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 القلعة الصغرى بلدية الةة لى  املرقابة لا تقرير

 (6102تصرف سنة )

 

 تقديم البلدية

في  البلدّيةوتقع . 7991جانفي  9العلي املؤرخ في  الامر بمقتض ى( فيما يلي البلدية)القلعة الصغرى  بلديةأحدثت 

هكتار ويبلغ عدد سكانها  3.066شمال والية سوسة وهي تنتمي جغرافيا إلى والية سوسة وتقّدر مساحتها بحوالي 

 . 4672ساكنا حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  31.191

 4670لسنة  7431بمقتض ى الامر الحكومي عدد  أعضاء 9ير البلدية نيابة خصوصية تتركب من يعلى تس ويشرف

بتسمية املتعلق  4677يلية جو  61املؤرخ في  4677لسنة  107بتنقيح الامر عدد  املتعلق 4670 نوفمبر  62 املؤرخ في

  .نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية

ويتوفر لدى . إدارة فنيةفرعية للشؤون الادارية و املالية و  وإدارةالتنظيمي للبلدية كتابة عامة  الهيكلويضم 

 مؤسسة 4.640البلدية حوالي  ضمتكما . وتضّم البلدّية دائرة بلدّية وحيدة. عامال 43عونا من بينهم  03البلدية 

أما نفقاتها فقد بلغت  4670-4672خالل الفترة  د.م 3,4وبلغ معدل مواردها السنوية  .تجارية وصناعية ومهنية

 .د.م 4,2معدل 

 طبةعة املهمة 

التونسّية  وفي إطار تنفيذ الاتفاقّية املبرمة بين الجمهورّية 4671أكتوبر  3بتاريخ  264عمال باإلذن بمهمة عدد 

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

د  4670 الوضعّية املالّية للبلدّية بعنوان سنة
ّ
من إحكام إعداد الحساب املالي ومن صّحة ومصداقّية البيانات للتأك

جهود البلدّية من أجل تعبةة املوارد املتاحة لها وتأدية نفقاتها في كن  مل امهااهتم الّدائرة أولتكما  .املضّمنة به

 .الشرعّية

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

لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي املنجزة  الزيارات امليدانية عالوة على" أدب بلديات"املستخرجة من منظومة 

 .الخاص بها
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 إجراءات إلداد امليزانةة وختم الحسابات 

طبقا ملقتضيات مجلة الجباية املحلية ومجلة املحاسبة العمومية والقانون  4670تم إعداد ميزانية البلدية لسنة 

انية الجماعات املحلية وقرار وزير املتعلق بالقانون ألاساس ي مليز  7919ماي  72املؤرخ في  7919لسنة  39عدد 

املتعلق بضبط وصيغة وتبويب ميزانيات  4661مارس  37الداخلية والتنمية املحلية ووزير املالية املؤرخ في 

 . الجماعات املحلية

وتولت سلطة إلاشراف . 4679جويلية  36وتم تداول املجلس البلدي في شأن امليزانية ضمن الدورة املؤرخة في 

  .4679ديسمبر  37عليها بتاريخ  املصادقة

ماي  43والتداول في شأنها ضمن الدورة العادية الثانية املنعقدة بتاريخ  4670سنة الختم النهائي مليزانية  تّم  كما

 .4671 جويلية 42وتمت مصادقة سلطة إلاشراف عليه بتاريخ   4671

مليات الحسابية قبضا وصرفا املنجزة من قبل التأشير على الع 2017 ماي 22تولى أمين املال الجهوي بتاريخ و 

ت سلطة الاشراف إقرار .املحاسب العمومي شهادة منه في مطابقتها لسجالته
ّ
 4670الحساب املالي لسنة  كما تول

 43والوثائق املدعمة له لدائرة املحاسبات بتاريخ  4670تم تقديم الحساب املالي لسنة و .  4671 يليةجو  42بتاريخ 

 .من آلاجال القانونّية يوما 43ي بتأخير بلغ أ 4671 أوت

 خالصة ألمال املراجعة

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

نية من مالحظات فإنه يمكن تعذر ضبطها بصفة دقيقة ومع اعتبار ما انتهت إليه أعمال التدقيق املستندية وامليدا

التأكيد بدرجة معقولة وحسب املبادئ التي تقوم عليها أنظمة املحاسبة العمومية وميزانية الجماعات املحلية من 

أن حسابات بلدية القلعة الصغرى ال تشوبها أخطاء جوهرية من شأنها التأثير على صدق النتيجة املحاسبية وعلى 

 .4670جزة قبضا وصرفا بعنوان ميزانية سنة صحة العمليات املحاسبية املن
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 6102ملخص الحساب املالي لسنة 

 

20162015

النفقاتاملقابيضالنفقاتاملقابيض

787 621 7082 785 2العنوان ألاول 

193 114 3971 306 1املداخيل الجبائية إلاعتيادية

825 574554 621املعاليم على العقارات و ألانشطة

050 52490 128مداخيل اشغال امللك العمومي البلدي والاستلزام 

211 664368 460معاليم الرخص الادارية إسداء خدمات

107 635101 95املداخيل الجبا ئية الاعتيادية الاخرى

594 507 3111 479 1املداخيل غير الجبائية الاعتيادية

864 854210 254مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية

730 296 4571 224 1املداخيل املالية الاعتيادية

839 892455 216 1العنوان الثاني

461 288392 903املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية )م-خاصة للبلدية(

938 839122 240منح التجهيز

523 449269 662مدخرات وموارد مختلفة

549 77657 307موارد الاقتراض

549 77657 307موارد الاقتراض الداخلي

829 8295 5املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

829 8295 5املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

544 900 1851 125 2العنوان ألاول 

905 760 1271 998 1نفقات التصرف

688 060 4331 168 1التأجير العمومي

813 527609 695وسائل املصالح

404 16890 134التدخل العمومي

00نفقات التصرف الطارئة وغير املوزعة

639 058139 127فوائد الدين املحلي

639 058139 127فوائد الدين املحلي

509 659307 642العنوان الثاني

336 496100 431نفقات التنمية

336 496100 431إلاستثمارات املباشرة

173 163207 211تسديد أصل الدين

173 163207 211تسديدأصل الدين

00النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

00النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

4 002 6002 767 8453 077 6262 208 054

 572 756869 234 1الفائض
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 ونفقاتها القلعة الصغرى تحلةل موارد بلدية 

 6102النتائج العامة لتنفةذ امليزانةة لسنة 

 4670لتبلغ جملة املقابيض املنجزة سنة %  41 بلغبمعدل سنوي  4670-4672تطورت موارد البلدية خالل الفترة 

 . د.م 4,1ما قيمته  لتناهز%  70بمعدل للنفقات  تطّور مقابل  د.م 2ما قدره 

 7,439عن فائض جملي في املقابيض على املصاري  قدره  4670بعنوان تصرف سنة بلدية الأسفر تنفيذ ميزانية و 

نقولة من سنة إلى أخرى د أما الباقي الذي يمثل الفوائض امل.م 7,43في حدود  الاحتياطيإلى املال تم تحويله د .م

  .د فقد تم تحويله إلى الحساب إلانتقالي.أ 0 حوالي بعنوان املشاريع املمولة بواسطة إلاعتمادات املحالة وقيمته

 امليزانةة  واردم

خالل الفترة سنوّيا  نمّوامسجلة بذلك . د.م 4,1ما جملته  4670بلغت موارد العنوان ألاّول للبلدية خالل سنة 

  .% 73 حواليب 4672-4670

ل نسبة من املداخيل الجبائية الاعتيادية ألاول موارد العنوان وتتكّون 
ّ
الجبائية غير ومن املداخيل %  21التي تمث

 .هذه املوارد من جملة % 93بنسبة  الاعتيادية

فة على العقمن تتأتى أساسا  هاأنبخصوص هيكلة املداخيل الجبائية الاعتيادية اتضح و 
ّ
ارات املعاليم املوظ

التي مكنت املوجبات والرخص إلادارية وإسداء خدمات مداخيل وكذلك  4670د سنة .أ 044التي بلغت وألانشطة 

إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق معاليم لم تتجاوز قيمة ذلك مقابل  فيد و.أ 207مبلغ  توفيرمن 

 .املداخيل الجبائية الاعتياديةمن %  9 حدودالعمومية 

ل و 
ّ
في سنة حيث تم  رد البلديةاأهم مو من  املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنيةيمث

ل .أ 494مبلغ تحصيل  4670
ّ
 .يل الجبائية إلاعتياديةمن جملة املداخ%  19حوالي د أي ما يمث

على التوالي تتجاوز  مفإنها ل ،على ألاراض ي غير املبنيةمداخيل املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم بفيما يتعلق أّما 

ل تباعا .أ 796د و.أ 771
ّ
  .الجبائية إلاعتيادية من املداخيل%  24و%  19د أي ما يمث

ق باملداخيل غير الجبائية الاعتيادية فقد بلغت في سنة 
ّ
املداخيل "تتوّزع بيند .م 7,21ما قيمته  4670وفيما يتعل

ية أساسا من املناب من املال املشترك للجماعات املحلية" ةاملالية الاعتيادي
ّ
 ".مداخيل امللك البلدي"و املتأت

جملة من %  14حوالي أي ما يمثل د .م 7,4 فقد بلغتموارد البلدية بعنوان املناب من املال املشترك فبخصوص 

 %  1 حواليتطورا بمعدل بلغ املوارد وقد سجلت هذه  املقابيض املنجزة بعنوان املداخيل غير الجبائية إلاعتيادية

وهو ما ) د.أ 499 ما قيمته 4670مداخيل امللك البلدي في سنة في حين ناهزت  .4670-2014سنويا خالل الفترة 

 .(املداخيل غير الجبائية إلاعتياديةمن %  9يمثل نسبة 
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ويعود ذلك   4670سنة  د.م 7,4إلى  2014د سنة .أ 286جملة موارد العنوان الثاني من  ارتفعتومن جهة أخرى 

 .د.أ 004د إلى .أ 13من  مّدخرات البلدّيةاملقابيض بعنوان  ارتفاعأساسا إلى 

وموارد الاقتراض %  12بنسبة واملخّصصة للتنمية  للبلدية الذاتيةاملوارد  بين مقابيض العنوان الثاني تتوزعو 

 . % 49بنسبة 

بنسبة وذلك من مبالغ الفوائض غير املستعملة من العنوان ألاول ملخّصصة للتنمية واللبلدية  الذاتيةتتأتى املوارد و 

  .% 27حوالي ب التجهيزومنح  % 73

صندوق القروض قروض  تتأتى منالداخلي و  الاقتراضموارد  تنحصر فيموارد الاقتراض فهي ب وفيما يتعلق

  .4670د في موفى سنة .أ 24التي بلغت  ومساعدة الجماعات املحلية

 امليزانةة  نفقات

استأثرت منها نفقات التأجير العمومي ووسائل املصالح د .م 4,10ما قيمته  4670بلغت نفقات العنوان ألاول سنة 

سنة  د.م 7,22وذلك من  4670-4672خالل الفترة %  72وارتفعت هذه النفقات بمعّدل سنوّي ناهز  %. 11نسبة 

بمعدل  4670-4672هذا الارتفاع باألساس إلى تطور كتلة ألاجور خالل الفترة ويعزى . 4670سنة  د.م 7,9إلى  4672

 %. 74سنوي بلغ 

وتخص جّل متخلدات البلدية . د.أ 71 ما قيمته 4670 بلغت جملة النفقات املنجزة بعنوان متخلدات البلدية لسنة

 . هياكل عمومية

بين الاستثمارات املباشرة وتسديد أصل الدين على توزعت أساسا . د.أ 023نفقات العنوان الثاني فقد بلغت  أما

 %.  33و%  01التوالي في حدود 

  القدرات املالةة

بنسق ناهز تحويالت الدولة  ارتفاعوتبّين  د.م 7,4 بعنوان املناب من املال املشترك 4670 بلغت موارد البلدية لسنة

قاللية املالية للبلدّية حيث بلغ حجم املوارد الذاتّية ارتفاع مؤشر الاست تبّين ولئن. 4670-4672 خالل الفترة%  1

 أّنها 4679و 4672سنتي %  93من جملة موارد العنوان ألاّول مقابل  4670سنة %  91
ّ
 كانت دون نتيجة  إال

 (.4670-4672على التوالي خالل الفترة %  09و%  09و % 02) وطنياي تّم تسجيلها تاملعّدالت ال

ر املديو  عنأّما 
ّ
مقارنة %  71مقارنة بجملة موارد العنوان ألاّول للبلدّية و%  10نّية فقد بلغت الديون حوالي مؤش

 9,40و%  9,71بجملة املوارد الذاتّية للبلدّية وهي نتائج أفضل مّما تّم انجازه على املستوى الوطني والتي بلغت 

ودون املعّدالت املسّجلة على املستوى الوطني %  00,3و % 4وتبّين أّن املديونّية املوّجهة للتصّرف كانت في حدود  .%

 .من جملة موارد العنوان ألاّول واملوارد الذاتّية%  4,73و%  0,1بعنوان التصّرف والتي بلغت 
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ر املجهود الاّدخاري الخاّم 
ّ
من موارد العنوان  % 42حوالي ( جملة موارد العنوان ألاّول / الادخار الخام )وبلغ مؤش

أّما الادخار املوّجه . % 9,44النتيجة املسّجلة على املستوى الوطني البالغة  أفضل منقة وهو يعتبر ألاّول املحّق 

وهي نتيجة دون املعّدل  % 7,70فقد بلغ ( جملة موارد العنوان ألاّول / (الديون أصال  -الادخار الخام)) لالستثمار 

 . % 79املسّجل على املستوى الوطني البالغ 

لفائدة صندوق القروض  4670ديسمبر  37ة من خالص جميع أقساط الدين املستوجب إلى موفى وتمكنت البلدي

 .ومساعدة الجماعات املحلية
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 تعبئة موارد البلدية وإنجاز نفقاتها

 املوارد تعبئة- أّوال

 تقدير املوارد

حكمال بّينت املقارنة بين املقّدر واملنجز في مستوى موارد العنوان ألاول من امليزانية أّن 
ُ
تقديراتها،  ضبط بلدية لم ت

 .مجموع موارد العنوان ألاول  من % 764نسبة الانجاز حيث بلغت 

 إلداد ومسك ومتابعة جداول التحصةل

ه تّم خالل 
ّ
-4674 الفترةأفرز النظر في النظام املعلوماتي للبلدّية محدودية التنسيق بين املصالح من ذلك تبّين أن

( 4673)ومشروع التنوير العمومي ( 4674)أشغال تعبيد وصيانة الطرقات  روعمش)مشاريع  0إنجاز  4670

( 4679)ومشروع تهيةة وتبليط بعض ألانهج باملدينة العتيقة ( 4673)ومشروع ترصي  شارع الحبيب بورقيبة 

يق بين دون أن يتّم التنس( (4670)ومشروع التنوير العمومي ( 4670)ومشروع صيانة الطرقات باملدينة العتيقة 

ه لم يرافق انجاز املشاريع تحيين نسبة املعلوم على 
ّ
ية حيث أن

ّ
فة بالجباية املحل

ّ
املصالح الفنية واملصلحة املكل

ة الجباية املحلية وذلك باألخذ بعين الاعتبار للخدمات  9العقارات املبنّية وفقا ملا تّم تحديده بالفصل 
ّ
من مجل

بة وهو ما من شأنه أن يؤّدي إلى التقليص من القيمة الفعلّية املستوجب الفعلّية عند احتساب املعاليم املستوج

 . توظيفها وتثقيلها بعنوان املعلوم املذكور 

 4670الخاّص بالسنة املالّية مقاربة عدد الفصول املضمنة بجدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية أفرزت و 

تسجيل فارق في عدد محالت السكنى  4672لسكان والسكنى لسنة واملعطيات إلاحصائية املتعلقة بالتعداد العام ل

مسكنا في حين لم يتضمن جدول التحصيل سوى عدد  77.349باملنطقة البلدية حيث نص التعداد العام على 

  .فصال 1.179

وفي نفس إلاطار ولئن تولت البلدية إعداد جداول مراقبة بخصوص املؤسسات الصناعية والتجارية واملهنية 

ويذكر أن . ملطالبة بأداء املعلوم على املؤسسات إال أنها لم تتضّمن جميع املؤسسات الناشطة باملنطقة البلديةا

مؤسسة في حين أن السجل الوطني للمؤسسات سنة  7.429تضّمن  4670عدد املؤسسات املضمنة لجدول سنة 

 .إقتصادية ناشطة باملنطقة البلديةمؤسسة  4.640الصادر عن املعهد الوطني لإلحصاء يشير إلى توفر  4670

لعمليات التحويل الّراجعة بالنظر إليها بعنوان املعلوم على  ولم تحصل البلدية على القائمات التفصيلة الشهرية

دون  من شأنه أن يحول املؤّسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية من القباضات املالية وهو ما 

قيمة املعلوم املضمنة بجدول املراقبة واملبالغ املستخلصة قصد تحديد الحاالت التي تستوجب إجراء املقارنة بين 

 . استخالص معلوم إضافي باعتبار املعلوم ألادنى املطلوب مثلما يقتضيه التشريع الجاري به العمل



8 

ر جملة من املعطيات من بينها صّحة ولضمان
ّ
رقم املعامالت  توظي  املعاليم املستخلصة وفي صورة عدم توف

توظي  املعلوم على العقارات املبنّية على املؤسسة أو الفرع من مجلة الجباية املحلية  40وجب عمال بالفصل 

املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعّية أو التجارّية )املتواجد بالدائرة الترابية ولو تم الادالء بما يفيد دفعه 

ه تبّين أ (أو املهنّية
ّ
بين قيمة املعلوم  على إجراء املقارنات الضروريةفي العديد من الحاالت تعمل  ّن البلدّية لمإال أن

لضمان استخالص املعاليم التي وجب أن ال تقّل عن الحّد ألادنى  املضمنة بجدول املراقبة واملبالغ املستخلصة

 .هااملستوجب بهذا العنوان وهو ما من شأنه أن يحرم البلدّية من تحصيل موارد

فة على املعلوم على املؤسسات ذات 
ّ
ت البلدّية في بعض الحاالت الوقوف على فوارق بين املبالغ املوظ

ّ
ولئن تول

في  د.أ 49في حدود  الخاص بها على غرار شركة كان استخالص املعلومالصبغة الصناعّية أو التجارّية أو املهنّية 

 أّن البلدّية لم تتوّل اتخاذ الاجراءات الضرورّية د .أ 776 بلغ بجدول املراقبة حين أّن املعلوم ألادنى املستوجب
ّ
إال

على مراسلة إلادارة العاّمة  4670خالل سنة اقتصرت حيث أفادت أّنها  د.أ 19الستخالص الفوارق والبالغة 

 . في مناسبتين للمحاسبة العمومّية والاستخالص

 املعالةم تثقةل جداول تحصةل

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

ه حيث
ّ
أن تلك املعاليم تكون على  انينصّ  نمن مجلة الجباية املحلية الذي 36وألاول  ينخالفا ملقتضيات الفصل أن

ب تثقيل جداول التحصيلمستوجبة الدفع قبل غرة جانفي من كّل سنة 
ّ
لم يتم تثقيل خ قبل هذا التاري مّما يتطل

 .يوما 14أي بتأخير بلغ  4670 أفريل 74سوى بتاريخ  املذكورةالجداول 

هوأفادت القباض
ّ
وهو ما " خطأ مما اضطرنا الى ارجاعها ملصالح بلدية القلعة الصغرى لإلصالح الجداول ب طرأ" ة أن

 .املذكور التأخير تسجيل ساهم في 

 التتّبعاستخالص املعالةم وإجراءات 

فة على العقارات حيث بلغت سنة 
ّ
من جملة  % 13حوالي  4670لوحظ محدودّية نسبة استخالص املعاليم املوظ

-4672وتبّين ضع  حجم استخالص املعاليم خالل الفترة . د.م 4املبالغ الواجب استخالصها والتي ناهز حجمها 

 %. 72و%  79 في حدود 4679و 4672بعنوان سنتي  حيث كانت 4670

لت القباضة ضع  نسب الاستخالص 
ّ
بمحدودية إلامكانيات البشرية التي تخول القيام بالتتبعات املثلى "وعل

ر لدى " والالزمة
ّ
عدل خزينة واحد يقوم بتبليغ التتبعات التي تخص ديون  سوى القباضة املالية حيث ال يتوف

 ."املحلية الدولة املثقلة والخطايا والعقوبات املالية وديون الجماعات

فة على العقارات 
ّ
لت حوالي  وألانشطةولتراكم بقايا استخالص السنوات السابقة للمعاليم املوظ

ّ
%  69التي مث

تأثير على ضع  نسب املقابيض املنجزة خاّصة بعنوان املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم  4670بعنوان سنة 

 .4672سنة %  14و%  16مقابل  %  17و%  11سوى  4670توالي سنة على ألاراض ي غير املبنية التي لم تبلغ على ال
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 4679مارس  9الصادرة وزارة املالية بتاريخ  31تعليمات العمل عدد وبخصوص املرحلة الرضائّية فقد نّصت 

املتعلقة باستخالص املوارد الراجعة للجماعات املحلية على وجوب تغطية كافة الفصول املعنية بإصدار اعالمات 

وتبّين اصدار القباضة  ،ي غير املبنية قبل موفى شهر جوانبخصوص املعلوم على العقارات املبنية وعلى ألاراض 

 .4670سنة تّم تبليغها خالل الثالثّية ألاولى من  اإعالم 449لعدد 

يتولى "من مجلة املحاسبة العمومية، والتي نّصت على أن ( خامسا) 41وخالفا ملا جاء بالفقرة الثانية من الفصل 

ه لوحظ  36املحاسب العمومي تبليغ السند التنفيذي للمدين مع نهاية 
ّ
 أن

ّ
يوما من تاريخ تبليغ إلاعالم املذكور إال

ىالوحيد  باإلعالم املدينينتبليغ 
ّ
 .ملحاسب العمومي القيام بأية أعمال تتّبع أخرى في شأنهما دون أن يتول

الخاّصة  العقارّيةعود عدم خالص املعاليم وتبّين من خالل النظر في جملة من الفصول الوقوف على العديد منها ي

خاذ أّي اجراء في شأنها وهو ما قد يؤّدي إلى سقوطها بالتقادم 7999بها الى سنة 
ّ
  .لم يتم ات

ل البلدي واستلزام املرافق العمومية فهي  العموميإشغال امللك  مداخيلعن  أّما 
ّ
من املداخيل %  10حوالي تمث

%  40بمعّدل سنوّي ناهز  4670-4672تطّورت خالل الفترة الاستخالصات  وتبّين أّن . الاعتيادّية املنجزةالجبائّية 

 . % 2لبقايا الاستخالص سنويا في حدود  تراجع مع تسجيل

لم تتمكن البلدية  4670د بعنوان سنة .أ 489مداخيل تسويغ العقارات البلدّية الواجب إستخالصها  مجموعبلغ و 

من مجموع املبالغ الواجب استخالصها مقابل  % 52د وهو ما ال يمثل سوى نسبة .أ 255من تحصيل سوى مبلغ 

ه لم تتّم تغطية اجراءات التتّبع . 2014 سنة%  48 نسبة
ّ
  .للعديد من الفصول املثّقلةوتبّين أن

 تثقةل سندات الاستخالص

حيث نتج وهو ما من شأنه أن يمّس بصّحة الحسابات  املبرمة عقود التسويغتبّين التأخير في مّد القباضة بأصول 

ة وأفادت البلديّ . عن ذلك عدم تثقيل ألاكرية أو كذلك استخالص املعينات بعنوان السنة املالّية املعنّية بالتسويغ

 .أّن التأخير في الارسال يعود إلى تأخير املتسّوغ في إتمام إجراءات تسجيل العقود

وذلك خالفا ملقتضيات التعليمات  ألاسواق اليومية وألاسبوعّية والظرفّيةالتأخير في تثقيل عقد لزمة  كما لوحظ

ي ذلك في أجل أقص التي 4679مارس  9بتاريخ  31العاّمة عدد 
ّ
حيث تبّين  4670مارس  15اه تنص على وجوب تول

 4670جانفي  46والتسجيل بالقباضة بتاريخ  4679 ديسمبر 47بتاريخ  4670سنة  اتلزمابرام العقد الخاص ب

 بتاريخ  4670جانفي  49وإرسال البلدّية لحجج الاستخالص النهائّية الخاّصة به بتاريخ 
ّ
ه لم يتم تثقيله إال

ّ
 أن

ّ
 0إال

 .4670أفريل 
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 واسطة أذون وقتّةة وايدالات خارج امليزانةةاستخالصات ب

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

 وجبو . املضّمنة بجدولي تحصيل املعلومين املذكورين باالستناد إلى وثائق استخالص وقتّية صادرة عن البلدّية

ة املحاسبة العمومّيةمن  400طبقا ملقتضيات الفصل 
ّ
 وتطهير الحسابات تثقيلها شهريا على سبيل التسوية  مجل

ه تبّين التأخير في تسوية 
ّ
 أن

ّ
املعاليم على العقارات املبنية وعلى ألاراض ي غير بعنوان  ل و فص 0 مقابيض تخّص إال

حيث لم يتم  4670  بعنوان سنةد و .أ 44ع عقارات بمبلغ وفصلين بعنوان بيد  190 بمبلغ يقّدر بحوالي املبنية

ى سنة  فيون استخالص نهائّية في شأنها إالإعداد أذ
ّ
 .4670 موف

تبّين عدم تطبيق مقابيض مستخلصة قبل إعداد أذون الاستخالص باسم قابض املجلس الجهوي لفائدة  كما

ى نوفمبر.أ 4 واليبح 4677 جانفي 9أصحاب الشهائد العليا تّم تضمينه بتاريخ 
ّ
  .4670 د وذلك إلى موف

د بالذّمة حيث وفي نفس الاطار تّم الوقوف على 
ّ
ق بكراء محالت بلدية وخالص ما تخل

ّ
عدم تطبيق ضمانات تتعل

ت املقابيض خارج ميزانية 
ّ
  . رغم انقضاء العالقة الكرائّية 4670ظل

ه تّم على اثر و 
ّ
بعضا من املبالغ التي تّم املحاسبات تطبيق  ة امليدانية لدائرةاملهّم لإلشارة فقد أفادت القباضة بأن

 . 4671ديسمبر  46بتاريخ  وذلك الوقوف عليها

 توظةف معالةم الاشغال الوقتي بمناسبة حضائر البناء

ق بضبط تعريفة املعاليم  4670جوان  73املؤّرخ في  4670لسنة  169ولئن تّم على اثر صدور ألامر عدد 
ّ
املتعل

 
ّ
ه تبيّ  يتطابق 4670أوت  70ص للجماعات املحلية في استخالصها وذلك بتاريخ املرخ

ّ
 أن

ّ
عدم  نمع ألامر املذكور إال

  .املبالغ املستوجبة بعنوان إشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناءاحترام تطبيق 

 .د.أ 9قدير حجمها بحوالي حاالت الوقوف على عدم استخالص موارد تم ت 0وأفرز النظر في 

 توظةف معالةم الاشغال الوقتي للطريق العام

شغال الطريق العام لفائدة أصحاب املقاهي واملطاعم والنصبات وكّل خخص يتعاطى نشاطا في إطار منشأة إل  وجب

ر ما يغير قاّرة 
ّ
ه لم يتوف

ّ
 أن

ّ
فيد إصدار البلدّية إصدار قرار صادر عن الجماعة املحلّية يكون محّددا في الزمن إال

 .4670لهذه القرارات خالل سنة 

 . ضبط جرد لحاالت الاستغالل الوقتي للطريق العام دون الترخيص في ذلك 4670كما لم تتوّل البلدّية بعنوان سنة 

ن من تحصيل املوارد الفعلّية أو كذلك من تسليط الخطايا الادارّية في حاالت 
ّ
ومن شأن هذه الوضعّية أن ال تمك

 .وأن ال تضمن صّحة استخالصات البلدّية بهذا العنوانخالفة شروط الترخيص م
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  الاشهار بامللك العمومي

ق  4674جوان  36املؤّرخ في  43وجب عمال بمقتضيات منشور وزير الداخلّية عدد 
ّ
حول تطبيق التشريع املتعل

املجاورة له التابعة لألخخاص تحديد البلدّية بامللك العمومي للطرقات التابع للجماعات املحلية وألامالك العقارّية 

كما وجب أن . القابلة لالستغالل عن طريق الاشغال الوقتي بملكها العمومي للطرقات لإلشهارللمواقع املخّصصة 

ى البلدّية بناء على نتائج عملّية التحديد ضبط القيمة املالّية للمساحات الاشهارّية القابلة لالستغالل وتحديد 
ّ
تتول

 . يمة املساحات الاشهارّية التي تساوي أو تفوق املبلغ املستوجب للدعوة إلى املنافسة عن طريق طلب عروضق

ت البلدّية  أفادتولئن 
ّ
القابلة لالستغالل عن طريق الاشغال الوقتي  لإلشهارتحديد املواقع املخّصصة أّنها تول

 أّنها 4669أوت  37وذلك منذ  بملكها العمومي للطرقات
ّ
ى  إال

ّ
القيمة املالّية للمساحات  تحيين 4670لم تتوّل إلى موف

الاشهارّية القابلة لالستغالل وتحديد قيمة املساحات الاشهارّية التي تساوي أو تفوق املبلغ املستوجب للدعوة إلى 

 .وهو ما قد يحرم البلدّية من تحصيل موارد إضافّيةعالوة املنافسة عن طريق طلب عروض 

ة الجباية املحلية إخضاع الاشهار بواسطة الالفتات واللوحات الاشهارّية  19ألحكام الفصل كما وجب طبقا 
ّ
من مجل

قة 
ّ
ذات الصبغة التجارّية وكذلك العالمات والستائر والعارضات والالفتات املثّبتة أو البارزة أو املنّزلة أو املعل

ة واملهن املختلفة ملعلوم لفائدة البلدّية وذلك بمقتض ى بالطريق العام على واجهات املحالت املعّدة للتجارة والصناع

ه تبّين أّن البلدّية تقتصر على منح تراخيص لغاية إشهارّية دون جرد للمحالت 
ّ
 أن

ّ
منح تراخيص في الشأن إال

ة فعلّيا للعالمات إلاشهارّية
ّ
ن من تحصيل املوارد الفعلّية أو كذ .املستغل

ّ
لك من ومن شأن هذه الوضعّية أن ال تمك

تسليط الخطايا الادارّية في حاالت وضع سندات اشهارّية على امللك العمومي دون الحصول على الترخيص 

 .املستوجب أو مخالفة شروط الترخيص املمنوح

 الاستظهار بشهادة إبراء

على قائمة الخدمات والشهادات والرخص التي يرتبط  الذي نصمجلة الجباية املحلية من  73 للفصلخالفا 

إسداؤها من قبل الجماعات املحلية بضرورة الاستظهار بشهادة إبراء يسلمها قابض املالية تثبت خالص املعاليم 

قة ببيع ورهن وكراء واستغالل املستوجبة على املنتفع بالخدمات ومنها التعري  باإلمضاء على 
ّ
العقود املتعل

حاالت بهذه املقتضيات حيث تّم تقديم خدمة التعري  تبين عدم الالتزام في عدد من ال والانتفاع بقابل أو بدونه

 .دون املطالبة باإلدالء بشهادة إلابراء من قبل املنتفعين بالخدمة طالبيهاباإلمضاء لعدد من 

  املمتلكات جرد

 البلدية بمكاسب خاصة حسابية مسك املحاسب من مجلة املحاسبة العمومية أن يتولى 279الفصل  اقتض ى

 كل موفى في ويقوم .بحساباته وجمعها مراقبتها يتولى مباشرة مسكها عليه ما تعذر وإذا املنقولة غيرو  منها املنقولة

مد قابض  4671إال أنه تبّين أّن البلدية لم تتول إلى موفى شهر نوفمبر  .املكاسب لتلك عام جرد بإجراء مالية سنة
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ن املحاسب من ضبطها ومتابعتها طبقا  وهو ما. املالية باملعطيات الالزمة بخصوص ممتلكتها العقارية
ّ
لم يمك

 . للمقتضيات القانونية

 

 إنجاز النفقات-ثانةا

  البرمجة والتنفةذ

الاعتمادات ))تغييرات عدم تسجيل حيث تبّين  4670 تقديرات نفقات العنوان ألاّول لسنةاحكام ضبط  لوحظ

 .4670-4672خالل الفترة ( صلية املرسمةإلاعتمادات ألا (/إلاعتمادات ألاصلية املرسمة-النهائية املرسمة

 نفقات في إطار الصفقات

نسبة وبلغت . 4670سنة  من جملة الاعتمادات النهائّية املرّسمة بميزانّية  16 نسبة انجاز النفقات بلغت

 .الثانيمن جملة اعتمادات العنوان   24ألاّول ومن جملة اعتمادات العنوان   11 ستهالك الا 

التعّهد لسنة من جملة اعتمادات  % 0,27سوى استهالك اعتمادات التعّهد الخاّصة بالعنوان الثاني غ نسبة لم تبلو 

 .د.م 3,7 والبالغة 4670

التأخير في تنفيذ املشاريع املبرمج انجازها خالل سنة  باألساس إلى العنوان الثاني اعتماداتعدم استهالك  زى ويع

مشروع صيانة الطرقات تبليط وتهيةة بعض )انجاز الدراسات  س إلى طول آجال تعود باألسا( د.أ 069) 4670

مشروع تجميل املدينة )أو كذلك لعدم كفاية الاعتمادات الضرورّية لالنجاز ( (د.أ 766) ألانهج باملدينة العتيقة

لين وما يستوجبه ذلك من تنسيق بينهم إلى أو كذلك ( (د.أ 467)بالقلعة الصغرى 
ّ
مشروع التنوير )تعّدد املتدخ

 4670من شأن هذه ألاسباب أن يحول دون الانطالق في تنفيذ املشاريع وانجازها خالل سنة و  .((د.أ 766)عموميال

ه تّم 
ّ
 .4671إصدار ألاذون الادارّية بانطالق ألاشغال خالل سنة  حيث تبّين أن

 التصرف في املحروقات

من  % 76د أي ما نسبته .أ 00 ما قدره 4670بلدية في سنة البلغت قيمة الوقود الذي تم اقتناؤه لوسائل النقل ب

رات عمل تحدد الكميات الواجب تإلى أهّمية هذه املبالغ ونظرا . نفقات وسائل املصالح
ّ
ت البلدّية اصدار مذك

ّ
ول

ه 
ّ
 أن

ّ
ى  لم هاأنّ  لوحظتوفيرها من محروقات وفقا لدورّية زمنّية مع ضرورة تعليل ما زاد عنها إال

ّ
سنة تتوّل إلى موف

نو  يسمح بالوثوق باملبالغ املصروفة بهذا العنوان مراقبة داخلي نظام إرساء 4670
ّ
خاّصة من متابعة  يمك

اتر العربات دفب متها مع املعطيات املذكورةءوالتي يتعين التثبت من مدى مالستهالك مقارنة باملسافة املقطوعة الا 

 املؤرخ 6 عدد ألاول  الوزير بمنشور  جاء ملا وذلك خالفا بهدف تشخيص وتفادي أسباب الاستهالك املشط في إلابان

 .املحروقات ونفقات إلادارية في السيارات التصرف إحكام بمزيد املتعلق 2005 جانفي 19 في



13 

ه ل 
ّ
إفراد كّل وسيلة نقل بدفتر وسيلة النقل وفقا ملا جاء بمنشور الوزير  4670السنة املالّية  خالليتّم  مكما تبّين أن

ر العداد عند العودة واملصلحة املنتفعة ) 7911لسنة  22ألاّول عدد 
ّ
عدم تضمين رقم إلاذن باملأمورّية ومؤش

 (. ومكان التزّود بالوقود مع بيان تاريخ الوصل

 إفراد املشتريات برقم جرد خاص

وجب تسجيل  7990نوفمبر  9املؤرخة في  4وعدد  7919أوت  4املؤرخة في  710عمال بالتعليمات العامة عدد 

ه املشتريات القابلة للجرد بالدفتر املعد للغ
ّ
 أن

ّ
لم يتم اسناد البعض من رض مع إفرادها برقم جرد خاّص إال

 .املشتريات رقم جرد
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 أهّم التوصةات

التنسيق بين املصالح الفنية واملصلحة املكلفة بالجباية املحلية والعمل على تحيين نسبة املعلوم على  -

حلية وذلك باألخذ بعين الاعتبار للخدمات من مجلة الجباية امل 9العقارات املبنية وفقا ملا تم تحديده بالفصل 

 .الفعلية عند احتساب املعاليم املستوجبة

العمل على إجراء املقارنات الضرورية بين قيمة املعلوم املضمنة بجدول املراقبة واملبالغ املستخلصة  -

 .لضمان استخالص املعاليم التي وجب أن ال تقل عن الحد ألادنى املستوجب

تنسيق مع كّل من القباضة وأمانة املال الجهوية إلى مزيد العمل على التقليص في آجال البلدية مدعوة بال -

 .  عمليات التثقيل السنوّية لجداول تحصيل املعاليم

 .العمل على إحترام أعمال الاستخالص والتتبع ألاهمية الالزمة لتحسين نسبة الاستخالص -

في  4679مارس  9بتاريخ  37تعليمات العامة عدد العمل على تثقيل معاليم اللزمات طبقا ملقتضيات ال -

 .مارس من السنة املعنية 79آجال أقصاها 

الحسابات املالية بها وإدراج بالسعي الى استكمال اجراءات اعداد وتثقيل سندات الاستخالص الخاصة  -

ان مقابيض عن طريق أذون املبالغ املستخلصة التي تّم تثقيلها خارج امليزان بميزانية السنة أو داخل امليزان بعنو 

ن من التقليص في حجمها وتطهير الحسابات
ّ
 . وقتية بما يمك

 .مل على احترام تطبيق املبالغ املستوجبة بعنوان إشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناءالع -

وقتي للطريق بالنظر الى أهمية املوارد املالية املمكن تحصيلها في مجال الاشهار بامللك العمومي والاشغال ال -

العام وتسويغ ألامالك البلدّية فإّن البلدّية مدعّوة الى إيالءها العناية الالزمة باتخاذ الاجراءات الضرورية لحمل 

دة ومتابعتها بما يسهم في 
ّ
ين واملتسّوغين على الخالص وفي آلاجال والحرص على استخالص الديون املتخل

ّ
املستغل

 .تمويل ميزانية البلدية

 .بلدّية وسلطة الاشراف وأمانة املال الجهوّية بخصوص التداول واملوافقة على عمليات الطرحال إسراع -

يالءها إبالنظر الى أهمية املوارد املالية املمكن تحصيلها في مجال تسويع ألامالك البلدّية فإّنها مدعّوة الى  -

معينات الكراء في آلاجال املنصوص عليها  العناية الالزمة باتخاذ الاجراءات الضرورية لحمل املتسّوغين على خالص

دة ومتابعتها 
ّ
بعقود التسويغ املبرمة في الغرض وتفادي التأخير في الخالص والحرص على استخالص الديون املتخل

 .بما يكفل تدعيم مردودية هذه ألاكرية ويسهم في تمويل ميزانية البلدية
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د بالذّمة في حاالت انقضاء العالقة تطبيق الضمانات الخاّصة بكراء محالت بلدية وخالص م -
ّ
ا تخل

 .الكرائّية

 .تخاذ إلاجراءات الكفيلة بمتابعة الاستهالك الفعلي للمحروقاتالبلدية مدعوة إلى ا -

 



 

 

7102تقرير تفقد سنة    
 مصلحة المالية

و تم الوقوف في العديد من الحاالت على عدم إحكام برمجة النفقات حيث تبين أنه رغم تعدد التنقيحات الحاصلة 

يذكر من بين هذه الحاالت بيان النفقات .  6102و التحويالت في اإلعتمادات إال أنه لم يتم إستهالكها إلى موفى سنة 

 : التالية 

 بيان النفقات اإلعتمادات المرسة اإلعتمادات النهائية النفقات المأذونة الفواصل

 البنايات االدارية  01.111 669.360 12.020 022.661

 اإلنارة  01.111 1 1 01.111

 الطرقات و المسالك  011.001 111.190 011.194 601.461

المساحات الخضراء و مداخل  60.111 010.111 1 010.111

 المدن 

 

تعود باألساس  6102كما تبين التأخير في تنفيذ المشاريع المبرمج انجازها بالمخطط اإلستثماري البلدي لسنة 

أو كذلك لعدم ( مشروع صيانة الطرقات تبليط و تهيئة بعض األنهج بالمدينة العتيقة ) إلى طول آجال انجاز الدراسات 

أو كذلك لتعدد المتدخلين و ما (  لمدينة بالقلعة الصغرىمشروع تجميل ا) كفاية االعتمادات الضرورية لإلنجاز 

و هو من شأن هذه األسباب أن يحول دون االنطالق في ( . مشروع التنوير العمومي ) يستوجبه ذلك من تنسيق بينهم 

ة حيث تبين أنه تم إصدار األذون اإلدارية بانطالق األشغال خالل سن 6102تنفيذ المشاريع و انجازها خالل سنة 

6104  . 

 : اإلجابة 

حسب الخطة التمويلية  6102تم برمجة عدد من المشاريع خالل المخطط اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة 

 : التالية 

  ( قرض )د .أ 011:   تعبيد و صيانة الطرقات 

  ( قرض ) د .أ 011:   التنوير العمومي 

  ( مساعدة  60د تمويل ذاتي ، .أ 061) د .أ 610:   تجميل مداخل المدينة 

و حيث أن البطء الحاصل في انطالق األشغال ناتج عن طول اإلجراءات اإلدارية خاصة مشروع تجميل 

د خالل المخطط اإلستثماري و يحصل على مصادقة مصالح مراقبة .أ 610: المدينة حيث تم برمجة مبلغ قدره 

غير أن المجلس البلدي أجرى تعديالت على محتوى  6102خالل شهر ماي (  الدراسات)المصاريف العمومية 

 : البرنامج و ذلك بتقسيم المشروع إلى جزئين 

  د .أ 000:    مشروع تجميل المدينة 

  د .أ 01:  مشروع تعهد و صيانة المفترقات 

ستالم الوقتي لألشغال و تم اإل % 011أما بالنسبة لمشروع صيانة الطرقات فقد تم انجاز المشروع بنسبة 

  % 11بنسبة تقدم  16/00/6104و إنطلقت أشغال تجميل مداخل المدينة بتاريخ  09/14/6104بتاريخ 



 

 

غير أن البطء الحاصل ناتج عن إعتراض  % 60أما مشروع التنوير العمومي فقدرت نسبة اإلنجاز حوالي 

الك الكهربائية التحتية بالملك المخصص للقناة الرئيسية مصالح الشركة الوطنية الستغالل و توزيع المياه لتمرير االس

 .لتزويد منطقة الطويل بالماء الصالح للشراب ، حيث تم إعادة الدارسة لتشمل أحياء أخرى 

 . في موفى هذه السنة  6102و من المتوقع انتهاء جميع مشاريع المخطط اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة 

 : مبدأ السنوية 

 

من مجلة المحاسبة العمومية نالحظ أن بلدية القلعة الصغرى لم تحترم في بعض  63بمقتضيات الفصل عمال 

 :الحاالت مبدأ سنوية الميزانية حيث تبين ذلك من خالل فحص الوثائق  

  
عدد و تاريخ االمر 

 بالصرف
 المستفيد (د)المبلغ 

السنة العائد 

 اليها الدين
 تاريخ الخالص

الشركة الوطنية لتوزيع  0690.611 12/106102بتاريخ  60 16610/1161/116

 البترول 

6100 12/01/6102 

الشركة التونسية للكهرباء  36149.661 19/19/6102بتاريخ  0 16610/1161/119

 و الغاز 

6100 63/00/6102 

الشركة الوطنية الستغالل  09319.911  13/06/6102بتاريخ  062 16610/1161/111

 و توزيع المياه 

تم الخالص لكن  6100

 التاريخ غير موجود 

الشركة الوطني الستغالل  01946.196 13/06/6102بتاريخ  069 16610/1161/111

 و توزيع المياه 

تم الخالص لكن  6100

 التاريخ غير موجود 

+6101 اتصاالت  613.101 13/06/6102بتاريخ  064 1660110/1161

6100 

تم الخالص خالل 

لكن  6102سنة 

 التاريخ غير مضمن 

الوكالة الوطنية للتصرف  6114.611 12/10/6102بتاريخ  61 16610/1161/109

 في النفايات 

6100 04/01/6102 

  63/00/6102 6109 مؤسسات عمومية اخرى  0064.099  61/01/6102بتاريخ  66 16610/1161/161

 : اإلجابة 

ما جاء بالجدول المذكور أعاله عبارة عن ديون متخلدة بذمة البلدية على غرار الشركة التونسية لتوزيع البترول أغلب 

و الكهرباء و الغاز حيث تم إرسال أغلب هذه الفواتير من المصالح المعنية خالل موفى السنة اإلدارية و لم تقم البلدية 

الحاصل بالديون إضافة إلى ضرورة تصفية جميع النفقات قبل برصد اعتمادات الالزمة بالميزانية و بالفصل 

 . 6104و تبعا لذلك قامت البلدية بخالص الديون المتخلدة بذمتها للسنة المنقضية خالل مصرف سنة  00/06/6102

اتفاقية جدولة  أما بالنسبة للديون المتخلدة بذمة البلدية للشركة الوطنية الستغالل و توزيع المياه فقد سبق و أن تم ابرام

 . دين مع الشركة المعنية و يقع خالصها في آجالها حسب اإلتفاقية المبرمة في الغرض 

 : آجال الصرف القانونية 

الصادرة  16لوحظ أنه ال يتم أحيانا احترام آجال الصرف القانونية المحددة بعشرة أيام و ذلك خالفا للمذكرة العامة عدد 

حول صرف النفقات العمومية إلى مستحقيها و من شأن  0333ماي  04العمومية بتاريخ  عن اإلدارة العامة للمحاسبة

 : ذلك أن يمس من مصداقية اإلدارة في عالقتها مع المتعاملين معها من ذلك يذكر الحاالت التالية 

 موضوع النفقة الفصل
عدد األمر 

 بالصرف
 المبلغ

تاريخ االمر 

 بالصرف

تاريخ الدفع من قبل 

 القابض

 04/01/6102 00/16/6102 96630.614 11 الكهرباء و الغاز  16610/1119/111

 12/01/6102 03/10/6102 9626.411 69 الكهرباء و الغاز  16610/1119/111



 

 

 12/01/6102 11/10/6102 606.061 01 االتصاالت  16610/1111/110

 04/01/6102 16/13/6102 6039.191 21 تراسل المعطيات  16610/1111/116

 12/01/6104 12/10/6102 0690.611 60 متخلدات  16610/1161/116

 63/00/6102 19/19/6102 36149.661 0 متخلدات  16610/1161/119

 

 

 : اإلجابة 

سيقع تالفي ذلك مستقبال بالتنسيق مع المصالح المعنية و القباضة المالية لضرورة احترام ما جاء بالمذكرة العامة عدد 

المتعلق بضرورة احترام آجال الصرف  0333ماي  04الصادرة عن اإلدارة العام للمحاسبة العمومية بتاريخ  16

 .أيام  01القانونية بــ 

 :  آجال الدفع المحددة بخمس و أبعين يوما

لسنة  021لوحظ عدم دفع مستحقات المزودين في اآلجال القانونية المحددة بخمسة و أربعين يوما كما ورد باالمر عدد 

المتعلق بضبط طرق خالص نفقات التصرف حيث تبين من خالل  فحص وثائق  6111مارس  3المؤرخ في  6111

 : يوما على استالمها  10الصرف أن العديد من الفواتير لم يتم خالصها رغم مرور أكثر من 

 بلغ الم تاريخ استالم الفاتورة  تاريخ و عدد  األمر بالصرف  موضوع النفقة  الفصل 

 066.111 63/16/6102 63/16/6102بتاريخ  01 الوقود لإلطارات  16610/1112/119

 690.111 91/11/6102 01/01/6102بتاريخ  46 الوقود لإلطارات  16610/1112/119

 111.611 90/16/6100 12/10/6102بتاريخ  60 متخلدات  16610/1161/116

 032.011  90/06/6100  66/12/6102بتاريخ  10 متخلدات  16610/1161/160

و القباضة المالية ( حافظ المغازة و المصلحة المالية ) سيقع تالفي ذلك مستقبال بالتنسيق مع المصالح المعنية  

 6111مارس  13المؤرخ في  6111لسنة  021يوما كما ورد باألمر عدد  10لضرورة احترام اآلجال القانونية بــ 

 . المتعلق بضبط طرق خالص نفقات التصرف 

 : ت برقم جرد خاص إفراد المشتريا

وجب تسجيل  0332نوفمبر  0المؤرخة في  6و عدد  0340أوت  6المؤرخة في  062عمال بالتعليمات العامة عدد 

المشتريات القابلة للجرد بالدفتر المعد للغرض مع إفرادها برقم جرد خاص إال أنه لم يتم إسناد البعض من المشتريات 

 : من هذه المشتريات  رقم جرد و يبرز الجدول الموالي بعضا

 المواد و الكمية  موضوع النفقة  المبلغ  عدد و تاريخ األمر بالصرف  التحميل 

اقتناء معدات و تجهيزات  6060.116 01/01/6102بتاريخ  0 12212/1116/111

 أخرى 
Climatiseur biolux(1)  

اقتناء معدات و تجهيزات  6060.116 01/01/6102بتاريخ  0 12212/1116/111

 أخرى 
Climatiseur saba (1) 

اقتناء معدات و تجهيزات  6060.116 01/01/6102بتاريخ  0 12212/1116/111

 أخرى 
Frigo mont blanc(1)  

 : اإلجابة 

تم إعداد مذكرة عمل لقسم الشؤون العقارية و المالية لضرورة التنسيق فيما بينهم و ذلك بإجباره تسجيل المشتريات 

 . القابلة للجرد بالنفقة المعد للغرض و إفرادها برقم جرد خاص و سيقع تالفي ذلك مستقبال 

 



 

 

 

 

 مصلحة الحالة المدنية  
 

 : السؤال 

حول اإلستظهار بشهادة اإلبراء لإلنتفاع بخدمات الجماعات المحلية و منها التعريف باإلمضاء و على تقرير الرقابة 

 .المالية على حسابات بلدية القلعة الصغرى تم رفع مالحظة تبين عدم اإللتزام في عدد من الحاالت 

 

 اإلجابة 

 

المتعلق بقانون المالية  6106ديسمبر  63المؤرخ في  6106لسنة  64من القانون عدد  00بمقتضيات أحكام الفصل 

و على ما ينص نعلمكم أنه تمت دعوة جميع األعوان و وقع إعالمهم بالعمل   و التقيد التام بمقتضيات هذا  6100لسنة 

 .الفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

النزاعاتو  الشؤون العق ارية    مصلحة    

 اإلجابة النق اط
و بلغ مجموع مداخيل تسويغ العقارات البلدية الواجب 

لم تتمكن البلدية من  6102د بعنوان سنة .أ 163إستخالصها 

 06د و هو ما ال يمثل سوى نسبة .أ 600تحصيل سوى مبلغ 

 16من مجموع المبالغ الواجب إستخالصها مقابل نسبة  %

ت التتبع و تبين أنه لم تتم تغطية اجراءا.  6101سنة  %

 : للعديد من الفصول المثقلة على غرار الحاالت التالية 
 (د)المبلغ  السنة اإلسم و اللقب

مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط ) علياء كريفة 

 ( مهني 

6119 206 

مداخيل كراء معدة لنشاط مهني ) عواطف صميدة 

 ) 

6110 639 

مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط )لبنى بوزير 

 ( مهني 

6119 611 

 

 

صدر ضدها حكم استعجال :  علياء كريفة

تحت عدد  66/2/6100يقضي بالخروج في 

و  10/00/6100تم تنفيذه في  0691

 استرجعت البلدية المحل 

 

دفعت ما تخلد بذمتها و :  عواطف صميدة

ليست لديها  لديون فمبلغ الضمان إذا طبق 
 يغطي مبلغ الدين 

 

 بتطبيق الضمان يغطي مبلغ الدين :  لبنى بزير

 :تثقيل سندات اإلستخالص 

تبين التأخير في مدّ القباضة المالية بأصول عقود التسويغ 

الحسابات حيث المبرمة و هو ما من شأنه أن يمّس بصحة 
تنج عن ذلك عدم تثقيل األكرية أو كذلك استخالص المعينات 

بعنوان السنة الملية المعنية بالتسويغ و يذكر من بين هذه 

 :الحاالت 

 

تاريخ أو فترة  المتسوغ

 التسويغ

 (د)المبلغ  تاريخ التثقيل

مروان بن زهير بن 

 جازية

إلى  0/0/6102

90/06/6102 

16/16/6104 90911 

 0421 61/10/6102 10/10/6101 دمحم الصحبي بن

الحيبي بن عمر 

 ضريوة

00/00/6109 62/06/6102 6261 

كمال بن دمحم بن جمعة 

 السبتي

1019/6100 90/06/6102 0420 

ما إن يتم المتسوغ اإلجراءات بإتمام اجراءات 

 16عملية التسجيل تقوم البلدية بتوجيه عدد 

 نسخ من عقد التسويغ ألمانة المال الجهوية
قصد إجراء عملية التثقيل مثلما تبينه جداول 

 .اإلرسال المصاحبة 

كما لوحظ التأخير في تثقيل عقد لزمة األسواق اليومية و 

 90الظرفية و ذلك خالفا لمقتضيات التعليمات العامة عدد 

التي تنص على وجوب تولي ذلك في  6100مارس  3بتاريخ 

حيث تبين إبرام العقد الخاص  6102مارس  00أجل أقصاه 

و التسجيل  6102ديسمبر  60بتاريخ  6102بلزمات سنة 

إال أنه لم يتم تثقيله إال  6102جانفي  61قباضة بتاريخ بال
 .  6102أفريل  12بتاريخ 

مثلما  6102تم إرسال العقود في شهر جانفي 

 . تبينه جداول اإلرسال 

و في نفس اإلطار تم الوقوف على عدم تطبيق ضمانات 

تتعلق بكراء محالت بلدية و خالص ما تخلد بالذمة حيث 

الميزانية رغم إنقضاء العالقة الكرائية طلت المقابيض خارج 

 . 

دفع ما تخلد بذمته بتاريخ  فطيمةفوزي بن 

  916وصل عدد  00/14/6104

وجهنا مكتوب للسيد قابض المالية بتاريخ 

يتعلق بتطبيق المبلغ بعنوان  09/00/6104



 

 

المبلغ  اسم المستفيد

 (د)

 (د)المتخلدات  وصل الضمان

 0004 61/06/0334 020 فوزي بن فطيمة 

 61/06/0334 60 فوزي بن فطيمة 

بتاريخ  666 904 عواطف صميدة 
10/11/6110 

639 

بتاريخ  6000 611 لبنى بوزير 

91/14/6113 

611 

 

 لعواطف صميدة و لبنى بوزيرالضمان بالنسبة 

. 

 حماية الممتلكات 
من مجلة المحاسبة العمومية أن يتولى  643اقتضى الفصل 

المحاسب مسك حسابية خاصة بمكاسب البلدية المنقولة منها 

و غير المنقولة و إذا ما تعذر عليه مسكها مباشرة يتولى 

مراقبتها و جمعها بحساباته و يقوم في موفى كل سنة مالية 

لبلدية لم تتول بإجراء جرد عام لتلك المكاسب إال أنه تبين أن ا

مد قابض المالية بالمعطيات  6102إلى موفى شهر نوفمبر 

الالزمة بخصوص ممتلكتها العقارية و هو ما لم يمكن 

 . المحاسب من ضبطها و متابعتها طبقا للمقتضيات القانونية 

سنتدارك هذه الوضعية و سيتم توجيه كشوفات 
 . تتعلق بمكاسب البلدية للسيد قابض المالية 

 

 الجباية المحلية صلحةم

 اإلجابة المالحظـــــــــــــــات 

 تعبئة الموارد 

 : إعداد و مسك و متابعة جداول التحصيل 

دية محدودية التنسيق افرز النظر في النظام المعلوماتي للبل

 2102-2102بين المصالح من ذلك تبين انه تم خالل الفترة 

صيانة الطرقات مشروع أشغال تعبيد و )مشاريع  2انجاز 

و مشروع ( 2102)و مشروع التنوير العمومي ( 2102)

و (  2102) تهيئة و تبليط بعض االنهج بالمدينة العتيقة 

و (  2102) مشروع صيانة الطرقات بالمدينة العتيقـــــــــــة 

دون أن يتم التنسيق بين ( 2102) مشروع التنوير العمومي 

ة بالجباية المحلية حيث أنه المصالح الفنية و المصلحة المكلف

تحيين نسبة المعلوم على العقارت  علم يرافق انجازا المشاري

من مجلة الجباية  2المبنية وفقا لما تم تحديديه بالفصل 

أي وثيقة من المصلحة الفنية في  لم تصل المصلحة * 

ما يخص المشاريع المنجزة من طرف  البلدية خاصة 

ا التبليط و اإلنارة  حتى يتسنى له تعبيد الطرقات و

 .ةالقيام بعمليات التحيين الالزمة على منظومة الجباي

 

 



 

 

المحلية وذلك باألخذ بعين االعتبار للخدمات الفعلية عند 

احتساب المعاليم المستوجبة و هو ما من شأنه أنؤدي إلى 

يمة الفعلية المستوجب توظيفها و تثقيلها التقليص من الق

 .  بعنوان المعلوم المذكور 

 00بتاريخ  4الشؤون المحلية عدد و طبقا لمنشور وزير  

حول ضبط المتطلبات العامة النجاز اإلحصاء  2102فيفري 

العام للعقارات المبنية و غير المبنية الخاضعة للمعاليم 

وجب على  2102/2122الراجعة للجماعات المحلية للفترة 

إعالنات  البلديات الختم النهائي لعمليات اإلحصاء و نشر

الختم بالرائد الرسمـــــــــي للجمهورية التونسيــــــــــة و 

 2102بصحيفتين يوميتين على األقل بتاريخ أقصى سبتمبر 

.  2102إال أن البلدية لم تتول القيام بذلك إلى موفى نوفمبر 

و نتج عن ذلك أن أفرزت مقاربة عدد الفصول المضمنة 

رات المبنية الخاص بالسنة بجدول تحصيل المعلوم على العقا

و المعطيات اإلحصائية المتعلقة بالتعداد العام 2102المالية 

تسجيل فارق في عدد محالت  2104للسكان و السكنى لسنة 

السكنى بالمنطقة البلدية حيث نص التعداد العام على 

مسكنا في حين لم يتضمن جدول التحصيل سوى  003221

 فصال 23122عدد 

تعنى بالعقارات التابعة لمثال التهيئة  كانت البلدية* 

العمرانية فقط دون اعتبار التوسعة التي شملتها أخيرا 

المؤرخ  2102لسنة  212الحكومي عدد  حسب األمر

الخاص بالتحوير الترابي   أما  2102ماي  22في 

المعطيات المتعلقة بالتعداد العام  فهي تشمل كامل 

مثال التهيئة و المساكن في المنطقة البلدية داخل 

مناطق فالحية و غير فالحية مساكن في ،خارجها 

 طور بناء و جرد شامل دون أي  ضوابط  أو مقاييس

لذلك نالحظ الفارق بين عدد العقارات بجدول 

التحصيل و اإلحصائيات المتعلقة بالتعداد العام للسكان 

 . و السكنى 

  2102عدد الفصول بجدول التحصيل

: عقارات غير مبنية * 2802:عقارات مبنية  

 0241: مؤسسـات *2228

وفي نفس اإلطار و لئن تولت البلدية إعداد جداول مراقبة 

بخصوص المؤسسات الصناعية و التجارية و المهنية 

المطالبة بأداء المعلوم على المؤسسات إال أنها لم تتضمن 

جميع المؤسسات الناشطة بالمنطقة البلدية و يذكر أن عدد 

تضمن  2102المضمنة لجدول التحصيل لسنة  المؤسسات

مؤسسة في حين ان السجل الوطني للمؤسسات سنة  0122

الصادر عن المعهد الوطني لإلحصاء يشير الى توفر  2102

 مؤسسة اقتصادية ناشطة بالمنطقة البلدية 2122

  2102عدد المؤسسات المسجل بجدول المراقبة * 

و الفارق ير  كما ورد بالتقر 0122و ليس  0241بلغ 

يعود إلى إحصاء المناطق داخل مثال التهيئة فقط دون 

تحوير الحدود البلدية و ) اعتبار  المنطقة البلدية ككل 

العمادات و إدماج عمادات جديدة النقر وواد الية 

 212الحكومي عدد  األمر بالنسبة للقلعة الصغرى

 (  2102لسنة 

ا إجراء راجع بالنظر للقباضات ، هذا مع العلم  أنن*  و لم تحصل البلدية على القائمات الشهرية لعمليات التحويل 



 

 

الراجعة بالنظر بعنوان المعلوم على المؤسسات ذات  الصبغة 

الصناعية أو التجارية أو المهنية من القباضات المالية  وهو 

ما من شانه ان يحول دون إجراء المقارنة بين قيمة المعلوم 

لمستخلصة قصد تحديد بجدول المراقبة و المبالغ االمضمنة 

الحاالت التي تستوجب استخالص معلوم إضافي باعتبار 

المعلوم األدنى المطلوب مثلما يقتضيه التشريع الجاري به 

 .العمل 

المستخلصة و في صورة  و لضمان صحة توظيف المعاليم 

عدم توفر جملة من المعطيات من بينها رقم المعامالت وجب 

باية المحلية توظيف المعلوم من مجلة الج 41عمال بالفصل 

على العقارات المبنية على المؤسسة او الفرع المتواجد 

المعلوم على  ) بالدائرة الترابية و لو تم اإلدالء بما يفيد دفعه 

( المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية 

إال أنه تبين أن البلدية لم تعمل في العديد من الحاالت على 

ء المقارنات الضرورية بين قيمة المعلوم المضمنة إجرا

بجدول المراقبة و المبالغ المستخلصة لضمان استخالص 

المعاليم التي وجب أن ال تقل عن الحد األدنى المستوجب بهذا 

 العنوان و هو ما من شأنه أن يحرم البلدية من تحصيل موارد

وتوجيه قمنا بمراسلة القباضة في العديد من المناسبات 

الية و ــــــــة المــــــالقباض مكاتيب الى كل من 

اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية و االستخالص 

مجمع االداءات على الشركات  حول تسجيل  فوارق 

هامة في المبالغ الموظفة على المعلوم على 

اعية أو التجارية أو المؤسسات ذات الصبغة الصن

 21بتاريخ ) المهنية و ذلك في العديد من المناسبات 

جويلية  20،   2102نوفمبر  0،  2102ديسمبر 

 .لكن دون جدوى  ( 2102ماي  8،   2102

 

 

و لئن تولت البلدية في بعض الحاالت الوقوف على فوارق 

بين المبالغ الموظفة على المعلوم على المؤسسات ذات  

" الصناعية أو التجارية أو المهنية على غرار شركة  الصبغة

حيث كان  2102بعنوان سنة " معمل اآلجر بالقلعة الصغرى 

د إال أن البلدية لم تتول .أ 22استخالص المعلوم في حدود 

اتخاذ اإلجراءات الضرورية الستخالص الفـــــوارق و 

 أ د 82البالغة 

حصريا  لقد تم في الغرض و في هذا الموضوع  

ثم  2102جويلية  0مراسلة القباضة المالية في 

نوفمبر  10مراسلة مدير مجمع االداءات بتاريخ 

لكن دون   2102ديسمبر 21ثم تأكيدا لذلك في  2102

 .رد 

 :تثقيل جداول تحصيل المعاليم 

لوحظ تأخير في تثقيل جدول تحصيل المعلوم على العقارات 

لى األراضي غير المبنية المبنية و جدول تحصيل المعلوم ع

في للمنظومة اإلعالمية  يمع التطور النسب* 

استخــراج جداول التحصيـــــل و لمزيد األخذ بعين 

االعتبار التحيينات و التطورات الميدانية للعقارات 



 

 

حيث خالفا لمقتضيات الفصل األول من مجلة الجباية المحلية 

الذي ينص على ضرورة انجاز عملية تثقيل هذه الجداول 

من كل سنة لم يتم تثقيل الجداول سوى  بتاريخ غرة جانفي

 يوما  22بتأخير  2102افريل  02بتاريخ 

 

 

البلدية سنويا بتحويل  السنة  دأبت  بآخرالواردة 

جداول التحصيل موفى ديسمبر إلى القباضة و ذلك 

لتثقيلها خالل شهر جانفي من السنة الموالية  ليتسنى 

ــــة االستخالص و تمكين الجماعة الشروع في عمليـ

المحلية من توفير الموارد الضرورية لمجابهة 

كان تاريخ التثقيالت لدى القباضة المالية   .حاجياتها 

 : كالنحو التالي 

:  2102تثقيل جدول تحصيل لدى القباضة سنة 

22/02/2104 

:  2102تثقيل جدول تحصيل لدى القباضة سنة 

20/02/2102 

:  2102تحصيل لدى القباضة سنة تثقيل جدول 

28/02/2102 

 

 : استخالص المعاليم و إجراءات التتبع 

على  لوحظ محدودية نسبة استخالص المعاليم الموظفة 

من جملة   %02حوالي  2102العقارات حيث بلغت سنة 

 03118المبالغ الواجب استخالصــــــــها و التي ناهز حجمها 

 2104اد و تبين ضعف حجم استخالص المعاليم خالل الفترة 

في حدود  2102و  2104حيث كانت بعنوان سنتي  2102-

02%  04%   

و لتراكم بقايا استخالص السنوات السابقة للمعاليم الموظفة 

بعنوان   % 21التي مثلت حوالي على العقارات و األنشطة 

تاثير على ضعف نسب المقابيض المنجزة خاصة  2102سنة 

بعنوان المعلوم على الغقارات المبنية و المعلوم على 

 2102األراضي غير المبنية التي لم تبلغ على التوالي سنة 

منذ (عقارات مبنية و غير مبنية)تبلغ مبالغ الديون * 

 ا د 03282حوالي  2102إلى غاية  0112سنة 

و قابض المالية السلطة القانونية و التنفيذية و إن لل 

 -: بـن في ما يخص إجراءات التتبع ـمتابعة المواطني

 توجبه االعالمات الوحيدة 

 محاضر التبليغ  -                      

 العقل  -                      

 مبالغ الخطايا  -: أو القيام بـتوظيف 

 مصاريف التتبع  -    

كل هذه اإلجراءات تخص قابض المالية  و للعلم فان 

 - :تقوم البلدية تباعا بالتنسيق مع القباضة  من خالل 



 

 

 2104سنة    % 04و   % 02مقابل   % 02    % 00سوى 

إلى المعلوم على العقارات  و تعود هذه الوضعية باألساس

المبنية التي مثلت نسبة بقايا استخالص السنوات السابقة 

  2102من مجموع تثقيالت  سنة  %12بعنوانه 

 

  المساهمة في استخراج االعالمات إعالميا

 

 

 

 استخالصات بواسطة اذون وقتية و ايداعات خارج الميزانية 

يقتضي ضمان شفافية الحسابات المالية السعي إلى استكمال 

اجراءات إعداد و تثقيل سندات االستخالص الخاصة بها و 

ادراج المبالغ المستخلصة التي  تم تثقيلها خارج الميزان 

بعنوان مقابيض عن طريق أذون وقتية بمايمكن من التقليص 

ن انه لم و لوحظ في هذا الشأ. في حجمها و تطهير الحسابات 

تسوية مقابيض مستخلصة قبل إعداد أذون االستخالص يتم 

فصول بعنوان المعاليم على العقارات المبنية و غير  2تخص 

 د 812المبنية بمبغ يقدر بحوالي 

تتولى البلدية سنويا إعداد جداول تكميلية لتثقيل * 

المبالغ التي وقع استخالصها خارج الميزان و تتم هذه 

العملية في موفى كل سنة و في السنوات األخيرة يقع 

متى إعداد أكثر من جدول تكميلي لتثقيلها أوال بأول  

توفرت القائمة النهاية لألذون المستخلصة التي توفرها 

 و يتم تثقيلها من قبل قابض المالية . مالية القباضة ال

 .ضمانا للشفافية المطلقة و تدعيما لموارد البلدية

 

 طرح المعاليم * 

من مجلة المحاسبة العمومية على انه يمكن  222نص الفصل 

للجماعات المحلية طرح بعض الموارد التي كلف المحاسب 

وجب استيفاء بجبايتها اذا ما تعذر عليه تحصيلها و هو ما يست

اجراءات االستخالص الضرورية غير انه تبين تاخير البلدية 

راف و أمانة المال الجهوية في التداول و ـــو سلطة اإلش

الموافقة بخصوص عمليات الطرح  و من شان عدم استكمال 

إجراءات الطرح ان يؤدي إلى عدم شفافية الحسابات المالية 

 للبلدية 

 

 

ة بعمليات الطرح تهم جل العقارات المعني* 

االزدواجية في تسجيل العقار من ناحية يسجل كأرض 

في تقسيم و من ناحية أخرى كمبنى  و هذا التكرار ال 

يتفطن إليه إال عن طريق المعني باألمر و باستفساره 

لمعرفة في الموضوع  لكن هذا األخير ال يتقدم للبلدية 

و   ةــلحصول على خدمالوضعية الجبائية له إال ل

ما بالنسبة إلجراءات عمليات أ.سجل التأخيربالتالي ي

الطرح فهي تستوجب قيام المعني باألمر  بمطلب  

إعداد قرار  ميدانية وإجراء معاينــــة , اعتــراض

لجنة المراجعة  ثم عرضه على المجلس ثم يوجه إلى 

الوالي للمصادقة وهنا  تكون مشموالت البلدية قد 

ة ـى القابض للطرح في مرحلاستوفت  ثم يرسل  إل

أخيرة ، و بالتالي تكون إجراءات الطرح مفوضة 



 

 

 

 

و توجيهها الى أمانة  ام بها ـــــوحده للقي  للقابض

 .المال الجهوية لتطبيق مطالب الطرح 

 : االشهار بالملك العمومي 

 22وجب عمال بمقتضيات منشور وزير الداخلية عدد 

حول تطبيق التشريع المتعلق  2102جوان  21المؤرخ في 

بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية و األمالك 

له التابعة لألشخاص تحديد البلدية للمواقع  العقارية المجاورة 

شغال المخصصة لالشهار القابلة لالستغالل عن طريق اال

كما وجب ان تتولى البلدية .الوقتي بملكها العمومي للطرقات 

بناء على نتائج عملية التحديد ضبط القيمة المالية للمساحات 

االشهارية القابلة لالستغالل و تحديد قيمة المساخات 

االشهارية التي تساوي او تفوق المبلغ المستوجب للدعوة إلى 

 .المنافسة عن طريق طلب العروض 

تبين ان البلدية لم تتول تحديد المواقع المخصصة لالشهار و 

القابلة لالستغالل عن طريق االشغال الوقتي بملكها العمومي 

للطرقات و كذلك ضبط القيمة المالية للمساحات االشهارية 

القابلة لالستغالل و تحديد قيمة المساحات االشهارية التي 

لى المنافسة عن تساوي او تفوق المبلغ المستوجب للدعوة ا

طريق طلب عروض و هو ما قد يحرم البلدية من تحصيل 

 موارد إضافية 

 

لقد تولت  البلدية  تحديد المواقع المخصصة * 

لإلشهار القابلة لالستغالل عن طريق األشغال الوقتي 

بملكها العمومي للطرقات و كذلك ضبط القيمة المالية 

للدعوة إلى للمساحات االشهارية القابلة لالستغالل 

المنافسة عن طريق طلب عروض و ذلك منذ تاريخ 

و تصلكم نسخــــــة من ملف جرد و  2111أوت  20

تحديد المواقع المخصصة لإلشهار بالملك العمومي 

للطرقات التابع لبلدية القلعة الصغرى و المعروضة 

للمنافسة مع  ذكر جميع النقاط المخصصة لتركيز 

لف الطرقات الرئيسية العالمات االشهارية بمخت

بالمدينــة  و مداخلهــا و تحديد القيمة التجارية لكل 

 .طريق على حدة

افريل 20،ملف جرد  2111اوت  20ملف جرد

 2101جويلية  21،ملف جرد  2101

 

لسنة  84هذا مع تطبيق مقتضيات المرسوم عدد

المتعلق بتنقيح  2100سبتمبر  2المؤرخ في  2100

مارس  2و المؤرخ في  2111لسنة  02القانون عدد 

واعتماد تعريفة المعلوم الموظف على استغالل  2111

حقوق اإلشهار بواسطة العالمات و الالفتات 

االشهارية و الستائرحسب القرار البلدي الصادر في 

 2114جويلية  0و المصادق عليه في 2114جوان 04

  2102لسنة  812و الذي تم تحيينه حسب األمر عدد

و  2102أوت  02ج بالقرار المؤرح في  المنــــدر

و الذي  وقع  2102أوت  22المصادق عليه في



 

 

تحيينه مرة ثانية بعرضه على أنظار المجلس  البلدي 

و تم اتخاذ قرار  2102نوفمبــر 21المنعقد بتـــاريخ 

في الغرض هو حاليا في طور المصادقة من قبل سلط 

 اإلشراف 

 

 

 

 

 

 

 

من مجلة الجباية المحلية  82الفصل كما وجب   طبقا ألحكام 

إخضاع االشهار بواسطة الالفتات و اللوحات 

االشهاريـــــــــــــة ذات الصبغة التجاريــــة و كذالك 

العالمــــــــات و الستائـــــــــر و العارضات و اللالفتات 

المثبة البارزة او المنزلة او المعلقة بالطريق العام على 

المعدة للتجارة و الصناعة و المهن  واجهات المحالت

المختلفة لمعلوم لفائدة البلديـــة و ذلك بمقتضى منح تراخيص 

في الشأن إال انه تبين ان البلدية تقتصر على منح تراخيص 

لغاية اشهارية دون جرد للمحالت المستغلة فعليا للعالمات 

و من شان هذه الوضعية ان ال تمكن من تحصيل . االشهارية 

وارد الفعلية او كذلك من تسليط الخطايا اإلدارية في حالة الم

وضع سندات اشهارية على الملك العمومي دون الحصول 

على الترخيص المستوجب أو مخالفة شروط الترخيص 

 الممنوح 

تسند التراخيص  بعد موافقة اللجنتين االقتصادية و * 

األشغال إلى أصحاب الملفات المقدمة في هذا الغرض 

ذين يستوفون كل شروط تركيز العالمات و ال

االشهارية   وذلك على اثر معاينات للمطلب المقدم 

من طرف صاحب العالمة ، أما بالنسبة للعالمات 

التابعة للمحالت فنشير بان هذه المهمة كانت موكولة 

في السابق إلى أعوان التراتيب البلدية ثم أعوان 

كل حسب الشرطة البلدية و الحرس البلدي حاليا 

 .مرجع نظره  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 0202ديسمبر  02القلعة الصغرى في 

 

 

 

 السيد رئيس الغرفة الجهوية للمحاسبات بسوسة

 دائرة المحاسباتمالحظات جابات على بعض اال   الموضوع

 

 

 

 ,تحية طيبة و بعد 

 

على حسابات بلدية القلعة ت الرقابة المالية التي قامت بها دائرة المحاسبا إطارفي 

 .0202الصغرى بعنوان تصرف سنة 

بتاريخ  10/00/0202ددوتبعا لجملة المالحظات التي وردت علينا حسب التقرير ع

يشرفنا إيضاح بعض النقاط التي تخص مشموالت قابض   0202ديسمبر  01

 .التي نتمنى أن تفي بالغرض اإلجاباتو  المالحظاتالمالية و فيما يلي بعض 

 

 

 

 

 والسالم

 قابض المالية بالقلعة الصغرى

 

 

 

 

 



برنامج  إطاربعض اإليضاحات حول تقرير الرقابة المالية على بلدية القلعة الصغرى في 

 التنمية الحضرية و الحكومة المحلية

 

 للنقطة المتعلقة بتثقيل جداول تحصيل المعاليم  بالنسبة  
 

تحصيل المعلوم على العقارات المبنية وجدول  الحاصل في تثقيل جدول حول التأخير

اننا سنعمل على التنسيق مع أمانة المال , تحصيل المعلوم على األراضي غير المبنية

خطأ  الواردة علينا طرئ بها أن الجداولعلما  ,م عملية التثقيل في اآلجالالجهوية لتت

لي ساهم في او بالت لإلصالح لمصالح بلدية القلعة الصغرى الى ارجاعها اضطرنامما 

 .التأخير الحاصل

 

 المتعلقة باستخالص المعاليم  للنقطة بالنسبة 
 

نحيطكم علما بمحدودية اإلمكانيات البشرية التي  فإنناحول محدودية نسب االستخالص 

تخول لنا القيام بالتتبعات المثلى و الالزمة فالقباضة المالية بها عدل خزينة واحد يقوم 

 نالتي تخص ديون الدولة المثقلة و الخطايا و العقوبات المالية و ديو بتبليغ التتبعات

 .المقابيض المنجزة مقارنة بالتثقيالت يفسر ضعفالجماعات المحلية مما 
دفع و تاحة قصد تحسين نوعية التتبعات الماإلمكانيات  توظيفالى حسن  واننا سنسعى

 .نسب المقابيض و تراجع بقايا االستخالص

 

  لتثقيل سندات االستخالصبالنسبة 
 

المال الجهوية بسوسة  ومصالح أمانةسنسعى للتنسيق المحكم مع بلدية القلعة الصغرى 

 .قيام بالتثقيالت االزمة في اآلجالقصد ال

 

 الميزانبواسطة األذون الوقتية وااليداعات خارج  بالنسبة لالستخالصات. 

 

بخصوص عدم تطبيق مقابيض مستخلصة قبل اعداد أدون االستخالص باسم قابض 

الى  0200جانفي  21المضمنة بتاريخ  المجلس الجهوي لفائدة أصحاب الشهائد العليا

ثبت أن الجهة التي أرسلت األموال هي   التحرىنعلمكم أنه بعد  0202موفى نوفمبر 

 .قها الجهة الوحيدة فقط التي تمدنا بكيفية تطبي

 و بخصوص عدم تطبيق ضمانات تتعلق بكراء محالت بلدية والمتعلقة بالمستفيدين
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