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 تقرير الرقابة املالية على بلدية جّمال

 (6102 سنة تصّرف)

  تقديم البلدية

يقطن بها حوالي و   9كلم 9191 تهامساح وتبلغ 9199فيفري  91ّمال بمقتض ى ألامر العلي املؤّرخ في جأحدثت بلدّية 

ارّية وصناعّية جمؤّسسة ت 4619وتضّم البلدّية  9694ن والسكنى لسنة االعاّم للسك للتعدادساكنا وفقا  12496

ب من رئيس وتومهنّية و 
ّ
ى تسييرها نيابة خصوصّية تترك

ّ
 9966أعضاء تّمت تسميتهم بمقتض ى ألامر عدد  6تول

ق بتسمية نيا 9699أوت  92املؤّرخ في  9699لسنة 
ّ
 .الجمهورّية بات خصوصّية ببعض البلديات بترابواملتعل

ب
ّ
 21عونا و 96شؤون إلادارّية واملالّية وإدارة فرعّية فنّية يعمل بها كتابة عاّمة وإدارة لل منهيكلة البلدّية  وتترك

مقابل معّدل نفقات خالل نفس د .م 299ما قدره  9691-9694وبلغ معّدل املوارد السنوّية للبلدّية للفترة . عامال

 ..د.م 896 الفترة بقيمة

  املهمةطبيعة 

وفي إطار تنفيذ الاتفاقّية املبرمة بين الجمهورّية التونسّية  9692 أكتوبر 8 بتاريخ 466عدد  املهمة بإذنعمال 

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

د 9691 الوضعّية املالّية للبلدّية بعنوان سنة
ّ
الي ومن صّحة بدرجة معقولة من إحكام إعداد الحساب امل للتأك

جهود البلدّية من أجل تعبةة 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"اردة باالستبيان املوجه للبلدية وتلك املستخرجة من منظومة املعطيات الو 

 .املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص بها امليدانية

 إعداد الحساب وتهيئته

رة العاّمة خالفا 
ّ
تي  9661جانفي  91ملؤّرخة في ا 99دد علإلدارة العاّمة للمحاسبة العمومّية وإلاستخالص للمذك

ّ
ال

تم تقديم الحساب املالي جويلية من السنة املوالية  89أي التاريخ ألاقص ى إليداع الحسابات املالّية  ضبطت

 .9692 أوت 2للبلدية لدائرة املحاسبات بتاريخ 

 خالصة أعمال املراجعة

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

قيق املستندية وامليدانية من مالحظات فإنه يمكن التأكيد بدرجة معقولة اعتبار ما انتهت إليه أعمال التد
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وحسب املبادئ التي تقوم عليها أنظمة املحاسبة العمومية وميزانية الجماعات املحلية من أن حسابات بلدية 

حاسبية جمال ال تشوبها أخطاء جوهرية من شأنها التأثير على صدق النتيجة املحاسبية وعلى صحة العمليات امل

 .9691املنجزة قبضا وصرفا بعنوان ميزانية سنة 
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 ( بالدينار) 9691ملخص الحساب املالي لسنة 

 

20162015

النفقاتاملقابيضالنفقاتاملقابيض

542 939 1373 794 3العنوان ألاول 

186 084 2372 843 1املداخيل الجبائية إلاعتيادية

636 141 0041 973املعاليم على العقارات و ألانشطة

828 220354 383مداخيل اشغال امللك العمومي البلدي والاستلزام 

613 063542 460معاليم الرخص الادارية إسداء خدمات

108 94945 26املداخيل الجبا ئية الاعتيادية الاخرى

356 855 9001 950 1املداخيل غير الجبائية الاعتيادية

184 611347 340مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية

172 508 2891 610 1املداخيل املالية الاعتيادية

720 584 1591 678 1العنوان الثاني

972 327 4331 638 1املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية )م-خاصة للبلدية(

325 820237 220منح التجهيز

647 090 6131 417 1مدخرات وموارد مختلفة

586 448246 34موارد الاقتراض

586 448246 34موارد الاقتراض الداخلي

162 27810 5املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

162 27810 5املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

244 653 3372 031 3العنوان ألاول 

680 492 7372 856 2نفقات التصرف

513 247 6461 316 1التأجير العمومي

367 104 5781 329 1وسائل املصالح

800 513140 210التدخل العمومي

0نفقات التصرف الطارئة وغير املوزعة

564 599160 174فوائد الدين املحلي

564 599160 174فوائد الدين املحلي

124 233 8211 886العنوان الثاني

686 122924 619نفقات التنمية

686 122924 619إلاستثمارات املباشرة

553 699303 267تسديد أصل الدين

553 699303 267تسديدأصل الدين

885 04النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

885 04النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

5 472 2953 918 1575 524 2623 886 368

895 637 1381 554 1الفائض
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 ونفقاتهاجّمال  موارد بلدية  لتحلي

  6102النتائج العاّمة لتنفيذ امليزانية لسنة 

 494وان ألاّول في حدود د  موّزعة على العن.م 496ما قدره  9691بلغت تقديرات موارد ميزانّية بلدّية جّمال لسنة 

بالعنوان  % 61د وبنسبة .م 8921د تّم بشأنها تحصيل مقابيض بقيمة .م 9د وعلى العنوان الثاني في حدود .م

بالعنوان الثاني لتبلغ جملة املوارد املحّصلة بالعنوانين ألاّول والثاني قيمة  %64د وبنسبة .م 9916ألاّول وبقيمة 

 . بالتقديرات مقارنة % 62د ونسبة .م 2942

اني تّم .م 99621د بالعنوان ألاّول و.م 89282وبلغت جملة إلاعتمادات املرّسمة بامليزانّية ما قدره 
ّ
د بالعنوان الث

في  % 11د وبنسبة .م 99114في العنوان ألاّول وبقيمة  % 16د وبنسبة .م 89426بشأنها إنجاز نفقات بقيمة 

اني مّما يجعل من النسبة 
ّ
 .% 62العاّمة لإلنفاق بالعنوانين ألاّول والثاني تبلغ العنوان الث

عن فائض جملي في املقابيض على املصاريف قدره  9691وقد أسفر تنفيذ ميزانية بلدية جّمال بعنوان تصرف 

أما الباقي الذي يمثل الفوائض املنقولة من سنة إلى . د.م 99246تم تحويله إلى املال إلاحتياطي في حدود . د.م 9.1

  . فقد تم تحويله إلى الحساب إلانتقالي. د.أ 2خرى بعنوان املشاريع املمّولة بواسطة إلاعتمادات املحالة وقيمته أ

 املوارد

مقارنة بجملة موارد  تراجعا طفيفاد مسّجلة .م 2942ما قدره  9691وارد بلدية جّمال خالل سنة بلغت جملة م

من %  89من موارد العنوان ألاّول و%  11هي تتكون في حدود د و .م 2929 السنة السابقة والتي كانت في حدود

اني
ّ
 .موارد العنوان الث

يرجع  % 4بنسبة  9692مقارنة بسنة  تراجعامسّجلة . د.م 896وحّققت البلدّية في عنوانها ألاّول مداخيل بقيمة 

ل  ذه املعاليمعلما وأّن ه  % 92بنسبة  املعاليم على العقارات وألانشطة تعبةة تقهقر إلىأساسا 
ّ
من  % 49تمث

بخصوص املعلوم على العقارات املبنّية  % 2بخصوص املعلوم على ألانشطة و % 81)جملة املوارد الذاتّية 

 .  9691سنة  % 28املعّدل الوطني لحجم هذا الصنف من املوارد في حين  بلغ ( واملعلوم على ألاراض ي غير املبنّية

فة على ا
ّ
ل املعاليم املوظ

ّ
من موارد  % 62ملؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية أو الّتجارّية أو املهنّية نسبة وتمث

لم تتجاوز نسبة املعلوم على العقارات املبنّية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنّية على فيما العقارات وألانشطة 

  .% 8و % 96الّتوالي 

متأتّية من املناب من املال  % 28د منها .م 9912ما قيمته  9691املداخيل غير الجبائية الاعتيادية سنة وبلغت 

ل حّصة مداخيل أمالك البلدية إلاعتيادية .م 99492املشترك للجماعات املحلية بما قدره 
ّ
 سوى د فيما لم تمث

ية أساسا من مد د.أ 292وبما قدره  92%
ّ
شاط الّتجاري متأت

ّ
 .اخيل كراء عقارات معّدة للن
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اتية واملخّصصة للتنمية بنسبة و 
ّ
 % 1291بخصوص املوارد املحّققة في العنوان الثاني فقد شملت املوارد الذ

وموارد  ( بعنوان املّدخرات % 62بعنوان املوارد الخاّصة للبلدّية و ونسبة  % 98منها بنسبة )د .م 992وبقيمة 

د مسّجلة تراجعا ملحوظا بمقارنة بسنة التصّرف السابقة بنسبة .أ 84وبقيمة  % 999بنسبة خلي الداإلاقتراض 

أهمّية حجم د ويتبّين مّما سبق .أ 2وبقيمة  % 698واملوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة بنسبة ( د.أ 942) % 61

البلدّية على تمويل إستثماراتها باإلعتماد على مواردها يعكس قدرة  مّمااملبالغ املتأتية من الفوائض غير املستعملة 

اتية
ّ
   .الذ

 النفقات

 9692مقارنة بسنة  % 9بنسبة مسّجلة تراجعا طفيفا و د .م 29429ما قدره  9691نفقات امليزانية لسنة  بلغت

 %  21صالح وتمثل نفقات التأجير العمومي ووسائل امل 9691د سنة .م 89426حيث بلغت نفقات العنوان ألاول 

 .%  92ويالحظ في هذا الصدد إرتفاع نفقات وسائل املصالح بنسبة  منها

مسّجلة تراجعا ( دون إعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفائض)د .أ 662نفقات العنوان الثاني فقد بلغت  أما

ل  9692مقارنة بسنة 
ّ
تي رغم أّنها تمث

ّ
من نفقات هذا العنوان  % 26خاّصة على مستوى إلاستثمارات املباشرة ال

 9691لم تسّجل سنة فيما  % 99كما لوحظ أيضا تراجع تسديد أصل الدين بنسبة  % 88فقد تراجعت بنسبة 

 . الّنفقات مسّددة من إلاعتمادات املحالة أّي 

 القدرات املالّية

سبة املعتمدة من قبل تبقى  % 61تبّين أّن نسبة تحقيق امليزانّية بخصوص موارد العنوان ألاّول والبالغة 
ّ
دون الن

 . % 12صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلّية والّتي يجب أن تفوق 

ل في قيمة إلاّدخار الخام 
ّ
ر إلاّدخار لبلدّية جّمال واملتمث

ّ
املال إلاحتياطي من العنوان ألاّول )وتبّين بخصوص مؤش

مقارنة بموارد ( للّسنة الّسابقة للّسنة ألاخيرة % 96املال إلاحتياطي من العنوان ألاّول + للّسنة ألاخيرة   % 66

املعيار املعتمد من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات  تجاوز حيث  % 98 نسبة العنوان ألاّول فقد بلغ

 . %96املحلّية واملحّدد بنسبة 

ر ( أعباء التأجير مقارنة بنفقات العنوان ألاّول ) وبخصوص نفقات أعباء التأجير
ّ
ويبقى  % 48نسبة فقد بلغ املؤش

ل في نسبة  دون 
ّ
 رغم %22الحّد ألاقص ى املضبوط من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلّية واملتمث

 .مقارنة بسنة التصّرف السابقة % 1 البلدي بنسبةكتلة التأجير  تطّور 

 من جهة أخرى 
ّ
اتية للبلدّية  %21ل كتلة ألاجور تمث

ّ
دون إحتساب املناب من املال املشترك )من مجموع املوارد الذ

مّما يجعل من بلدّية جّمال في خانة البلديات التي تعاني ( واملبالغ املحّولة من صندوق التعاون بين الجماعات

اتّية والرّ 
ّ
ن من تحقيق صعوبات هيكلّية ظرفّية ويحّتم عليها تعبةة مواردها الذ

ّ
فع من نسب إلاستخالص حّتى تتمك

اتيةالتوازن بين أعباء التأجير 
ّ
 . واملوارد الذ
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ر إلاستقاللّية املالّية 
ّ
ويعتبر  % 19للبلدّية ( موارد العنوان ألاّول دون إحتساب املناب من املال املشترك)وبلغ مؤش

ر دون 
ّ
ل في  الحّد املضبوط من قبل صندوق القروض ومساعدةهذا املؤش

ّ
 . %26الجماعات املحلّية واملتمث

 نفقاتها وإنجاز مالحظات حول تعبئة موارد البلدية 

 في تثقيل جداول التحصيلتأخير 

 الفصلينوذلك خالفا ملقتضيات  املبنيةلوحظ تأخير في تثقيل جداول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية وغير 

غرة جانفي من  تاريخ الدفع بداية من مستوجبةأّن تلك املعاليم على   الذي ينّص من مجلة الجباية املحلية  86و 9

جعل من  مّما 9691أوت  91لدى املحاسب البلدي بتاريخ  جداول التحصيل تّم تثقيلحيث . كّل سنة

ن البلدّية من تحصيل اأوت تعتمد على جد-إستخالصات الفترة جانفي
ّ
ول تثقيل السنة السابقة بما ال يمك

  .جال القانونّية مستقبالوتعّهدت البلدّية بإحترام لا  .مداخيلها محّينة

د .أ 18د تّم بشأنها إستخالص ما قيمته .أ 962ما قدره ن املعلوم على العقارات املبنية بلغت تثقيالت السنة بعنواو 

تي بلغت في  % 2من جدول التحصيل وبنسبة  % 26أي بنسبة 
ّ
من مجموع التثقيالت بإعتبار بقايا إلاستخالص ال

ى 
ّ
ن د والبلدّية مدعّوة إلى العمل على الّرفع من نسق إستخالصاتها وتطهير حساباتها م.م 99229ما قدره  9691موف

 . البقايا

 نسب املعاليم على العقارات املبنّيةتحيين 

املستوجبة على أساس  املعاليم نسبةمجلة الجباية املحلية تحيين  2لم تتول البلدية طبقا ملقتضيات الفصل 

مومي رغم إنتهاء تعبيد الطرقات ومد حواش ي الارصفة وتوفير خدمات التطهير والتنوير العاملتوفرة عدد الخدمات 

  .(بحي امللعب البلدي نهج املنفلوطي وبحي ألامان)ببعض ألانهج باملنطقة البلدية 

 سؤّسسات اات الصبةة الصناعية أو املهنية أو التجاريةى املجدول متابعة املعلوم علىشمولّية 

ؤّسسات ذات الصبغة الصناعية أو املهنية أو التجارية تبّين من خالل التثّبت من جدول متابعة املعلوم على امل

رغم أّن عدد  9691فصال سنة  9962إلى  9694فصال سنة  9969تراجع عدد الفصول املضّمنة صلبه من 

ه لم عدم شمولّية جدول املتابعة  علىففضال . مؤّسسة 4619املؤّسسات الناشطة ببلدّية جّمال يبلغ 
ّ
حيث أن

 
ّ
عدم توّصل البلدّية بالقائمات الشهرّية على و جملة املؤّسسات املعنّية بهذا املعلوم  من % 94يتضّمن إال

من املؤسّسات الكبرى غير مضّمنة بجدول املتابعة وأّن  % 26فقد تبّين أّن  ،للمصرحين باملعلوم على املؤسسات

وقد تّم تحديد دون الحّد ألادنى  9691بقّية املؤّسسات الكبرى منها ما صّرح باملعلوم على املؤّسسات خالل سنة 

والبلدّية مدعّوة إلى تحيين جدول . د.أ 999 قدرهالنقص في املداخيل بخصوص عّينة تضّم أربع مؤّسسات بما 

نها من توظيف الحّد ألادنىاملتابعة بم
ّ
 .ا يمك
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ت بيع املشروباتجدول مر مسك 
ّ
ف على محال

ّ
 اقبة ملعلوم إلاجازة املوظ

ى بلدّية جّمال مسك جدول مر  18خالفا ألحكام الفصل 
ّ
ة الجباية املحلّية ال تتول

ّ
اقبة ملعلوم إلاجازة من مجل

نها من توظيف الحّد ألادنى من املعلوم على العقارات املبنّية في صورة 
ّ
ت بيع املشروبات بما يمك

ّ
ف على محال

ّ
املوظ

 462ما قدره  9691ولإلشارة فإّن مداخيل البلدّية بعنوان هذا املعلوم بلغت سنة . عدم دفع املعلوم على إلاجازة

 9691مارس  94بتاريخ  99ومن شأن تطبيق تعليمات العمل عدد  .ديرات امليزانّيةمن تق % 49وبنسبة  دينارا

ن من 
ّ
تي تمك

ّ
فين بتصفية التصاريح الجبائّية عن قبول التصاريح التي تفتقر إلى املعطيات ال

ّ
وإمتناع ألاعوان املكل

ن من خالص املعلوم التحديد لالي للبلدّية وإحالة القائمة إلاسمية ملعلوم إلاجازة إلى مصالح البل
ّ
دّية أن يمك

 .ألادنى املستوجب

دات خمت
ّ
 املسّوغة العقارات البلدّيةل

د
ّ
ى سنة بلغت املتخل

ّ
د من مجموع قيمة كرائّية .أ 916ما قدره  9691ات بعنوان العقارات املبنّية املسّوغة في موف

والبلدّية مدعّوة إلى مزيد بذل العناية لتحصيل مداخيل أمالكها العقارّية  % 99د أي بنسبة .أ 266في حدود 

دات % 96بلغت  9691-9694خاّصة وأن املتخلدات بعنوان العقود املبرمة خالل الفترة 
ّ
 .من جملة املتخل

 البلدّيةإلاستثمارات 

را  شهدالبلدّية املشاريع  إنجازتبّين أّن 
ّ
قتعث

ّ
مّما جعل من  البناءات إلادارّيةبتعبيد الطرقات و ب خاّصة فيما يتعل

أن بعض هذه النفقات تكتس ي الصبغة إلاجبارّية التذكير ب وحرّي  . % 92 ال تتجاوز إستهالك إلاعتمادات نسبة 

سبة إلى البلدّية على معنى الفصل 
ّ
 .من القانون ألاساس ي مليزانّية الجماعات املحلّية 99بالن

 

 أهّم التوصيات

 :مدعّوة إلىبلدّية جّمال 

 ملعلوم على العقارات املبنّية؛نسبة اتحيين  -

 الصبغة الصناعّية أو املهنّية أو التجارّية؛جدول متبعة املعلوم على املؤّسسات ذات تحيين  -

ت بيع املشروبات؛مسك  -
ّ
ف على محال

ّ
 جدول مراقبة معلوم إلاجازة املوظ

 .خيل أمالكها العقارّيةمزيد العناية لتحصيل مدابذل  -

 

 










