال

 6املذكور 
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 الاستخالص عن طريق أذون وقتية

من مجلة الجباية املحلية على إمكانية تدارك الاغفاالت التي وقعت معاينتها في أساس  94ينص الفصل 

النسب إلى انتهاء السنة الثالثة املوالية للسنة  تطبيقاملعلوم على العقارات املبنية وكذلك ألاخطاء املرتكبة في 

فّعل  ،املستوجب بعنوانها املعلوم
ُ
 أّن بلدية الجم لم ت

ّ
من جملة حاالت  8مقتضيات الفصل املذكور إال في إال

بعنوان سنة بالعقارات غير املبنية  اإذنا خاص 49حاالت من جملة  21 و بالعقارات املبنية اإذنا وقتيا خاص 1.

 6د6أ 9 بحوالي ه املعاليممما تسبب في نقص في مداخيل هذ .912

 الصناعية أو التجارية أو املهنيةعلى املؤسسات ذات الصبغة تحصيل واستخالص املعلوم 

 2واملؤرخ في  2222لسنة  481استنادا إلى املعطيات الواردة بالسجل الوطني للمؤسسات املحدث باألمر عدد 

 6 مؤسسة 16928على نسيجا مؤسساتيا يضم  .912، فإّن املنطقة البلدية بالجم تحتوي في سنة 2222أفريل 

ألادنى من املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو وتوظف بلدية الجم سنويا الحّد 

واملعنويين املستغلين لعقارات معّدة لهذه ألانشطة والذي يساوي وفقا  املهنية على ألاشخاص الطبيعيين

البلدية لوحظ أّن وقد  6من مجلة الجباية املحلية، املعلوم على العقارات املبنية 18للفقرة الثانية من الفصل 

لم تضّمن بجدول مراقبة تحصيل الحد ألادنى للمعلوم املذكور أعاله كل املؤسسات الراجعة لها بالنظر 

 4.9على  .912حيث اقتصر جدول مراقبة تحصيل املعلوم بعنوان سنة  ،واملدرجة بالسجل سالف الذكر

ل ( د سنويا6أ 21مطالبة بدفع معلوم جملي قدره )مؤسسة 
ّ
ن املؤسسات الواردة بالسجل م%  91أي ما يمث

 91226كما لم تقم البلدّية بأّية عملّية تحيين مقارنة بسنة  6الوطني املنشور من قبل املعهد الوطني لإلحصاء

املداخيل ورغم أهمية املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية من جملة 

ن أّن القباضات املالية، وباستثناء القباضة املالية بالبحيرة والقباضة ، فقد تبيّ للبلدية الاعتياديةالجبائية 

لعمليات تحويل املبالغ الراجعة الشهرية  املالية بالجم، لم تواف قابض بلدية الجم بالقائمات التفصيلية

الواردة على  باإلضافة إلى عدم طلبها واستغاللها للقائماتفأما مصالح البلدية، 6 للبلدية بعنوان هذا املعلوم

والتي تبين تفاصيل  القباضة البلدية بالجم، فإنها لم تحرص على طلب هذه القائمات من القباضات ألاخرى 

قيمة املضّمنة بجدول مراقبة تحصيل املعلوم واملبلغ المّما حال دون إجراء املقارنة بين  كل عملية تحويل

الص معلوم إضافي باعتبار املعلوم ألادنى املستخلص فعال قصد الوقوف على الحاالت التي تستوجب خ

  6املطلوب بما ُيسهم في تحصيل موارد إضافية

 رفع الفضالت غير املنزلية بمقابل

ق بالبرامج الجهوية  9112فيفري  .املؤرخ في  21ينّص منشور وزير الداخلية والتنمية املحلية عدد 
ّ
واملتعل

 املحالتإتمام إحصاء "لرفع الفضالت بمقابل وذلك من خالل تفاقيات ابالبيةة على إبرام  والعنايةللنظافة 

واملؤسسات املعنية باتفاقيات رفع الفضالت غير املنزلية بمقابل وتعميم إبرام هذه الاتفاقيات والحرص على 

بإبرام اتفاقيات في الغرض مع  .912إلى موفى ديسمبر وفي هذا إلاطار قامت بلدية الجم "6 استخالص املعاليم
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نتها من تعبةة موارد جملية  .2
ّ
من جملة ) د6أ 46289بقيمة  .912سنة مؤسسة منتصبة باملنطقة البلدية مك

بعنوان معاليم مقابل رفع الفضالت  (.912ديسمبر  12لالتفاقيات املمضاة إلى غاية قيمة جملّية ك د6أ 22

 6 املتأتية من نشاط املحالت التجارية أو الصناعية أو املهنية

لدية الجم حسب جدول مراقبة تحصيل الحد ألادنى للمعلوم املوظف على املؤسسات ذات الصبغة وتضّم ب

وبالرغم من أّن 6 وصناعية ومهنيةمؤسسة تجارية  4.1حوالي  .912لسنة  الصناعية أو التجارية أو املهنية

ق بضبط تعريفة  2228جويلية  21املؤرخ في  2228لسنة  2298ألامر عدد 
ّ
ص املتعل

ّ
املعاليم وألاتاوات املرخ

للجماعات العمومية املحلية في استخالصها كما تّم تنقيحه أتاح للبلديات إمكانية توظيف واستخالص 

معاليم مقابل رفع الفضالت املتأتية من نشاط املحالت التجارية أو الصناعية أو املهنية، فإّن البلدية لم تقم 

لب املؤسسات املعنية، حيث تتّم عملية تجميع ونقل الفواضل شبه بتطبيق مقتضيات ألامر املذكور على أغ

ق بالفضالت املنزلية وبصفة مجانية
ّ
 6املنزلية التي تفرزها هذه املؤسسات ضمن النشاط البلدي املتعل

 بالتقادمسقوط فصول 

ه  .1ينص الفصل 
ّ
 الديون العمومية استخالصيسقط حق تتبع "من مجلة املحاسبة العمومية على أن

6 سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة املوالية للسنة التي أصبحت خاللها مستوجبة الدفع 2بالتقادم بمض ي 

واملتعلق بقانون املالية  9122ديسمبر  11املؤرخ في  9122لسنة  4من القانون عدد  21وتبعا ملا ورد بالفصل 

 12إلى  9121ديسمبر  24ة املمتدة من والذي نص على تعليق آجال التقادم بالنسبة إلى الفتر  9129لسنة 

قة بسنة 9129ديسمبر 
ّ
وما قبلها تعتبر قد سقطت ما لم تقطع  9112، فإّن الديون الراجعة للبلدية واملتعل

مدة التقادم بأعمال التتبع بداية من تبليغ السند التنفيذي وبكل ألاعمال الصادرة عن املدين أو من ينوبه 

 6 مكرر من املجلة املذكورة .1وفقا ملا ورد بالفقرة ألاولى من الفصل 

، أّن القيمة .912 ديسمبر 12إلى غاية  الاستخالصواتضح في هذا إلاطار، من خالل فحص قائمات بقايا 

دة بذمة مديني البلدية 
ّ
دون اعتبار الديون املتعلقة باملطالبين باملعلوم على العقارات )الجملية للديون املتخل

وتبّين في هذا إلاطار 6 د6أ 822ما جملته  .912قد بلغت في موفى سنة ( املبنية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية

 9112مستوجبة منذ سنة ( من جملة الديون املتخلدة%  .2أي بنسبة )د 6أ 129ن جملية بما قيمته بأّن ديو 

بما  .912إلى موفى سنة  9112ديسمبر  24وما قبلها ولم تشملها أعمال قاطعة للتقادم خالل الفترة من 

 6 بالتقادم يعّرضها للسقوط

ق باملعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية، فقد تبّين أّن قابض البلدية لم 
ّ
وفي ما يتعل

ن 
ّ
 21واتضح من خالل فحص عّينة شملت 6 حصر قائمات الفصول املعّرضة للسقوط بالتقادممن يتمك

وبلغت  .912خالص املعلوم املذكور سنة ا يشملهلم  امنه 92فصال بعنوان املعلوم على العقارات املبنّية أّن 

دات في شأنه
ّ
تعود %  .4د أي ما نسبته 6أ .4612 د منها 6أ 26.24ما جملته  .912إلى موفى سنة  اجملة املتخل

منها أي ما %  99 وما قبلها لم يتوّل القابض اتخاذ إلاجراءات القاطعة للتقادم في شأن 9112إلى سنوات 

 6جعلها معّرضة إلى السقوط بالتقادموهو ما ي د6أ .26يقارب 
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  مداخيل ألامالك البلدّية العقارّية

واملتعلق بتنظيم العالقة بين  2244ماي  92املؤّرخ في  2244لسنة  14بالرغم من أّن أحكام القانون عدد 

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

يكون مقابل قيمة كرائية عادلة وفق ما  املستعملة في الحرف أتاح للبلدية إمكانية تعديل معينات الكراء وأن

ه تبّين من خالل فحص قائمة عقود تسويغ  .9إلى  99جاء بالفصول من 
ّ
من القانون سالف الذكر، فإن

عقدا أّن كّل من عقد تسويغ املحّل التجاري لفائدة  .8والبالغ عددها  البلديةالتي تمتلكها املحالت التجارّية 

وعقد التسويغ لفائدة شركة التنشيط  2229مارس  21بتاريخ  د6أ 2سنوي يساوي املغازة العامة بمعين كراء 

لم يتضمنا تنصيصا على زيادة  9114ماي  1بتاريخ  د6أ 296121السياحي والثقافي بمعين كراء سنوي يساوي 

في صورة  .912بعنوان سنة  د6أ 22 تجاوزتسنوية في معينات الكراء وهو ما حرم البلدّية من مداخيل 

 6سنويا%  2جميع عقود كراء محالتها التجارّية والتي تساوي املضمنة باعتماد نفس نسبة الزيادة 

تها التجارّية منذ تواريخ تسويغها وهو ما جعل هذه  لم تتول كما 
ّ
بلدّية الجم تعديل معينات الكراء لجميع محال

من %  81عقد كراء أي ما يمثل  2.املعينات زهيدة مقارنة بالوضع الاقتصادي الحالي للبلدّية ويذكر أّن 

عقدا تتراوح  22من بينها  سنة 22إلى أكثر من إبرامها املحالت التجارّية تعود تواريخ كراء مجموع عقود 

 6دينار 11.و 212السنوّية بين  كرائهامعينات 

على الترفيع ( عقود 1باستثناء )ونصت جميع العقود املبرمة بين بلدية الجّم وجميع متسّوغي املحالت التجارّية 

مبلغ الزيادة على احتساب يتّم بحيث  ،كّل سنة في صورة تجديد الكراء%  2في معلوم الكراء السنوي بنسبة 

تثقيل  .912بعنوان سنة القابض البلدي تولى  إال أّن  ،معين الكراء للفترة السابقة ال على قيمة الكراء ألاصلي

  6تطور عبر السنينييفترض أن الذي الزيادة في معلوم الكراء  احتسابمعلوم الكراء معتمدا طريقة خاطةة في 

عقدا بتطبيق  94لعينة من العقود تتألف من  .912احتساب معين الكراء بعنوان سنة إعادة  تبّينوقد  

 د6أ 216222يساوي  جماليإلا كراء المعلوم أّن على أساس معين كراء الفترة السابقة %  2نسبة زيادة تساوي 

 6د6أ 26292ي وهو ما حرم البلدّية من مبلغ يساو  د6أ 1.6141مقابل مبلغ مثقل بعنوان هذه العقود يساوي 

 جبائّية مواردتنزيل 

املعلوم على ألاراض ي غير املبنّية واملعلوم على العقارات املبنّية يتولى قابض البلدّية تحصيل املوارد املتأتية من 

6 غير املضّمنة بجدولي تحصيل املعلومين املذكورين باالستناد إلى وثائق استخالص وقتّية صادرة عن البلدّية

ه 
ّ
تثقيلها  يتّم تنزيل هذه املبالغ بميزانّية البلدّية ضمن املقابيض املنجزة عن طريق أذون نهائّية دون وتبّين أن

ة املحاسبة العمومّية من ..9حاسب عمال بمقتضيات الفصل على سبيل التسوية لدى امل
ّ
وانجّر عن 6 مجل

املقابيض )الحقيقية الاستخالص نسبة هذه الوضعّية ضّم املقابيض املنجزة ملبالغ لم يتم تثقيلها بما ال يبرز 

وتجدر إلاشارة إلى أّن مبلغ املقابيض املنجزة وغير املثقلة بعنوان املعلوم (6 املبالغ الواجب استخالصها /املنجزة 

 6من جملة املقابيض املنجزة بعنوان املعلوم نفسه % 2681 د وبنسبة6أ 26122على ألاراض ي غير املبنية يساوي 
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 مهام متنافرة وعدم التقيد باإلجراءات القانونّية في مجال استصدار وثائق الاستخالص الوقتّيةالجمع بين 

ف باستخالصها وبإعداد أذون  إعدادوكيل املقابيض يتوّل  لوحظ أّن 
ّ
وصوالت خالص املعاليم املكل

د من التطابق بين 
ّ
الاستخالص الوقتّية في شأنها وهي مهام متنافرة من شأن الجمع بينها أن ال يضمن التأك

وتفاديا للمخاطر التي قد 6 القيمة الفعلّية للوصوالت واملبلغ الفعلي الواجب تضمينه بسند الاستخالص الوقتي

سند الاستخالص الوقتي على  إعدادم عن هذا الجمع يتوّجب أن تتولى املصلحة املكلفة بتصفية املورد تنج

  6ضوء املبالغ التي قامت بتصفيتها فعليا

 مسك حسابّية خاّصة بمكاسب البلدّية

بمكاسب  خاصةمن مجلة املحاسبة العمومية على أن يتولى املحاسب مسك حسابية  942ينّص الفصل 

ة املنقولة وغير املنقولة وعند التعذر يتولى مراقبتها وجمعها بحساباته كما يقوم في موفى كل سنة مالية البلدي

ه ال يتم مسك حسابية خاصة بمكاسب  6بجرد تلك املكاسب
ّ
وخالفا ملا جاء بالفصل سالف الذكر فقد تبّين أن

 6البلدية كما ال يتّم القيام بجرد سنوي لها

 لغاية اشهاريةإشغال امللك العام 

ق بتنقيح القانون  9122سبتمبر  12املؤّرخ في  9122لسنة  82أعطى الفصل الثاني من املرسوم عدد 
ّ
واملتعل

ق  9112لسنة  29عدد 
ّ
بامللك العمومي للطرقات وباألمالك العقارّية املجاورة له التابعة  باإلشهار املتعل

ها الترابّية امللك العمومي املعني سلطة منح املوافقة على لألشخاص لرئيس الجماعة املحلّية التي يوجد بدائرت

ة ألجزاء امللك العمومي للطرقات التابع للجماعة املحلّية بمقتض ى ترخيص إما يشهار إإلاشغال الوقتي لغاية 

ة املطلوب يشهار مباشرة أو بعد إلاعالن عن املنافسة عن طريق طلب عروض إذا كانت قيمة املساحة إلا 

ب 6 9129جوان  11املّؤرخ في  91د وفق ما جاء بمنشور وزير الّداخلّية عدد 6أ 211تفوق استغاللها 
ّ
ويتطل

ى الجماعة املحلّية بالنسبة إلى ملكها العمومي للطرقات تحديد املواقع  ةيشهار إلا تحديد قيمة املساحة 
ّ
أن تتول

 24املؤّرخ في  9129لسنة  218من ألامر عدد  21وضبط املساحات املخّصصة لإلشهار وذلك طبقا للفصل 

ق بتنقيح وإتمام ألامر عدد  9129ماي 
ّ
ق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في  9121لسنة  9.2واملتعل

ّ
املتعل

 6إلاشهار بامللك العمومي للطرقات وباألمالك العقارّية املجاورة له التابعة لألشخاص

الترخيص املباشر في إلاشغال الوقتي مللكها أّن بلدّية الجّم اعتمدت صيغة وقد لوحظ في هذا الخصوص 

العمومي للطرقات لغاية اشهارّية دون القيام بعملّية الجرد بما من شأنه أن يسمح لها احتساب قيمة 

  6املساحات الاشهارّية ومن ثّم اعتماد صيغة الترخيص املناسبة بما يضمن تعبةة أفضل قدر من املوارد للبلدّية
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 النفقاتانجاز : ثانيا

 نفقات امليزانية تقدير 

كما لم تشهد الاعتمادات ألاصلّية املرّسمة مقارنة %  212بلغت نسبة انجاز نفقات العنوان ألاّول ببلدّية الجم 

 %6  2ة حيث لم تتجاوز نسبة ملحوظ 3تغييراتباالعتمادات النهائّية نسبة 

 نفقات وجوبّية

من القانون ألاساس ي مليزانّية الجماعات املحلّية الذي يقض ي بوجوبّية جملة من النفقات ال  29خالفا للفصل 

قة بتسديد ديون البلدّية تجاه 
ّ
ت  ،صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلّيةسّيما النفقات املتعل

ّ
تول

ل العمومي بقيمة 
ّ
على  د6أ 155بلدّية الجم تسديد نفقات ال تكتس ي الطابع الوجوبي يذكر منها نفقات التدخ

ل العمومي تندرج في إطار املحافظة على دور البلدّية "مبّررة ذلك بـ حساب نفقاتها الوجوبّية
ّ
أّن نفقات التدخ

 "6لتنشيط الحياة الثقافّية والجمعياتّية

 ي الضمانات النهائّية لعقود اللزمةالتصّرف ف

نّصت كراسات الشروط املنظمة ملختلف ألاسواق املستلزمة ببلدية الجّم على أن يبقى الضمان النهائي 

عقد وال بموجب المخصصا لحسن تنفيذ اللزمة والستخالص ما عس ى أن يكون املستلزم مطالبا به من املبالغ 

 ، اللزمة وبإذن من الجهة املانحةيمكن استرجاعه إال بعد انتهاء مدة 
ّ
أن البلدية تعتبر قيمة الضمان النهائي  إال

خالصا للمبلغ املستوجب عن الثالثية ألاخيرة من استغالل اللزمة ألامر الذي ال يسمح لها بجبر الضرر الذي 

 6يمكن أن يحصل لها من جراء هذا الاستغالل

 نفقات بعنوان الاستلزام

باستلزام كل من السوق ألاسبوعية واملسلخ البلدي وسوق الجملة للخضر  .912ة قامت بلدية الجم في سن

من كراسات الشروط املنظمة لعمليات الاستلزام الذي يلزم املستلزمين بخالص  91وخالفا للفصل 6 والغالل

البتهم بها مصاريف استهالك الكهرباء واملاء الصالح للشراب تحّملت البلدّية بدال عنهم هذه املصاريف دون مط

د بعنوان استهالك املاء الصالح 6أ 86248د بعنوان استهالك الكهرباء و6أ .2642وبلغت هذه املصاريف 6 الحقا

 6للشراب

من كراسات الشروط املنظمة الستلزام كل من سوق الدواب وسوق الجملة  92نص الفصل  ،عالوة على ذلك

على أن يتولى  .912والسوق اليومية والقاصة والسوق ألاسبوعية واملسلخ البلدي لسنة والغالل  للخضر

الفضالت وفي صورة عدم قدرته على القيام بعملية التنظيف تحّل  أنواعاملستلزم تنظيف السوق ورفع جميع 

ه مقابل تحمل املستلزم املصاريف الناجمة عن هذه العملية
ّ
بلدية الجم ت وخالفا لذلك أّمن6 البلدية محل

                                                             
 إلاعتمادات ألاصلية املرسمة(/إلاعتمادات ألاصلية املرسمة -الاعتمادات النهائية املرسمة: )نسبة التغييرات  3
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قّدرتها الّدائرة بمبلغ الفضالت بكلفة جملّية  أنواعتنظيف جميع هذه ألاسواق واملسلخ وقامت برفع جميع 

دينار عن كّل أسبوع بالنسبة إلى  21سالف الذكر أي بحساب  92د اعتمادا على ما ذكر بالفصل 6أ 226212

ولئن بّررت  6دون الرجوع على املستلزمين ومطالبتهم بها6من قيمة البّتة بالنسبة إلى املسلخ % 4ألاسواق ونسبة 

مصالح البلدّية بقيام املستلزمين بتنظيف ألاسواق واملسلخ من الّداخل واقتصار البلدّية على رفع وافراغ 

الحاويات فإّن هذه العمليات في حّد ذاتها ُيفترض أن يقوم بها املستلزمون مثلما تّم التنصيص عليها بكّراسات 

 6روطالش

 نفقات التأجير 

من مجموع  % 1.نسبة  وهو ما يعادل .912د خالل سنة 6أ 26192بلدية اليبلغ حجم التأجير العمومي ب

 6 نفقات العنوان ألاول 

املستخرجة من  .912وقد تّمت املقارنة بين البيانات املضمنة بالقائمة املفصلة ألوامر الصرف لشهر ديسمبر 

وقد أسفرت ، لنفس الشهر املوظفين والعملة التي تمسكها مصلحة الشؤون إلاداريةمنظومة أجور وقائمة 

 6صرف منحة ألاوساخبعض الاخالالت تهّم بين بيانات الوثيقتين  باستثناء املقارنة عن تطابق 

إحداث منحة خصوصّية تسمى  2281جويلية  2املؤرخ في  2281لسنة  .84تّم بموجب ألامر عدد فقد 

وال تخّول هذه 6 لفائدة عملة الجماعات العمومّية املحلّية املكلفين بالتطهير ورفع الفضالت" منحة أوساخ"

 لفائدة العملة القائمين مباشرة بالتطهير ورفع الفضالت وذلك بمقتض ى
ّ
قرار يتخذه رئيس  املنحة إال

وتبّين من خالل فحص أوامر 6 الجماعات املحلّية ويصادق عليه من طرف سلطة إلاشراف ذات مرجع النظر

ه وقع صرف  .912صرف ألاجور لشهر ديسمبر 
ّ
عامال في حين ال يؤّمن مباشرة  21لفائدة " منحة ألاوساخ"أن

من مجموع العملة املنتفعين بهذه  % 41عّدى عامال أي بنسبة ال تت 12مهام التطهير ورفع الفضالت سوى 

 221تساوي  .912وهو ما انجّر عنه صرف البلدّية ملبالغ شهرّية بدون وجه حّق بعنوان شهر ديسمبر 6 املنحة

 912.6د بعنوان السنة املالّية 6أ 262دينار أي ما يقارب 

ك حّصة من الوقود انتفع بها في باستهال .912قام رئيس النيابة الخصوصّية لبلدّية الجم بعنوان سنة و 

لتر من البنزين الرفيع وبقيمة جملّية  168.1وقدرت هذه الكمية بحوالي 6 سّيارته الخاّصة بدون وجه قانوني

  6د6أ 6222.بلغت 

 نفقات استهالك الوقود

د أي ما نسبته 6أ 22ما قدره  .912بلغت قيمة الوقود الذي تم اقتناؤه لوسائل النقل ببلدية الجم في سنة 

نه ال يتوفر بالبلدية نظام مراقبة داخلي يمكن من إورغم أهمية هذا املبلغ ف6 من نفقات وسائل املصالح % .2

بل مختلف املعدات والتي يتعين التثبت من متابعة ومراقبة استهالك الوقود مقارنة باملسافة املقطوعة من ق

دفاتر العربات بهدف تشخيص وتفادي أسباب الاستهالك املشط في ب مع املعطيات املذكورة متهاءمدى مال

كما ال تتولى مصالح البلدّية إعداد جداول تتضمن بالخصوص تعريف السيارة واملسافة املقطوعة في 6 إلابان
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بمنشور  ات املستهلكة ومعدل الاستهالك مخالفة بذلك ما جاءكمية املحروقأول الشهر وآخره حسب العداد و 

حول مزيد إحكام التصرف في السيارات إلادارية ونفقات  9112جانفي  22بتاريخ  .الوزير ألاول عدد 

 6املحروقات

ويتولى في مرحلة 6 ذلك، يستعمل املسؤول عن التصرف في الوقود مقتطعات يدوية يعّدها بنفسه إضافة إلى

الحقة عند التزّود بمقتطعات الوقود من الشركة الوطنّية لتوزيع البترول تسوية كميات الوقود املستهلك على 

الكميات املستهلكة وال  قيقةيسمح بالتثبت من حضوء قيمة املقتطعات اليدوّية ومن ثّم ُيتلفها وهو ما ال 

 6  قيمتها املالية الحقيقة بعنوان السنة

أنه  9122ديسمبر  12أقر رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الجم بمقتض ى شهادة بتاريخ من جهة أخرى، 

وما قبلها  9122مقابل استهالك وقود عن سنوات  وقودد لفائدة محطة 6أ .8قدره  اتخلد بذمة البلدية مبلغ

تحديد هذه الفترة بالدقة املطلوبة كما لم يرفق هذه الشهادة بوثائق إثبات تفيد قيام هذا الدين أو دون 

 6من املحطة التي يتم التعامل معهافواتير  وصّحته على غرار املقتطعات اليدوية الوقتية التي تم استعمالها أ

من الشركة الوطنّية  .912التي تم اقتناؤها في سنة  باستعمال مقتطعات الوقودتم خالص هذا املبلغ كامال و 

 6د دون أن يتّم قيد هذه العملية محاسبيا6أ 22بلغت قيمتها والتي لتوزيع البترول 

ة  .912وواصلت البلدّية بعنوان السنة املالّية 
ّ
املقتطعات اليدوّية التي بلغت  وقودالتزّود بالوقود من محط

ة و د مثلما تّم 6أ 826229قيمتها 
ّ
املسؤول عن التصرف في الوقود وهو ما ضبطه في كشف معّد من قبل املحط

دات تجاه نفس الشركة بلغت 
ّ
تظهر في الحساب املالي دون أن  .912د في موفى سنة 6أ 4162.2انجّر عنه متخل

 6صّحته ومصداقيتهمما ينعكس على 

ر مديونّية البلدّية بعنوان سنة 
ّ

دات فإّن مؤش
ّ
عوضا عن %  94 يصبح .912وأخذا بعين الاعتبار لهذه املتخل

22 6% 

هو مخالفة  تي تليهانة العلى الاعتمادات املخّصصة للسما كما أّن طريقة خالص استهالك الوقود بعنوان سنة 

ة املحاسبة العمومّية  82صريحة ملقتضيات الفصل 
ّ
على  املعقودةالذي ينّص على أن تحمل النفقات من مجل

دة بميزانّية السنة الجارية وعلى وجوب القيام بالعمل املستوجب في أجل أقصاه موفى تلك و الاعتمادات املرص

 6السنة فيما يخّص املصاريف العادّية

 التوصياتأهم 

 مختلف الهياكل ذات الصلة  توص ي الّدائرة بمزيد التنسيق بين مختلف املصالح البلدّية وبينها وبين

نها من تحيين جداول التحصيل والتوظيف ألا 
ّ
بالتقّيد بالقوانين  كما توص ي6 مثل ملواردهابما يمك

ة املحاسبة العمومّية وبالتراتيب الجاري بها العمل وخاّصة 
ّ
ة الجباية املحلّية ومجل

ّ
وخاّصة أحكام مجل

قة منها بمجال املالّية العمومّية املحل
ّ
 6 ّيةاملتعل
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 واملعلوم على ألاراض ي غير املبنّية تحصيل املعلوم على العقارات املبنية يضرورة تحيين البلدّية لجدول 

بما يسمح بتحسين  اوذلك من خالل إعداد إحصاءات تكميلية إلضفاء الشمولية الالزمة على توظيفه

 6 مواردها

  تقليص آجال تثقيل جداول  باملهدّيةوأمانة املال الجهوية يتعّين على كل من القباضة البلدية بالجم

 6واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية تحصيل املعلوم على العقارات املبنية

  وخاصة فيما  يتعّين إيالء أعمال الاستخالص والتتبع ألاهمية الالزمة لتحسين نسب الاستخالصكما

ق باملعاليم على العقارات
ّ
 6يتعل

 دول املراقبة بتضمينه املؤسسات املوجودة باملنطقة البلدية وتحديد املبلغ ألادنى ضرورة تحيين ج

املطلوب منها وفي مرحلة ثانية إجراء مراقبة باالعتماد على جدول شامل للمؤسسات الخاضعة 

للمعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية للتثبت من أنه تم استخالص 

وفي حالة أن القيمة املستخلصة فعال تقل عن الحّد ألادنى املطلوب يستوجب الوضع 6 دنىالحّد ألا 

 6من البلدية إعداد جدول تحصيل الفارق واملطالبة بتثقيله لدى القابض املكلف باستخالص مواردها

  تثقيلها يتعّين على البلدّية حصر املؤسسات املعنية برفع الفضالت بمقابل وتعميم الاتفاقيات معها و

نها من تدعيم مواردها املالية ويساعدها على مجابهة نفقاتها املنجّرة عن أعمال 
ّ
لدى القابض بما يمك

 6النظافة

  ّ6متابعة استهالك الوقودة وضع نظام رقابة داخلي يسمح بيتعّين على البلدي 

 6ضرورة الحرص على تفادي النفقات غير املبّررة 



ارة  وز  ….........……: الجم في                         ة                                              ـسية التونـهوريالجم  
 يئةالشؤون المحلية والب

 ةـة المهديـــاليو     
 م  ـجة الـبلدي         
 

 ـــددـــــعــ          

 

  

  الجمالجم  بلديةبلديةلل  الخصوصيةالخصوصية  النيابةالنيابة  رئيسرئيس  ننمم                                                                          

  إلــــىإلــــى                                                                                                  

  رئيس الغرفة الجهوية للمحاسبات بسوسةرئيس الغرفة الجهوية للمحاسبات بسوسة: : السيدالسيد                                                      
                                                          

  

  
  

 .المالية على حسابات بلدية الجم حول اإلجابة على مالحظات تقريرالرقابة  ::الموضوعالموضوع

  .7102ديسمبر  07بتاريخ  7102/07/27مراسلتكم تحت عــدد   ::المرجعالمرجع
  

  

ولية مالحظات األتبعا لمراسلتكم المذكورة بالمرجع أعاله المتعلقة بالوبعد، 
الواردة بتقرير الرقابة المالية على حساب بلدية الجم، أتشرف بمدكم بمالحظاتنا 

 .و السالم. في الغرض ضمن التقرير المصاحب 
 
 

  رئيـس النيابـة الخصوصيـةرئيـس النيابـة الخصوصيـة                                                                                                                                                                
  

  ييصالح الشعبانصالح الشعبانالالمنزلي محمــد  منزلي محمــد  
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  الجمالجم  بلديةبلديةلل  الخصوصيةالخصوصية  النيابةالنيابة  رئيسرئيس  ننمم                                                                          
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  ات بسوسةات بسوسةرئيس الغرفة الجهوية للمحاسبرئيس الغرفة الجهوية للمحاسب: : السيدالسيد                                                      
                                                          

  

  
  

بتقرير الرقابة المالية على  المضمنةعلى المالحظات  اإلجابةحول   ::الموضوعالموضوع

 .حسابات بلدية الجم

  .7102ديسمبر  07بتاريخ  7102/07/27مراسلتكم تحت عــدد   ::المرجعالمرجع
  

  

تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعاله حول المالحظات وبعد، 
المضمنة بتقرير المالحظات األولية المتعلقة بالرقابة المالية على حسابات بلدية 

بالتقرير المصاحب  ةالجم، أتشرف بمدكم باجابتنا على النقاط والمالحظات الوارد
 :وذلك كالتالي 

 :بالنسبة إلعداد جداول التحصيل .1
  شمولية جداول التحصيلعدم: 

شمولية جداول التحصيل وعدم دقة بالنسبة للمالحظات المتعلقة بعدم   
ي ترجع باألساس إلى قلة الموارد البشرية مما يعيق هالبيانات المدرجة بها ف

انجاز اإلحصاء التكميلي وتحيين المعطيات بصفة دورية، إضافة إلى عدم تعاون 
عطيات الدقيقة، إضافة إلى تفاقم ظاهرة البناء المواطن في خصوص االدالء بالم

 .7100بعد سنة الفوضوي خاصة 

علما وأننا سعينا لتدارك النقائص المذكورة في اطار انجاز االحصاء العشري 
 .7172-7102للفترة 

 تأخير في تثقيل جداول التحصيل: 
جداول التحصيل في  إحالة إلى إمكانياتلديها من  تسعى اإلدارة البلدية بكل ما    

تثقيلها واالنطالق في  إجراءاتآجال معقولة حتى يتسنى لمحاسب البلدية إتمام 
 .استخالص المعاليم المثقلة

 



 االستخالص عن طريق أذون وقتية: 
من مجلة الجباية المحلية في  72تعمل مصلحة الجباية على تطبيق الفصل     

د عن طريق أذون وقتية مع وجوالتي وقعت معاينتها إطار تدارك االغفاالت 
 .داء في بعض الحاالتصعوبات في اقناع المطالبين باأل

  تحصيل واستخالص المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو
 :التجارية أو المهنية

بخصوص عدم تضمين البلدية بجدول المراقبة أو زمام الحد األدنى للمعلوم      
على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية جميع المؤسسات 

بعدم توفر الموارد البشرية المتعلقة  المنطقة البلدية، فمرده نفس األسبابالكائنة ب
ا عملنا على تالفي هذا اإلخالل ضمن ة لدى مصلحة الجباية علما وأننالكافي

 .اإلحصاء العشري الجديد

 رفع الفضالت غير المنزلية بمقابل: 
اتفاقيات رفع الفضالت  بذلت بلدية الجم مجهودات ملحوظة فيما يتعلق بابرام   

غير المنزلية لعديد المؤسسات سواء منها الصناعية أو المحالت المفتوحة للعموم 
عديد االتفاقيات الجديدة ابرام وخاصة منها المقاهي والمطاعم والورشات حيث تم 

 .7102 ألف د إلى غاية موفى 01بلغ تجاوز كما تم استخالص م

 مداخيل األمالك البلدية: 
بالنسبة لعدم التنصيص على زيادة سنوية للعقد المبرم مع المغازة العامة  -

فإن البلدية تولت رفع قضية في تعديل معلوم كراء المغازة العامة وهي 
قضية منشورة لدى القضاء ولم يتم اصدار حكم بات في شأنها إلى حد 

 .الساعة
ياحي فإنه لم يتم أما بالنسبة للعقد المبرم بين البلدية وشركة التنشيط الس -

التنصيص على زيادة سنوية اعتبارا لخصوصية اإلطار الذي تم فيه تسويغ 
العقار البلدي حيث تم االتفاق على تولي الشركة المسوغة إعادة تهيئة 

سنة حيث  01العقار وتحمله كافة النفقات ،إضافة إلى إقرار فترة تسويغ 

كن صاحب الشركة في حتى يتم 10/11/7177تنتهي المدة التعاقدية في 

 .استرجاع كافة مصاريف التهيئة
في اجراءات مراجعة معينات الكراء  7102كما انطلقت البلدية خالل سنة 

 .السنة فيد  0111ال تتجاوز معينات الكراء  بالنسبة للعقود التي

غة يمن المعلوم األخير وذلك باعتماد الص %11وذلك بإقرار زيادة بـ 

 .نيوالمتسوغين المعني بين البلدية رضائيةال

  استصدار الجمع بين مهام  وعدم التقيد باإلجراءات القانونية في مجال
 :وثائق االستخالص الوقتية

عمل على مزيد تنظيم مهام وكيل المقابيض طبقا لما ورد في هذا اإلطار سن
 .أعاله اضمن مالحظتكم المشار إليه

 .مسك حسابية خاصة بمكاسب البلدية -
 .عمل على تجاوز اإلخالل المشار إليه أعاله، سناإلطارفي هذا 



 
 :غاية اشهاريةاشغال الملك العام ل -
 ك البلديمللالوقتي ل اإلشغالغة الترخيص المباشر في يما يتعلق اعتماد صيف

شأنه أن  منالعمومي للطرقات لغاية اشهارية دون القيام بعملية الجرد بما 
غة حات االشهارية وبالتالي اعتماد صييسمح للبلدية احتساب قيمة المسا

ئة أفضل قدر من الموارد البلدية، أفيدكم أنه عبالترخيص المناسبة بما يضمن ت
بالرجوع إلى االتفاقيات المبرمة مع الشركات المستغلة لمواقع اشهارية فان 

د وهي بالتالي التستجيب  017227بلغت ( اتفاقيات 7)قيمتها المالية الجملية 

لسنة  47والمنقح بالمرسوم عدد  7112لسنة  07القانون عدد  لمقتضيات

بالملك العمومي حيث  هارباالشالمتعلق  7100سبتمبر  11المؤرخ في  7100

 .د.أ 011شهارية المطلوب استغاللها تتجاوز قيمة المساحة اإل ال

 :اتـــــاز النفقــانج .2

 :نفقات وجوبية -
الوجوبي خاصة منها المتعلقة تكتسي الطابع  عقد نفقات الفيما يتعلق ب

ألف د على حساب نفقات وجوبية  011بنفقات التدخل العمومي بقيمة 

خاصة منها خالص ديون صندوق القروض أفيكم أن نفقات التدخل 
دور البلدية لتنشيط الحياة الثقافية  على العمومي تتدرج في اطار المحافظة 

الثقافية والرياضية الناشطة والجمعياتية من خالل المنح المسندة للجمعيات 
االجتماعية داخل البلدية من  بلدية للمحافظة على السلمسعي ال اضافة إلى

 .خالل المنحة المخصصة لودادية أعوان البلدية
 :االلتزام باآلجال القانونية لعقد النفقات -

ديسمبر  01في هذا اإلطار فان عقد نفقات مثل تعهد وسائل النقل بعد أجل 

 .تعتبر نفقة وجوبية لضمان استمرارية العمل خاصة في مجال النظافة
وقائية لفائدة عملة البلدية كانت اضافة وأن عقد نفقة تتعلق باقتناء أزياء 

 ابةقتطبيقا لمحضر جلسة ممضي من طرف رئيس النيابة الخصوصية والن
اء الوقائية لفائدة عملة ياألساسية ألعوان البلدية حيث تم التعهد باقتناء األز

االجتماعية داخل  وذلك سعيا لضمان السلم 7102سنة البلدية بعنوان 

 .البلدية
 :التصرف في الضمانات النهائية لعقود اللزمة -

التنصيص على أن يتولى  7102في هذا اإلطار تولت البلدية بداية من سنة 

صاحب اللزمة االستظهار بضمان بنكي لبقية ثمن اللزمة اضافة إلى 

من ثمن اللزمة وبالتالي فقد ضمن هذا  % 71الخالص المسبق لنسبة 

 .االجراء حسن تنفيذ اللزمة وضمان استخالص كامل ثمن اللزمة
 :الستلزامنفقات بعنوان ا -
اضطرت البلدية لخالص الديون المتخلدة بذمة مستلزم المسلخ  اإلطارفي هذا  

اعتبارا لوجود  7102بعنوان سنة استلزامه  إعادةالبلدي حتى يتسنى للبلدية 

ستلزمين بعنوان استهالك الماء والكهرباء وفي موضعية قديمة لتراكم ديون ال



خاصة فيما  7102ية خالل سنة هذا اإلطار عملنا على تدارك هذه الوضع

للتقليص في  sondageيتعلق باستهالك الماء بالمسلخ البلدي حيث تم تركيز 

 .استهالك الماء والزام المستلزم بخالص فواتير االستهالك
علما وأنه تقرر استغالل المسلخ البلدي بصفة مباشرة من البلدية بداية من سنة 

7104. 

أما فيما يتعلق بتنظيف األسواق والمسلخ البلدي فال تتحملها البلدية حيث أن 
 برفع مستلزم المسلخ يتولى بنفسه أشغال التنظيف والحراسة والتقوم البلدية إال

 .وافراغ الحاويات الموضوعة داخل المسلخ
لة الى المستلزم وكذلك بالنسبة لنظافة سوق الجملة للخضر والغالل فهي موك

ها بفضاء السوق باستعمال آلة لدية لرفع الفضالت التي يتم تجميعدخل البوتت
 .التراكس و الشاحنة

 :نفقات التأجير والتمتع باالمتيازات المهنية -
هير ورفع الفضالت ين بالتطفيما يتعلق بوجود بعض العملة غير المكلف

العملة بصفة مباشرة وتسند لهم منحة أوساخ، أفيدكم أنه بعد مراجعة قائمة 
دة إلى بعض يات التي تتعلق بتغير المهام المسنتبين وجود بعض الوضع

أو الحجابة، كما توجد وضعيات العملة من رفع الفضالت إلى الحراسة 

 7100لسنة  12سوم عدد تتعلق باالنتدابات التي تمت بمقتضى المر

أنه باعتبار أن المنتدبين مكلفين بالنظافة إال  7102أفريل  72المؤرخ في 

 .تم تكليفهم بمهام أخرى ال تتعلق بالنظافة
عمل على إعادة النظر في قائمة العملة والمهام الموكلة في هذا اإلطار سن

إليهم وبالتالي إسناد منحة األوساخ إلى مستحقيها طبقا للتراتيب المعمول 
 .بها في هذا الغرض

 :نفقات استهالك الوقود -
ي لمتابعة ومراقبة استهالك الوقود بالنسبة لعدم توفر نظام مراقبة داخل

مقارنة بالمسافة المقطوعة من قبل مختلف المعدات مرده عديد األسباب، 
منها ضعف الموارد البشرية المخصصة لمصلحة المستودع والورشات 
إضافة إلى عدم وجود عدادات بأغلب معدات النظافة اضافة إلى وجود 

يل الشيء الذي يتطلب قبل ديون بعنوان استهالك الوقود تجاه محطة عج
قود تطهير الديون المذكورة لوضعية التصرف في الو إصالحبداية كل 

معدات النظافة  وتدعيم مصلحة المستودع بالموارد البشرية وتعصير
   . عمل على تجسيمها بصفة تدريجيةخاصة وهي أهداف سن

  /./...المالمــــــــــوالسوالس                                                                                        
  

  رئيـس النيابـة الخصوصيـةرئيـس النيابـة الخصوصيـة                                                                                                                                                                
  

  صالح الشعبانيصالح الشعبانيالالمنزلي محمــد  منزلي محمــد  
 



 : .......................................الجم في                 يــةوريـــة التونسالجمه

        ـةالماليـــــوزارة      
     العمومية واالستخالص  العامة للمحاسبةاالدارة  

    بالجم  البلديةالقباضة          
   

ــــــدد       إ.ج.م /عـــ
 
 

 ـــمالجـب  بلـــديض الــقـابالمـن  

 رئيس الغرفة الجهوية للمحاسبات: السيد  ىإل

 بسوســـة                                        
 

 الموضـوع : حول الرقابة المالية على حسابات بلدية الجم.

 تحية طيبة وبعد ، 

في إطار اإلجابة على بعض المالحظات األولية التي جاءت بتقرير دائرة 
ديسمبر  41المحاسبات في إطار الرقابة المالية على حسابات بلدية الجم بتاريخ 

 :إعالمكم بالنقاط التالية، يشرفني 7142

رغم المجهودات المبذولة من طرف أعوان القباضة : إستخالص المعاليمحول *
خالل سنة )م اجراءات االستخالص، فإن النقص الكبير في األعوان البلدية التما

شكل ( إقتصر عدد األعوان المباشرين على القابض وعون وعدل الخزينة 7142
األولي وتبليغ  اإلعالمالمعمول بها ويقتصر العمل على  اإلجراءات إلتمامعائقا 

بعض قمنا بإجراء جبري على  7142وخالل سنة . محضر من مضمون دفتر



ـدد عقلة 411عـ)المتلددين عن خالص األداء البلدي، تمثل أساسا في العقل البنكية 
 (.بنكية

بخصوص تنزيل موارد جبائية خاصة بفصلي المعلوم : زيل موارد جبائية نتحول *
 اإلجراءعلى العقارات المبنية والغير المبنية عن طريق أذون نهائية، فإننا تداركنا هذا 

وما  7142بعنوان سنة  اإلضافيةبإلحاق جداول لتثقيل الفصول  7142خالل سنة 
 .سبقها على سبيل التسوية

./. 5بخصوص إحتساب الزيادة السنوية : مداخيل األمالك العقارية البلديةحول  *
في السنة الموالية على أساس مبلغ الكراء األول، فقد تم تدارك األمر والعمل على 

على أساس مبلغ الكراء األخير بالنسبة لتثقيالت سنة ./. 5دة السنوية  إحتساب الزيا
7142. 

ــم بهــــأعلمناك  .المـــــذا والســـ

 

 القـابض البلدي بالجم


