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 رقابة املالية على بلدية قصر هالللاتقرير 

 (2016)تصرف سنة 

 

 تقديم البلدية

هكتار كما  1.734وتبلغ مساحتها حوالي  1948سبتمبر  23األمر املؤرخ في أحدثت بلدية قصر هالل بمقتض ى 

. وتقع البلدية 2014ألف ساكن حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  49.376يبلغ عدد سكانها 

جنوب والية املنستير وتحّدها شرقا صيادة وجنوبا املكنين وغربا طوزة وشماال كل من ملطة وبوحجر وبنان 

أعضاء يرأسها معتمد املدينة  9لجنة مشتركة للتسيير تضّم مؤّسسة. وتسير البلدية  4.011ويوجد بها  وبوضر.

إدارة فرعية للشؤون  لكتابة العامة. وتشمل الهيكلة العامة إلدارة البلدية فضال عن ا2014منذ ديسمبر 

 اإلدارية واملالية وإدارة فرعية فنية ومصالح اإلعالمية والشؤون االجتماعية والثقافية.

من صنف العملة. وقد بلغ معدل املوارد  93 منهم 2016في موفى سنة عونا  112وبلغ عدد أعوان البلدية 

.د في حين بلغ معدل النفقات السنوية خالل نفس أ  8.284ما يعادل  2016-2014السنوية خالل الفترة 

  أ.د. 4.913الفترة 

 طبيعة املهمة 

وفي إطار تنفيذ االتفاقّية املبرمة بين الجمهورّية  2017بر أكتو  03املؤرخ في 393عمال باإلذن بمهمة عدد 

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

د 2016 الوضعّية املالّية للبلدّية بعنوان سنةفي  النظر
ّ
من إحكام إعداد الحساب املالي ومن صّحة  للتأك

هجهود البلدّية من أجل تعبةة املوارد املتاحة لها مل اهتمامها الّدائرة أولتكما  ومصداقّية البيانات املضّمنة به.

 ّية.وتأدية نفقاتها في كنف الشرع

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

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

 ها.املنهجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص ب امليدانية

 إجراءات إعداد امليزانية وختم الحسابات 

في جلستها  اللجنة املشتركة لتسيير البلديةعلى  2016تّم عرض مشروع ميزانية بلدية قصر هالل لسنة 

 .2015ديسمبر  31واملصادقة عليها من قبل والي املنستير بتاريخ  2015نوفمبر  6بتاريخ  املنعقدة
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وتحويل االعتمادات داخل امليزانية مع محتوى قرارات التنقيح وقرارات وقد تّمت مقارنة عمليات التنقيح 

تحويل االعتمادات والتأكد من تطابقها، كما تّم التحقق من صحة اإلجراءات والحصول على مصادقة سلطة 

 من القانون األساس ي مليزانية الجماعات املحلية.   28و 27و 25و 13اإلشراف عليها طبقا ألحكام الفصول 

على قرار غلق امليزانية الذي يبرز املبلغ  سلطة اإلشرافاملصادقة من قبل  2017 جوان 30مّت بتاريخ تو 

 .2016النهائي للموارد املستخلصة وللنفقات املأذون بدفعها خالل سنة 

 خالصة أعمال املراجعة

فإنه يمكن التأكيد بدرجة  بةرقااعتبار ما انتهت إليه أعمال الوبفيما عدا املبالغ املتعلقة ببقايا اإلستخالص 

 أّن  علىمعقولة وحسب املبادئ التي تقوم عليها أنظمة املحاسبة العمومية وميزانية الجماعات املحلية 

ال تشوبها أخطاء جوهرية من شأنها التأثير على صدق النتيهجة املحاسبية وعلى قصر هالل حسابات بلدية 

 .2016انية سنة صحة العمليات املنهجزة قبضا وصرفا بعنوان ميز 
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 (بالدينار) 2016 سنةملخص الحساب املالي ل

 الصنف الجزء العنوان
2016 2015 

 النفقات املقابيض النفقات املقابيض

   532 493 5   981 928 5 العنوان األول 

   015 999 2   770 605 3 املداخيل الجبائية اإلعتيادية  

   529 414 1   365 459 1 ات و األنشطةاملعاليم على العقار     

   963 980   453 438 1 مداخيل اشغال امللك العمومي البلدي واالستلزام     

   524 603   951 707 إسداء خدمات اإلداريةمعاليم الرخص     

   517 494 2   212 323 2 املداخيل غير الجبائية االعتيادية  

   016 617   518 611 العتياديةمداخيل أمالك البلدية ا    

   500 877 1   694 711 1 املداخيل املالية االعتيادية    

   613 333 3   683 081 4 العنوان الثاني

   663 395 2   216 448 3 خاصة للبلدية(-املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية )م  

   325 608   695 442 منح التهجهيز    

   338 787 1   520 005 3 ارد مختلفةمدخرات ومو     

   391 802   909 497 موارد االقتراض  

   391 802   909 497 موارد االقتراض الداخلي    

   559 135   559 135 املوارد املتأتية من االعتمادات املحالة  

   559 135   559 135 املوارد املتأتية من االعتمادات املحالة    

 317 426 3   848 794 3   األول العنوان 

 010 231 3   749 625 3   نفقات التصرف  

 123 520 1   074 601 1   التأجير العمومي    

 442 503 1   383 749 1   وسائل املصالح    

 445 207   291 275   التدخل العمومي    

 0       نفقات التصرف الطارئة وغير املوزعة    

 307 195   099 169   لدين املحليفوائد ا  

 307 195   099 169   فوائد الدين املحلي    

 368 834 1   593 877 1   العنوان الثاني

 835 455 1   993 513 1   نفقات التنمية  

 835 455 1   993 513 1   املباشرة االستثمارات    

 0   0   نفقات التنمية الطارئة و غير املوزعة    

 533 378   600 363   تسديد أصل الدين  

 533 378   600 363   أصل الدين تسديد    

 0   0   النفقات املسددة من اإلعتمادات املحالة  

 0   0   النفقات املسددة من اإلعتمادات املحالة    

 685 260 5 145 827 8 441 672 5 665 010 10 املجموع

 460 566 3   224 338 4   الفائض
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 تحليل موارد بلدية قصر هالل ونفقاتها

 

  2016النتائج العامة لتنفيذ امليزانية لسنة 

. وقد أسفر تنفيذ 2016سنة  أ.د 10.010إلى  2014سنة  أ.د 6.013تطّورت ميزانية بلدية قصر هالل من 

أ.د  4.338ف قدره عن فائض جملي في املقابيض على املصاري 2016ميزانية بلدية قصر هالل بعنوان تصرف 

أ.د أما الباقي الذي يمثل الفوائض املنقولة من سنة إلى أخرى  4.202في حدود  االحتياطيتحويله إلى املال  تّم 

 . االنتقاليأ.د فقد تم تحويله إلى الحساب  135بعنوان املشاريع املمولة بواسطة اإلعتمادات املحالة وقيمته 

%، وسجلت  40ارتفاعا بنسبة شهدت ّن فوائض املقابيض على املصاريف ومن أهّم ما تبرزه النتائج العامة أ

. ويعزى نمو 2014مقارنة بسنة  2016% خالل سنة  22و%  29املوارد والنفقات زيادة على التوالي بنسبة 

 ، بينما% 162بنسبة % وموارد االقتراض  69املوارد أساسا إلى تطور املوارد الذاتية املخصصة للتنمية بنسبة 

 %. 202يعود نمّو النفقات خاصة إلى تطور االستثمارات املباشرة بنسبة 

 تحليل املوارد  

% من املوارد  59أ.د وهي تتكون في حدود  10.010جملة موارد بلدية قصر هالل  2016بلغت خالل سنة 

 % من موارد التنمية. 41و  االعتيادية

.د وتتكّون من املداخيل الجبائية أ 5.928ما جملته  2016بلغت موارد العنوان األّول للبلدية خالل سنة و 

 . 2014%  مقارنة بسنة  14االعتيادية ومن املداخيل غير الجبائية االعتيادية مسجلة تطورا نسبته 

فة على العقارات واألنشطة وعلى إشغال امللك 
ّ
ى املداخيل الجبائية االعتيادية أساسا من املعاليم املوظ

ّ
وتتأت

دي واستلزام املرافق العمومية فيه وعلى املوجبات والرخص اإلدارية واملعاليم مقابل إسداء العمومي البل

.د أي ما أ 3.605ما جملته  2016خدمات ومداخيل جبائية اعتيادية أخرى. وبلغت هذه املداخيل في سنة 

ل "املعاليم على العقارات واألنشطة"  % 61يمثل 
ّ
أهّم عناصر املداخيل من جملة موارد العنوان األول. وتمث

 أ.د.  1.459الجبائية االعتيادية بقيمة بلغت 

وتمثل املداخيل بعنوان املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التهجارية أو املهنّية أهم مورد 

ل  2016أ.د في سنة  1.048بالنسبة إلى البلدية حيث تّم تحصيل 
ّ
% من جملة املداخيل  29أي ما يمث

 ة اإلعتيادية للبلدية.الجبائي

أّما املداخيل املتأتّية من املعلوم على العقارات املبنية ومن املعلوم على األراض ي غير املبنية، فقد كانت على 

ل تباعا حوالي  121أ.د و 289 التوالي في حدود
ّ
 من هذه املداخيل. % 3% و 8أ.د أي ما يمث
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أ.د أي ما  1.438ستلزام املرافق العمومية فيه بما قـدره واستأثرت مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي وا

ل نسبة 
ّ
 .2016% من املداخيل الجبائية االعتيادية لسنة  40يمث

أ.د  707ما قدره  2016ومعاليم مقابل إسداء خدمات خالل سنة داخيل املوجبات والرخص اإلدارية وبلغت م

ل نسبة 
ّ
 % من تلك املداخيل. 20أي ما يمث

 
ّ
أ.د. وتتوّزع هذه  2.323ما قيمته  2016ق باملداخيل غير الجبائية االعتيادية فقد بلغت في سنة وفيما يتعل

ية أساسا من املناب من املال املشترك 
ّ
املوارد بين مداخيل امللك البلدي واملداخيل املالية االعتيادية املتأت

 .أ.د 1.601البالغ  للجماعات املحلية

أ.د. وهي تتأتى أساسا من كراء العقارات  611ما قيمته  2016ي سنة بلغت مداخيل امللك البلدي فو 

 % من جملة مداخيل األمالك.  91أ.د  ممثلة بذلك حوالي  556والتهجهيزات واملعّدات في حدود 

أ.د وتشمل املوارد  4.082ما جملته  2016بلغت موارد العنوان الثاني للبلدية خالل سنة ومن جهة أخرى 

معّدله صة للتنمية وموارد االقتراض واملوارد املتأتية من االعتمادات املحالة مسجلة تطورا الذاتية واملخصّ 

. وتمثل املوارد الذاتية واملخّصصة للتنمية أهم مورد ضمن العنوان الثاني 2014% مقارنة بسنة  70 السنوي 

 %. 84أ.د أي بنسبة  3.448بمبلغ 

 النفقات تحليل 

% من نفقات  67ن في حدود وهي تتكوّ  .2016أ.د خالل سنة  5.672هالل بلغت جملة نفقات بلدية قصر 

 % من نفقات العنوان الثاني. 33والعنوان األول 

% مقارنة بسنة  8أ.د مسجلة تطورا بنسبة  3.795 ما جملته 2016 بلغت مصاريف العنوان األول في سنةو 

وتمثل نفقات % وفوائد الدين فيما تبقى.  96أ.د وبنسبة  3.626. وتتوزع على نفقات التصرف بمبلغ 2014

 .مهجموع نفقات هذا العنوان من % 88  التأجير العمومي ووسائل املصالح

. 2014مقارنة بسنة %  87مسجلة تطورا نسبته  2016سنة . د.أ 1.877 بلغتف نفقات العنوان الثانيما أ

وتسديد أصل الدين والنفقات %  81د وبنسبة .أ 1.514وتتوزع هذه النفقات بين نفقات التنمية بقيمة 

وشهدت االعتمادات غير املستعملة بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني زيادة . املسددة من االعتمادات املحالة

ل تلك االعتمادات نسبة %.  42بنسبة  2016 -2014خالل الفترة 
ّ
من مجمل االعتمادات املرصودة %  33وتمث

 .  2016خالل سنة 

ل هذه او 
ّ
. وتعّد مشاريع الطرقات 2016أ.د خالل سنة  1.514لنفقات في االستثمارات املباشرة البالغة تتمث

 .% 51واملسالك أهّم االستثمارات التي أجرتها البلدية بنسبة تبلغ 
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أ.د إثر إجراء البلدية  5.965وبالرغم من االعتمادات النهائية املرصودة بخصوص هذه النفقات والبالغة 

 أّن استهالك هذه االعتمادات لم يتهجاوز  4.298يادة بمبلغ لتنقيحات بالز 
ّ

 .% 25أ.د إال

ه لم يتّم استهالكها طيلة الفترة  135بالرغم من رصد اعتمادات محالة قيمتها و 
ّ
 أن

ّ
أ.د يتّم نقلها سنوّيا، إال

2014-2016. 

  القدرات املالية للبلدية

 40بلغت قيمتها اإلجمالية  2015ت بعنوان تصرف بتسديد متخلدا 2016خالل سنة  قصر هاللقامت بلدية 

ق بمنها  % 92أ.د 
ّ
دات تهجاه مؤسسات عمومّية، تمثلت تتعل

ّ
الوكالة الوطنية للتصرف في كل من خاصة متخل

 أ.د.  28بقيمة مؤسسات أخرى أ.د و  3أ.د والشركة الوطنية لتوزيع البترول بقيمة  4في النفايات بقيمة 

دة بذمة البلدّية في موفى سنة وبلغ الحجم الجملي للدي
ّ
% لفائدة  97منها أ.د  62ما جملته  2016ون املتخل

ل أهم الّدائنين في  ،هياكل عمومّية
ّ
صندوق التقاعد أ.د  33بمبلغ  الشركة التونسية للكهرباء والغازويتمث

  .أ.د 20بمبلغ  والحيطة االجتماعية

ر مديونّية البلديّ 
ّ

%. وفي املقابل، يقّدر  7ة تهجاه الهياكل العمومّية ما يعادل وباعتبار حجم الديون يبلغ مؤش

مهجهود البلدية في خالص ديونها )جملة االعتمادات املخّصصة لتسديد املتخلدات وفوائد الدين وأصل الدين 

 %. 9/ جملة موارد العنوان األول( بنسبة 

على التوالي % 73و % 68% و 67ة بلغ مؤشر االستقاللية املالية ببلدية قصر هالل نسبومن جهة أخرى، 

 65و%  65% و 64مقابل نسب تّم تسجيلها على املستوى الوطني بلغت  2016و 2015و 2014خالل سنوات 

 الفترة.  نفس على التوالي خالل% 

 مالحظات حول تعبئة موارد البلدية وإنجاز نفقاتها

 أوال: تعبئة املوارد البلدية

 تقدير املوارد:

واملنهجز في مستوى موارد بلدية قصر هالل أّن البلدية قد أحكمت تقديراتها بالنسبة بين املقّدر بّينت املقارنة 

 %.  102 إلى موارد العنوان األّول حيث حققت نسبة إنهجاز بلغت
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 إعداد جداول التحصيل

ى تبّين من خالل فحص جداول التحصيل أنها تتضمن البيانات األساسية التي من شأنها أن تساعد عل

تحصيل املعاليم املثقلة، غير أنه لوحظ عدم شمولية جدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية لسنة 

أ.د بينما يبلغ عدد املساكن املحصاة خالل  446مسكنا بمبلغ جملي قدره حوالي  12.270حيث تضمن  2016

من  % 15 يحوال التالي فإّن مسكنا وب 14.340ما قدره  2014عملية التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 

عدد املساكن املبنية باملنطقة البلدية لم يتّم تضمينها بهجدول التحصيل املعني مما ترتب عنه نقص في 

 أ.د. 75املعاليم املوظفة تّم تقديرها بحوالي 

مسكنا بأذون استخالص وقتية تم  28تخص  2016أ.د بعنوان سنة  2,9كما اتضح استخالص مبلغ بحوالي 

  .2016التحصيل الخاص بسنة  جدول مما يؤكد عدم شمولية  ،2017ينها بهجدول تحصيل سنة تضم

أ.د ضمن جدول  11,243فصال بقيمة  256إلى وجود  2015الرقابة املالية لسنة  ها حول الدائرة بتقرير  أشارت

ون احتساب املعاليم تحصيل املعلوم على العقارات املبنية لم يحتسب في شأنها سوى املعلوم الراجع للبلدية د

املستوجب استخالصها لفائدة الصندوق الوطني لتحسين املسكن، وعوض أن تتولى البلدية اتخاذ اإلجراءات 

تحصيل املعلوم على العقارات  جدول  قامت البلدية بحذف تلك الفصول من الالزمة لتصحيح الوضعية 

أصحاب املحالت املعنيين بتلك الفصول من  وبذلك تكون البلدية قد أعفت دون وجه حق 2017لسنة  املبنية

 . دفع املعاليم املستوجبة

رة بالسجل الوطني للمؤسسات لسنة 
ّ
 4.011أّن املنطقة البلدية تضّم  2016وبينما تفيد املعطيات املتوف

على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو  جدول مراقبة تحصيل الحّد األدنى للمعلوممؤسسة، اتضح أّن 

% من جملة  49مؤسسة أي ما يمثل نسبة  1.959ية أو املهنية لنفس السنة ال يتضمن سوى التهجار 

  أ.د. 404، بقيمة إجمالية قدرها املؤسسات الواردة بالسجل املذكور 

فة باألداءات بعمليات إحصاء تكميلية للمؤسسات قصد تحيين جدول 
ّ
كما تبّين عدم قيام املصلحة املكل

ين هذه املصلحة ومصلحة الشؤون االقتصادية نتج عنه عدم شمولية الجدول املراقبة وغياب تنسيق ب

 . املذكور 

لعمليات التحويل الّراجعة بالنظر للبلدية  ة الشهريةيورغم حصول البلدية على بعض القائمات التفصيل

لم الية، فإّنها بعنوان املعلوم على املؤّسسات ذات الصبغة الصناعية أو التهجارية أو املهنية من القباضات امل

إجراء املقارنة بين قيمة املعلوم املضمنة بهجدول املراقبة واملبالغ املستخلصة قصد تحديد الحاالت التي  تتوّل 

 . تستوجب استخالص معلوم إضافي باعتبار املعلوم األدنى املطلوب مثلما يقتضيه التشريع الجاري به العمل
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 تحصيلالتثقيل جداول 

ل جداول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية وغير املبنية، وذلك خالفا ملقتضيات لوحظ تأخير في تثقي

ان على أّن تلك املعاليم مستوجبة الدفع بداية من ينصّ  انذلاملحلية المن مهجلة الجباية  30و 1 ينالفصل

تثقيل جدولي  تبّين أّن حيث  ،مما يتطلب تثقيل تلك الجداول قبل ذلك األجل تاريخ غرة جانفي من كّل سنة

 114مقابل  2016يوما سنة  193بلغ بتأخير تّم املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على األراض ي غير املبنية 

 . 2015سنة خالل  يوما

والبلدية مدعوة إلى مزيد العمل على تقليص آجال تثقيل جداول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية وذلك 

 لقباضة البلدية وأمانة املال الجهوية باملنستير.بالتنسيق مع كّل من ا

  استخالص املعاليم

ى 2.422الستخالص البالغة ااعتبار بقايا مع 
ّ
، ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها 2015 سنة أ.د في موف

فة على العقارات إلى ما قدره 
ّ
ما  أ.د أي 411. وتّم استخالص 2016أ.د في سنة  2.909بعنوان املعاليم املوظ

 .2014سنة  % 13مقابل  % 14نسبته 

فة على العقارات ما جملته 2016وبلغت تثقيالت سنة 
ّ
أ.د تتوّزع بين املعلوم على  487 بعنوان املعاليم املوظ

 أ.د.   164بقيمة  واملعلوم على األراض ي غير املبنية .دأ 323العقارات املبنية في حدود 

على فقد بلغت استخالص كل من املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على األراض ي غير املبنية نسبة أما 

 .2015خالل سنة  % 9و % 15مقابل  % 11و %  16 التوالي

أ.د، تّم استخالصها بنسبة  875وارتفعت املبالغ الواجب استخالصها بعنوان مداخيل األمالك إلى ما جملته 

70   .% 

وما بعده للقباضة البلدية بقصر هالل  2017نوفمبر  20ن خالل املعاينة امليدانية املهجراة بتاريخ وقد تبّين م

تساعدها على تثقيل ومتابعة استخالص املوارد واملعاليم  (GRB) تفتقر إلى منظومة إعالميةال زالت أنها 

 الراجعة لها بالنظر.

ات املبنية وغير املبنية على جذاذات تمسك بشكل يدوي ويتم االعتماد في متابعة استخالص األداء على العقار 

 . للمعاليم غير املستخلصةضياعها أو سرقتها إلى ضياع كل أثر  من املمكن أن يؤدي تلفها أو

كما أن متابعة استخالص األمالك البلدية ومختلف املعاليم املثقلة تتم عبر دفاتر ممسوكة بطريقة يدوية ال 

آجال التقادم وال على ضبط قائمات كبار املدينين وال على تحديد املبالغ املتبقية تساعد على متابعة حلول 

 لالستخالص بشكل دقيق.



9 
 

ثقل لغ املباملول التحصيل و حسب جداملبنية  العقاراتلغ التثقيل بعنوان بين مب قارنةبّينت املمن جهة أخرى، 

ضافة مبالغ مستخلصة عن طريق أذون أ.د وذلك بسبب إ 535ارق بقيمة املدرج بالحساب املالي وجود ف

قة بها على سبيل التسوية خالل سنة  2015استخالص وقتية صادرة سنة 
ّ
مّما  2016تّم تثقيل الفصول املتعل

أ.د يخّص املعلوم على العقارات املبنية  2,072يخّل بمبدأ سنوية امليزانية. مع اإلشارة إلى أّن مبلغا قدره 

 قيله في نفس السنة.لم يتّم تث 2016بعنوان سنة 

د  262,820عشرة فصول بمبلغ تثقيل  واجهت إشكاال في أّن أمانة املال الجهوية باملنستير تهجدر اإلشارة إلى و 

ق باستخالص املعلوم على العقارات املبنية التي لم ُيحتسب في شأنها نهائيا على سبيل التسوية 
ّ
املعاليم تتعل

 فصال املشار إليها أعاله( 256)من بين الـــ  الوطني لتحسين املسكناملستوجب استخالصها لفائدة الصندوق 

ى سنة
ّ
 ، مما ترتب عنه فارق بين القيمة املستخلصة والقيمة املثقلة.2017 وذلك إلى موف

 وتوص ي الدائرة مستقبال بضرورة إجراء التثقيالت على سبيل التسوية بعنوان نفس السنة املالية.

  استلزام األمالك البلدية

قة أساسا بالسوق األسبوعية األمالكتبّين من خالل مراجعة ملّفات استلزام 
ّ
والسوق اليومية  البلدية املتعل

وسوق السمك واملسلخ أّن بلدية قصر هالل التزمت بإجراءات استلزام أمالكها وفق القوانين والتراتيب الجاري 

نت من استخالص كامل مبالغ املوا
ّ
ى سنة بها العمل كما أّنها تمك

ّ
 .2016رد الراجعة لها بالنظر في موف

 استخالص مبلغ خطايا التأخير

ى احتساب واستخالص خطايا التأخير املستوجبة بعنوان املعلوم 
ّ
تبّين أن القباضة البلدية بقصر هالل ال تتول

تتوّل القباضة  من مهجلة الجباية املحلية كما لم 19على العقارات املبنية وغير املبنية املنصوص عليها بالفصل 

 كذلك استخالص مصاريف التتبع املستوجبة في الغرض في العديد من الحاالت.

 مداخيل األمالك البلدية العقارية 

وبالتالي  ،لوحظ عدم وجود ضبط دقيق لألمالك العقارية البلدية حيث لم يتّم تحيين دفتر ممتلكات البلدية

ى سنة فهو ال يعكس وضعية األمالك العقارية لبلدية ق
ّ
 .2016صر هالل في موف

وتتمثل األمالك العقارية لبلدية قصر هالل حسب البيانات املقّدمة من مصلحة النزاعات والشؤون العقارية 

محال  288وفي طور التسجيل  4ومسّجلة لدى إدارة امللكية العقارية غير منها  7قطعة أرض بيضاء  12 في

ها بصدد التسج محال سكنيا 21و تهجاريا
ّ
 يل. كل

منها  5تبّين أّن  9وتضع البلدية على ذمة عدد من الجمعيات واملنظمات املحلية جملة من املقرات بلغ عددها 

 . وقدلم تبرم بشأنها اتفاقيات أو عقود تحدد شروط استغاللها وتضبط االلتزامات املحمولة على املستغلين
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جمعيات  3في مراسلة  ،2015لرقابة املالية لسنة ، تبعا لتوصيات الدائرة املضّمنة في تقرير اشرعت البلدية

 في الغرض. برام اتفاقياتإل ا لدعوته 2017سبتمبر 6ريخ بتا

على نسبة الزيادة السنوية وعدم تحيين القيمة الكرائية كل  ببعض عقود الكراء لوحظ عدم التنصيصو 

  1977لسنة   37من القانون عدد  25طبقا ألحكام الفصل  ثالث سنوات
ّ
ق بتنظيم العالقة بين املتعل

حول تسويغ املحالت ذات  1999فيفري  17املؤرخ في  6ومنشور وزير الداخلية عدد املسوغين واملتسوغين

إلى سنوات  تلك العقود يعود البعض منو لعدد من املحالت التهجارية  الصبغة التهجارية والصناعية والسكنية

 . 1986و 1985

 اإلحصاءات التكميلية

نسيق بين مصلحة التهيةة والتراخيص العمرانية ومصلحة األداءات عند إعداد جداول لوحظ غياب الت

حيث ال يتّم إجراء املسوحات الالزمة للّتأكد من االنتهاء من إنهجاز  ،تحصيل املعاليم على العقارات املبنية

 .قصد تحيين جداول التحصيل البناءات

  املعاليمطرح 

ه يهجوز طرح املوامن مهجلة املحاسبة ا 267نص الفصل ي
ّ
ف املحاسب بهجبايتها إذا ما ر لعمومية على أن

ّ
د التي كل

تعذر عليه تحصيلها بعد استيفاء إجراءات االستخالص الضرورية، غير أّن فحص قائمات بقايا االستخالص 

بّين وجود عدد من الفصول غير قابلة لالستخالص بسبب توقف أعمال التتبع منذ  2016في موفى ديسمبر 

ى املحاسب اتخاذ اإلجراءات الضرورية لطرحها مما يؤثر على شفافية الحسابات فترة
ّ
 .بعيدة دون أن يتول

 2015جوان  17بتاريخ وذلك رغم تقدم القابض  2016القيام بأي عملية طرح خالل سنة  ولم ّتتوّل البلدية

املحاسب ل على د استحا 282,340بما قدره  معين كراء محل تهجاري بلديمبلغ بعنوان بطلب طرح 

 . 2011استخالصه منذ سنة 

 االستخالص إجراءات

على العقارات غير  لوحظ أّن القباضة البلدية ال تحرص على تفعيل إجراءات التتبع الستخالص املعاليم

وقد تراجعت  .ذارانإ 38إعالما وحيدا و 235 توجيهعلى  2016سنة خالل املبنية حيث اقتصرت أعمال التتبع 

 عمال تنفيذيا. 38إلى  44من  2016-2015برية بخصوص هذه املعاليم خالل الفترة األعمال الج

اعتراضا  1.752إنذارا و 370إعالما وحيدا و 1.162تم توجيه  على العقارات املبنية فقد ّما بخصوص املعاليمأ

م  تطّورا من وقد شهدت أعمال مواصلة إجراءات االستخالص بعنوان هذه املعالي .عقلة تنفيذية 37إداريا و

 . 2016عمال تنفيذيا خالل سنة  2.159إلى  2015عمال تنفيذيا خالل سنة  1.431

 



11 
 

 مآوي جماعّية لوسائل النقل  إنجاز في  املساهمة

ف على مالكي البناءات الجديدة أو التي يقع توسيعها أو تغيير استعمالها جزئيا أو كلّيا معلوم 
ّ
وظ

ُ
املساهمة في "ت

روا بها " لوسائل النقل إنجاز مآوي جماعّية
ّ
وذلك إذا استحال على أصحابها ألسباب فنّية أو اقتصادّية أن يوف

ة 90ويحّدد الفصل . أماكن للوقوف
ّ
املعلوم املحمول على صاحب البناية والذي ُيحتسب  الجباية املحلية مجل

ان البلدّية املعنّيةعلى ضوء نسبة النقص 
ّ
 .مقارنة بعدد املآوى املطلوب وعدد سك

وقد تبّين من خالل فحص الوثائق املكونة لخمس ملفات رخص بناء عمارات أسندتها البلدّية خالل سنة 

ه تّم بخصوص  2016
ّ
د بعنوان املعلوم املذكور عوضا . أ 4,221منها، توظيف واستخالص مبلغ يساوي  ثالثةأن

إلى عدم التقيد بعدد  د ويعزى ذلك.أ 69,229د أي بفارق قدره .أ 73,450يتعّين توظيفه يساوي  عن مبلغ كان

املشار  90وإلى سوء تطبيق أحكام الفصل  املآوى التي يهجب توفيرها بالنسبة إلى املساحات التهجارية واملكاتب

وقد تّم احتساب هذا املبلغ بالرجوع إلى كّراس التراتيب العمرانّية للبلدّية الذي يضبط عدد املآوى التي . إليه

 . ية توفيرهامن صاحب البناُيطلب 

 تحصيل واستخالص معاليم رفع الفضالت بمقابل

ق  1998جويلية  13املؤرخ في  1998لسنة  1428لم تتوّل بلدية قصر هالل تطبيق مقتضيات األمر عدد 
ّ
املتعل

ص للجماعات العمومية املحلية في استخالصها بشكل كامل، حيث 
ّ
بضبط تعريفة املعاليم واإلتاوات املرخ

فواضل التي تفرزها أغلب املؤسسات املنتصبة باملنطقة البلدية بقصر هالل بدون مقابل رغم تقوم برفع ال

 استصدارها لقرار يضبط تعريفة جمع ونقل النفايات غير املنزلية. 

رغم أّن عدد املؤسسات أ.د  78 بقيمة إجمالية تبلغ حوالي ةاتفاقي 12سوى  2016سنة  كما لم تبرم البلدية

ى   مؤسسة 4.011عية واملهنية املتواجدة باملنطقة البلدية واملعلومة لديها يبلغ التهجارية والصنا
ّ
دون أن تتول

 مّما يحول دون تثقيلها ومتابعة استخالصها.  بتلك االتفاقياتمّد القباضة البلدية 

ّن بلدية قصر وبالنظر إلى أهمية الكميات املتعلقة بالفضالت شبه املنزلية املتأتية من املؤسسات واملحالت، فإ

بما  رفع الفواضل بمقابل مزيد العنايةهالل مدعّوة إلى حصر املؤسسات املعنية وإيالء إبرام إتفاقيات 

 يساعدها على تعبةة موارد إضافية.

 مسك حسابّية خاّصة بمكاسب البلدّية

سب من مهجلة املحاسبة العمومية على أن يتولى املحاسب مسك حسابية خاصة بمكا 279ينّص الفصل 

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

ه ال يتم مسك حسابية خاصة  .بهجرد تلك املكاسب
ّ
ه وخالفا ملا جاء بالفصل سالف الذكر فقد تبّين أن

ّ
 أن

ّ
إال

 .بمكاسب البلدية كما ال يتّم القيام بهجرد سنوي لها
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 بشهادة إبراء االستظهار 

قائمة الخدمات والشهادات والرخص  يضبطالذي  2013مهجلة الجباية املحلية من  13خالفا ألحكام الفصل 

التي يرتبط إسداؤها من قبل الجماعات املحلية بضرورة االستظهار بشهادة إبراء يسلمها قابض املالية تثبت 

من ن تبيّ ، ت ومنها التعريف باإلمضاء على املعامالت العقاريةخالص املعاليم املستوجبة على املنتفع بالخدما

حاالت بهذه املقتضيات حيث تّم تقديم خدمة  5عدم االلتزام في دفاتر للتعريف باإلمضاء  3خالل فحص 

 .باإلدالء بشهادة اإلبراء هااملنتفعين بعدد من املعامالت دون مطالبة  فيالتعريف باإلمضاء 

 مةمتابعة الديون القدي

املؤرخ في  2011لسنة  7من القانون عدد  40من مهجلة املحاسبة العمومية والفصل  36وفقا ألحكام الفصل 

والذي نص على تعليق آجال التقادم بالنسبة إلى الفترة  2012واملتعلق بقانون املالية لسنة  2011ديسمبر  30

فحص قائمات بقايا اإلستخالص إلى غاية  ، تبّين من خالل2012ديسمبر  31إلى  2010ديسمبر  17املمتدة من 

دة بذمة مديني البلدية )دون اعتبار الديون املتعلقة 2016ديسمبر  31
ّ
، أّن القيمة الجملية للديون املتخل

حوالي  2016باملطالبين باملعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على األراض ي غير املبنية( قد بلغت في موفى سنة 

 أ.د.  416

جهودا في مواصلة إجراءات ح من خالل مراجعة قائمة بقايا االستخالص بذل القابض البلدي واتض

ى توجيه إنذارات واعتراضات بنكية  ،خرى أقباضات بلدية باالستخالص مقارنة 
ّ
لعدد من الفصول  حيث تول

 2008منذ سنة  % من جملة الديون املتخلدة ( مستوجبة 40أ.د )أي بنسبة  165بلغت قيمتها الجملية حوالي 

 وما قبلها بالرغم من كونها عرضة للسقوط بالتقادم.

 
ّ
، فقد تبّين أّن قابض البلدية لم يتوّل حصر قائمة الفصول ق باملعلوم على العقارات املبنيةوفي ما يتعل

 املعّرضة للسقوط بالتقادم.

 ثانيا: إنجاز النفقات البلدية

 تقدير النفقات

بالنسبة إلى نفقات العنوان  . كما ُسّجل% 92العنوان األول  نفقات ل منبلغت نسب اإلنهجاز بالنسبة لك

اإلعتمادات األصلية )اإلعتمادات األصلية املرسمة(/ - )االعتمادات النهائية املرسمة)رات يالثاني نسبة تغي

 ماة بفي بعض فصول نفقات االستثمارات املباشر  % نتيهجة التنقيحات بالزيادة خاصة 218قدرها  (املرسمة(

%. ويعزى  71. وبلغت نسبة عدم استهالك االعتمادات املخّصصة لنفقات العنوان الثاني أ.د 4.297قدره 

ل تنفيذ بعض املشاريع وهي أساسا مشذلك إلى 
ّ
فسخ نتيهجة م.د  3بقيمة تقارب تعبيد الطرقات  روعتعط

ر إعداد دراسات كل من تهيةو  ،بتعّهداتهها عدم إيفاء صاحبالصفقة ل
ّ
ة املستودع البلدي وبناء تهجهيزات تأخ

ل اقتناء معّدات النظافة.
ّ
 جماعية باإلضافة إلى تعط
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 في األجور  التصرف

من مهجموع  % 42نسبة  وهو ما يعادل 2016أ.د خالل سنة  1.601بلدية اليبلغ حجم التأجير العمومي ب

 .2016-2014رة خالل الفت%  9نفقات العنوان األول. وقد شهدت هذه النفقات زيادة بمعّدل 

التصرف في املنح ولم تسفر أعمال املراجعة لنفقات التأجير بالبلدية عن وجود مالحظات تذكر باستثناء 

ه يتّم صرف  قصر هاللببلدية  2016فحص أوامر صرف األجور لشهر ديسمبر بّين ، حيث الخاصة بالنظافة
ّ
أن

ورفع الفواضل املنزلّية" بصفة مقترنة لفائدة  "منحة األوساخ" واملنحة البلدّية الخصوصّية "لحفظ الصّحة

ل  41عامال، ال يؤّمن منهم مباشرة مهام التطهير ورفع الفضالت سوى  64
ّ
% من مهجموع  64عامال أي ما يمث

العملة املنتفعين بهذه املنحة. كما لوحظ عدم إصدار قرار من قبل رئيس النيابة الخصوصية في شأن العملة 

لسنة  876تطهير ورفع الفضالت املخّولين باالنتفاع بمنحة األوساخ على معنى األمر عدد القائمين مباشرة بال

ب عن ذلك صرف منح بعنوان  املحدث لها. 1980
ّ
 دون وجه حّق. أ.د 8 تّم تقديرها بحوالي 2016سنة وقد ترت

خالل فحص قائمة  أّما املنحة البلدية الخصوصّية "لحفظ الصّحة ورفع الفواضل املنزلّية" فقد تبّين من

% فقط منهم يقومون بأعمال جمع ورفع الفواضل املنزلّية أو أعمال أخرى  69العملة املنتفعين بها أّن 

نحة بامل واملتعلق 1990أوت  18املؤرخ في  1990لسنة  1293مرتبطة بحفظ الصّحة على معنى األمر عدد 

 .خصوصّية "لحفظ الصّحة ورفع الفواضل املنزلّية"البلدية ال

وبلغت قيمة الفارق املصروف بغير وجه حق بين املنحة املستحقة )منحة التصرف والتنفيذ( واملنحة املسندة 

 د.  2.400حوالي  2016فعليا )منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل املنزلية( بعنوان سنة 

 النفقات مبدأ سنوية

لوحظ أّن ، سنوية النفقات مبدألى الذين يؤكدان ع من مهجلة املحاسبة العمومية 90و 89خالفا للفصلين 

وتحميلها على  2015التعهد بها خالل سنة  تتعلق بنفقات تّم  2016عددا من أوامر الصرف الصادرة سنة 

  2016ميزانية 
ّ
 . داتدون تسجيلها ببند املتخل

 التنصيصات الضرورية بالفواتير

على أن "ال  الذي ينّص  حاسبة العموميةمن مهجلة امل 41خالفا لقاعدة العمل املنهجز املنصوص عليها بالفصل 

 ملستحقيها وذلك بعد إثبات استحقاقهم لها..."، 
ّ
عدم التنصيص بالفواتير على األرقام  نتبيّ تصرف النفقات إال

 املنهجمية لوسائل النقل موضوع نفقات الصيانة. 
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 التوصيات

 ملبنية وذلك بالتنسيق مع كّل من العمل على تقليص آجال تثقيل جداول تحصيل املعلوم على العقارات ا

 القباضة البلدية وأمانة املال الجهوية باملنستير.

  االلتزام بإعداد امليزانيات وإجراء التعديالت والتنقيحات عليها وفق القواعد واإلجراءات واآلجال املنصوص

 عليها بالقانون األساس ي مليزانية الجماعات املحلية ومهجلة املحاسبة العمومية.

 ين جداول التحصيل وتثقيلها في اآلجال القانونية والتأكد من شمولية الفصول املدرجة بها.تحي 

  استغالل القائمات التفصيلية في إجراء املراقبة الدورية لتحصيل املعلوم على املؤسسات الصناعية والتهجارية

 واملهنية.

 عيل إجراءات التتبع ومواصلة مضاعفة الجهود في مهجال االستخالص بمتابعة كبار املدينين خاصة وتف

 مختلف مراحله في اآلجال القانونية.

  ضبط األمالك وجردها جردا دقيقا والعمل على حمايتها وعلى تحصيل أفضل العوائد املالية منها بمراجعة

 العقود القديمة وتحيين معينات الكراء وتفعيل نسب الزيادة السنوية واالستفادة من األمالك غير املستغلة.

 هير قائمات بقايا االستخالص بطرح الفصول غير القابلة لالستخالص أو املثقلة خطأ.تط 

 1983لسنة  583األمر عدد و  1980جويلية  4املؤرخ في  1980لسنة  876األمر عدد  االلتزام بمقتضيات 

لفواضل "منحة األوساخ" واملنحة البلدّية الخصوصّية "لحفظ الصّحة ورفع افي إسناد جوان  17املؤرخ في 

 .املنزلّية"

  االلتزام بالقواعد واإلجراءات واآلجال التي تحكم عقد النفقات وتأديتها مع الحرص على تقديم وثائق اإلثبات

 املؤيدة لها طبقا للصيغ القانونية الجاري بها العمل.

 اري بها العمل ومسك حماية األمالك املنقولة وغير املنقولة بااللتزام بإجراء الجرد وفق القواعد الترتيبية الج

 حسابية خاصة بها.

 



 الجمهورية التونسية     

 و البيئة وزارة الشؤون املحلية

                    بلدية قصر هالل      

 (2017تقرير دائرة املحاسبات حول الرقابة املالية لبلدية قصرهالل )ديسمبر 

و ننوه في البداية أن ميزانية  نتولى الرد على كل املالحظات القيمة الواردة بالتقرير  2017أكتوبر  3بتاريخ  393في إطار الرد على مالحظات دائرة املحاسبات في إطار مهمتها عدد  : مقدمة

و تمت املصادقة عليها بإجماع اللجنة و لم يتم ضبطها في إطار جلسة عمل إدارية  2015نوفمبر  6تم ضبطها من قبل اللجنة املشتركة لتسيير بلدية قصرهالل بتاريخ  2016البلدية لسنة 

 كما ورد في التقرير حول إعداد امليزانية . 

 ردود البلدية املالحظات الواردة بالتقرير ع/ر 

01 

حيث تضمن  2016تحصيل املعلوم على العقارات املبنية لسنة  عدم شمولية جدول 

أ.د بينما يبلغ عدد املساكن املحصاة  446مسكنا بمبلغ جملي قدره حوالي  12.270

مسكنا  14.340ما قدره  2014خالل عملية التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 

البلدية لم يتم  تضمينها  من عدد املساكن املبنية باملنطقة % 15حوالي  وبالتالي فإن  

بجدول التحصيل املعني مما ترتب عنه نقص في املعاليم املوظفة تم  تقديرها بحوالي 

 أ.د. 75

تجدر و اإلحصاء العام للدولة و  بين نتائج إحصاء البلدية  يتعلق األمر هنا بمقارنة

املالحظة أن املعهد الوطني لإلحصاء قام بإحصاء املساكن التي هي بصدد البناء و 

من هذه التحصيل ال يتضاملساكن غير املكتملة بالطابق األول في حين أن جدول 

 .حسب مجلة الجباية املحلية  الفصول ألنها غير قابلة للسكن

عقارا مبنيا و كذلك  47إجراء إحصاء تكميلي شمل  2017كما أنه تم خالل سنة 

 د 12.000أرضا غير مبنية بمبلغ قدره  106

02 

مسكنا بأذون  28تخص  2016أ.د بعنوان سنة  2,9اتضح استخالص مبلغ بحوالي 

، مما يؤكد عدم شمولية 2017استخالص وقتية تم تضمينها بجدول تحصيل سنة 

 .2016جدول التحصيل الخاص بسنة 

ية من سوف يتم تدارك هذا النقص في اإلحصاء أخذا بعين اإلعتبار إلمكانيات البلد

 و إستغالل املعطيات الخاصة بتراخيص الربط بالشبكات .املوارد البشرية املؤهلة 

03 

رة بالسجل الوطني للمؤسسات لسنة  
 
أن  املنطقة  2016تفيد املعطيات املتوف

جدول مراقبة تحصيل الحد  األدنى ن  مؤسسة، اتضح أ 4.011البلدية تضم  

على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية لنفس السنة  للمعلوم

% من جملة املؤسسات  49مؤسسة أي ما يمثل نسبة  1.959ال يتضمن سوى 

ألن العديد من املؤسسات لها معرفات جبائية مفتوحة   و سارية املفعول في حين 

أنها في الواقع وهمية و ليس لها مقرات و غير موجودة و يقوم أصحابها بفتحها 

ألغراض أخرى، كما أن العديد من املؤسسات تغلق على أرض الواقع إال أن املعرف 

ة صاحب املؤسسة أو لعدة أسباب أخرى الجبائي يبقى ساري املفعول أو لعدم دراي

 منها عدم اإلعالم في اإلبان بغلق الباتيندة .



 أ.د.  404الواردة بالسجل املذكور، بقيمة إجمالية قدرها 

04 

فة باألداءات بعمليات إحصاء تكميلية للمؤسسات 
 
ن عدم قيام املصلحة املكل تبي 

قصد تحيين جدول املراقبة وغياب تنسيق بين هذه املصلحة ومصلحة الشؤون 

 ل املذكور االقتصادية نتج عنه عدم شمولية الجدو 

تم إصدار مذكرات توجيهية ملزيد التنسيق بين املصالح املعنية لتجاوز هذا سي

 النقص .

05 

لعمليات التحويل  رغم حصول البلدية على بعض القائمات التفصيلة الشهرية

سات ذات الصبغة الصناعية أو  اجعة بالنظر للبلدية بعنوان املعلوم على املؤس  الر 

ها لم تتول  إجراء املقارنة بين قيمة  التجارية أو املهنية من القباضات املالية، فإن 

املعلوم املضمنة بجدول املراقبة واملبالغ املستخلصة قصد تحديد الحاالت التي 

خالص معلوم إضافي باعتبار املعلوم األدنى املطلوب مثلما يقتضيه تستوجب است

 . التشريع الجاري به العمل

مة أو تأتي متأخرة جدا كما نا بصفة منتظإن القائمات التفصيلية الشهرية ال تصل

أنه يصعب من خاللها معرفة املؤسسات املعنية ألنها تأتينا بأسماء أصحابها علما 

) مثل أصحاب التاكس ي و  لالستخالصأنشطة غير قابلة  أن القائمة تتضمن عدة

 التجارة الحرة باألسواق و شاحنات نقل البضائع و غيرها .........(

 ضرورة إجراء التثقيالت على سبيل التسوية بعنوان نفس السنة املالية. 06

 التكميلي حيث وقع تحويل جداول التحصيل 2016وقع تدارك األمر بالنسبة لسنة 

للسيد القابض البلدي   2016املعلوم على العقارات املبنية و غير املبنية لسنة 

 . 20/12/2017بتاريخ  2017و تم نفس اإلجراء لسنة  16/12/2016بتاريخ 

07 
البلدية مدعوة إلى مزيد العمل على تقليص آجال تثقيل جداول تحصيل املعلوم 

من القباضة البلدية وأمانة املال على العقارات املبنية وذلك بالتنسيق مع كل  

 الجهوية باملنستير.

كما هو مبين بأعلى أوراق األزمة  2016ديسمبر  27تم طباعة األزمة السنوية بتاريخ 

 أحيلتفي آجالها حيث  إلحالتها تسعى البلدية جاهدةاملستخرجة من املنظومة و 

لكن تثقيلها من طرف أمانة املال الجهوية لم يتم  جانفي 07بتاريخ  2017سنة 

و بالتالي سنعمل مستقبال على متابعة العملية مع  2016 جويلية 11سوى بتاريخ 

 القباضة البلدية و أمانة املال الجهوية .

08 

فصال بقيمة  256إلى وجود  2015أشارت الدائرة بتقريرها حول الرقابة املالية لسنة 

دول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية لم يحتسب في شأنها أ.د ضمن ج 11,243

سوى املعلوم الراجع للبلدية دون احتساب املعاليم املستوجب استخالصها لفائدة 

الصندوق الوطني لتحسين املسكن، وعوض أن تتولى البلدية اتخاذ اإلجراءات 

ول تحصيل الالزمة لتصحيح الوضعية  قامت البلدية بحذف تلك الفصول من جد

و التي هي       بالتنسيق مع أمانة املال الجهوية تم تجميد مؤقت لهذه الفصول 

إستغاللها في نشاطات تجارية أو تغيير صبغتها عبارة عن محالت شاغرة إلى حين 

 .حينها على أن يتم تثقسلها في 



وبذلك تكون البلدية قد أعفت دون وجه  2017املعلوم على العقارات املبنية لسنة 

 حق أصحاب املحالت املعنيين بتلك الفصول من دفع املعاليم املستوجبة. 

09 

ن من خالل املعاينة امليدانية املجراة بتاريخ  وما بعده للقباضة  2017نوفمبر  20تبي 

البلدية بقصر هالل أنها ال زالت تفتقر إلى منظومة إعالمية تساعدها على تثقيل 

 املعاليم الراجعة لها بالنظر.ومتابعة استخالص املوارد و 

ويتم االعتماد في متابعة استخالص األداء على العقارات املبنية وغير املبنية على 

جذاذات تمسك بشكل يدوي من املمكن أن يؤدي تلفها أو ضياعها أو سرقتها إلى 

 ضياع كل أثر للمعاليم غير املستخلصة

ملوجودة بمصلحة الجباية وهي املنظومة املعتمدة بالقباضة البلدية هي نفسها ا

 و مرتبطة بشبكة داخلية ويقع تحيينها بصفة مستمرة . 2007مستغلة منذ سنة 

فيتعلق األمر بأمور تنظيمية داخلية تخص القباضة و بالنسبة للجذادات اليدوية 

 البلدية .

10 
املثقلة تتم عبر دفاتر ممسوكة  متابعة استخالص األمالك البلدية ومختلف املعاليم

بطريقة يدوية ال تساعد على متابعة حلول آجال التقادم وال على ضبط قائمات 

 كبار املدينين وال على تحديد املبالغ املتبقية لالستخالص بشكل دقيق

هذا املوضوع من مشموالت السيد القابض البلدي و البلدية مستعدة لتقديم 

 . في حدود اإلمكان إقتناء منظومات إعالميةالدعم إذا تعلق املوضوع ب

11 

نت املقارنة بين مبلغ التثقيل بعنوان العقارات املبنية حسب جدول التحصيل  بي 

بسبب إضافة  أ.د وذلك 535واملبلغ املثقل املدرج بالحساب املالي وجود فارق بقيمة 

تم  تثقيل  2015مبالغ مستخلصة عن طريق أذون استخالص وقتية صادرة سنة 

قة بها على سبيل التسوية خالل سنة 
 
ا يخل  بمبدأ سنوية  2016الفصول املتعل مم 

أ.د يخص  املعلوم على العقارات املبنية  2,072امليزانية. مع اإلشارة إلى أن  مبلغا قدره 

 يتم  تثقيله في نفس السنة.لم  2016بعنوان سنة 

التثقيل بعنوان نفس السنة و كذلك  2016تم تدارك هذه املالحظات و تم سنة 

 . 2017األمر بالنسبة لسنة 

12 

 262,820أمانة املال الجهوية باملنستير واجهت إشكاال في  تثقيل عشرة فصول بمبلغ 

ق باستخالص املعلوم على العقارات املبنية التي لم 
 
د نهائيا على سبيل التسوية تتعل

ُيحتسب في شأنها املعاليم املستوجب استخالصها لفائدة الصندوق الوطني لتحسين 

ى سنة فص 256املسكن )من بين الـــ 
 
، مما 2017ال املشار إليها أعاله( وذلك إلى موف

 ترتب عنه فارق بين القيمة املستخلصة والقيمة املثقلة.

وتوص ي الدائرة مستقبال بضرورة إجراء التثقيالت على سبيل التسوية بعنوان نفس 

 السنة املالية.

تخاذ إل البلديةتم أخذ هذه التوصيات بعين اإلعتبار و سيتم دعوة القباضة 

 اإلجراءات الالزمة بصفة فورية .



13 

لوحظ غياب التنسيق بين مصلحة التهيئة والتراخيص العمرانية ومصلحة األداءات 

عند إعداد جداول تحصيل املعاليم على العقارات املبنية، حيث ال يتم  إجراء 

أكد من اإل  نتهاء من إنجاز البناءات قصد تحيين جداول املسوحات الالزمة للت 

 تحصيل.ال

مزيد التنسيق بين املصالح املعنية للتأكيد على  إصدار مذكرات توجيهية سيتم

 .لتجاوز هذا النقص

14 

ى احتساب واستخالص خطايا التأخير 
 
ن أن القباضة البلدية بقصر هالل ال تتول تبي 

 املستوجبة بعنوان املعلوم على العقارات املبنية وغير املبنية املنصوص عليها بالفصل

من مجلة الجباية املحلية كما لم تتول  القباضة كذلك استخالص مصاريف  19

 التتبع املستوجبة في الغرض في العديد من الحاالت.

 هذا املوضوع من مشموالت السيد القابض البلدي

15 

وجود ضبط دقيق لألمالك العقارية البلدية حيث لم يتم  تحيين دفتر ممتلكات  عدم

ى 
 
البلدية، وبالتالي فهو ال يعكس وضعية األمالك العقارية لبلدية قصر هالل في موف

 .2016سنة 

بصفة مستمرة كلما إقتنت البلدية أو فوتت في  دفتر ممتلكات البلديةقع تحيين ي

  . و يتم ذلك بصفة فورية عقارات

16 

تضع البلدية على ذمة عدد من الجمعيات واملنظمات املحلية جملة من املقرات بلغ 

ن أن   8عددها  منها لم تبرم بشأنها اتفاقيات أو عقود تحدد شروط استغاللها  5تبي 

شرعت البلدية، تبعا لتوصيات  وتضبط اإللتزامات املحمولة على املستغلين. وقد

نة في تقرير الرقابة املالية لسنة   6جمعيات بتاريخ  3، في مراسلة 2015الدائرة املضم 

  لدعوتها إلبرام اتفاقيات في الغرض. 2017سبتمبر

و دعوتهم      التي لم تستجب للمطلوب مراسلة رؤساء الجمعياتإعادة ستقع 

مع اإلشارة أن هذه  في اإلشغال الوقتي للمحالت التي في تصرفهم إلمضاء إتفاقيات

 و ما قبلها . 2011الحاالت سابقة لسنة 

17 

 عدم التنصيص على نسبة الزيادة السنوية

 

 

 

 

 

 

اإلبقاء على بقية و  يعود ذلك لوجود أحكام قضائية تقض ي بتعديل معينات الكراء

يص على الزيادة كما هو الحال شروط العقد األصلي نافذة و التي ال تتضمن التنص

األمجد مامه املتسوغان "األسعد و و ري بن محمود الزوالي"   بالنسبة للمتسوغ "شك

." 

 

 

 



 

 

من القانون  25طبقا ألحكام الفصل  عدم تحيين القيمة الكرائية كل ثالث سنوات 

ق بتنظيم العالقة بين املسوغين واملتسوغين  1977لسنة   37عدد 
 
لعدد من  املتعل

 بالنسبة إلى بعضها. 1986و 1985املحالت التجارية يعود البعض منها إلى سنوات 

 

لقد دأبت البلدية على الترفيع في معينات الكراء  رضائيا كلما تم بيع أصل تجاري 

ضح وتقدم املالك الجديد بمطلب للتعاقد  مباشرة مع البلدية مما ساهم بشكل وا

عقد كراء في الستة سنوات األخيرة موزعة  62في تنمية املوارد ,حيث تم تحيين  

عقود  3-2013عقد/  14 -2012عقود/  10- 2011عقد / 18-2010كاآلتي : 

و تتولى البلدية مراجعة العقود عقود  4 2016عقود / 7 -2015عقود /  2014-6

 .رورة تجديد العقود عند التفويت في األصول التجارية و كلما إقتضت الض

18 

قلة بخصوص بعض معينات الكراء واملبالغ املنصوص 
 
أسفرت املقارنة بين املبالغ املث

ر بالقباضة البلدية عقود 
 
عليها بالعقود املثبتة لها فارقا بالزيادة دون أن يتوف

 . 2تكميلية في الغرض حسب امللحق رقم 

 التكميليةبالعقود لقد تم مد القباضة البلدية 

19 

وذلك رغم تقدم القابض  2016القيام بأي عملية طرح خالل سنة  لم  تتول  البلدية

بما  مبلغ بعنوان معين كراء محل تجاري بلديبطلب طرح  2015جوان  17بتاريخ 

 .2011املحاسب استخالصه منذ سنة د استحال على  282,340قدره 

تخذ مجلس بلدي يأي إجراء في هذا الصدد و ذلك لغياب  تعذر على البلدية إتخاذ

حيث توفرت لجنة مشتركة لتسيير  2016وذلك خالل سنة  مثل هذه القرارات

 .البلدية 

20 

غياب التنسيق بين مصلحة التهيئة والتراخيص العمرانية ومصلحة األداءات عند 

تم  استغالل البيانات إعداد جداول تحصيل املعاليم على العقارات املبنية حيث ال ي

أكد من  مة كما ال يتم  إجراء املسوحات الالزمة للت 
 
قة بتراخيص البناء املسل

 
املتعل

 االنتهاء من إنجاز البناءات.

 و تبادل املعطيات و إستغالل حتين بضرورة التعاون فيما بينهماتم تحسيس املصل

املعلومات املتوفرة في التقاسيم و رخص البناء للتمكن من إدراج هذه الفصول في 

 . عند اإلقتضاء جداول التحصيل

21 

ه يجوز طرح املوا 267نص الفصل ي د التي ر من مجلة املحاسبة العمومية على أن 

ف املحاسب بجبايتها إذا ما تعذر عليه تحصيلها بعد استيفاء إجراءات 
 
كل

االستخالص الضرورية، غير أن  فحص قائمات بقايا االستخالص في موفى ديسمبر 

ن وجود عدد من الفصول غير قابلة لالستخالص بسبب توقف أعمال  2016 بي 

ى املحاسب اتخ
 
اذ اإلجراءات الضرورية لطرحها التتبع منذ فترة بعيدة دون أن يتول

 3امللحق رقم مما يؤثر على شفافية الحسابات حسب 

 هذا املوضوع من مشموالت السيد القابض البلدي



22 

لوحظ أن  القباضة البلدية ال تحرص على تفعيل إجراءات التتبع الستخالص 

 2016خالل سنة على العقارات غير املبنية حيث اقتصرت أعمال التتبع  املعاليم

إنذارا. وقد تراجعت األعمال الجبرية بخصوص  38إعالما وحيدا و 235توجيه على 

 عمال تنفيذيا. 38إلى  44من  2016-2015هذه املعاليم خالل الفترة 

 هذا املوضوع من مشموالت السيد القابض البلدي

23 

ة  ن من خالل فحص الوثائق املكونة لخمس ملفات رخص بناء عمارات أسندتها البلدي  تبي 

ه تّم بخصوص  2016خالل سنة 
ّ
. أ 4,221منها، توظيف واستخالص مبلغ يساوي  ثالثةأن

ن توظيفه يساوي  د بعنوان املعلوم املذكور عوضا عن مبلغ كان .د أي بفارق أ 73,450يتعي 

إلى عدم التقيد بعدد املآوى التي يجب توفيرها بالنسبة إلى  ويعزى ذلك.د أ 69,229قدره 

. وقد تّم املشار إليه 90املساحات التجارية واملكاتب وإلى سوء تطبيق أحكام الفصل 

احتساب هذا املبلغ بالرجوع إلى كّراس التراتيب العمرانّية للبلدّية الذي يضبط عدد املآوى 

  4امللحق رقم حسب  توفيرها من صاحب البنايةالتي ُيطلب 

بخصوص إحتساب مساهمة  2003أوت  16طبقا لقرار املجلس البلدي املؤرخ في 

دينار لكل مكان سيارة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل كان  100قدرها 

 إحتساب رخص البناء التي وقع ذكرها بالتقرير كاآلتي :

بإسم محمد بوزير  11/04/2016مؤرخة في  1474قرار رخصة بناء عدد  -

و ثالث و رابع : تجدر اإلشارة في هذا       بخصوص بناء طابق أرض ي و أول و ثاني

تحت عدد  2016جانفي  26امللف أن املواطن تقدم بمطلب رخصة بناء بتاريخ 

و تم عرضه على أنظار اللجنة املختصة برخص البناء للمرة األولى بتاريخ  266

فيه بعدم املوافقة و مطالبة صاحب املشروع و أبدت الرأي   03/02/2016

باملساهمة في املآوي الجماعية و بعد تعديل املشروع وقع عرض امللف للمرة 

و تم إحتساب   الثانية على أنظار اللجنة املذكورة و أبدت الرأي فيه باملوافقة 

 معلوم املساهمة في مآوي السيارات الواجب دفعه كما يلي :

 للتجارة بالطابق األرض ي مخصصة ²م 113 -

 مخصصة للمكاتب بالطابق األول  ²م 131 -

 مخصصة للمكاتب بالطابق الثاني ²م 119 -

 مخصصة للمكاتب بالطابق الثالث ²م 107 -

 مخصصة للمكاتب بالطابق الرابع ²م 72 -

 ²م 429= املجموع  -

يب و بالرجوع إلى موقع املشروع و التراتيب العامة للبناء املذكورة بكراس الترات

 العمرانية ملثال التهيئة العمرانية يكون احتساب املعلوم :

 مكان 8,88أماكن =   x 6( 100/ ²م 148)  -

 مكان 12,87أماكن =   x 3( 100/ ²م 429)  -



 د 2175,000د =  x 100,000(  18,87+  8,88املعلوم املوظف = )

  بإسم رمزي املمي 2016جانفي  15مؤرخة في  194قرار رخصة بناء عدد 

بخصوص تهيئة  طابق أرض ي و أول و ثاني و بناء طابق ثالث : تجدر اإلشارة في هذا 

امللف أن املشروع هو بخصوص بناء بيوت مدارج بالطابق الثالث فقط     و بذلك 

 ال يمكن إحتساب معلوم املساهمة في املآوي الجماعية.

  زالة بإسم نزيهة بوغ 28/03/2016مؤرخة في  1319قرار رخصة بناء عدد

أرملة رضا عياد بخصوص بناء طابق أرض ي و أربعة طوابق علوية : تجدر اإلشارة في 

أكتوبر  12هذا امللف أن املواطنة كانت قد تقدمت بمطلب رخصة بناء بتاريخ 

و تم عرضه على أنظار اللجنة املختصة برخص البناء  3512تحت عدد   2015

و أبدت الرأي  25/11/2015انية بتاريخ و املرة الث 21/10/2015للمرة األولى بتاريخ 

فيهما بعدم املوافقة    و بعد تعديل املشروع وقع عرض امللف للمرة الثالثة على 

و أبدت الرأي فيه باملوافقة و دعوة  24/02/2016أنظار اللجنة املذكورة بتاريخ 

في  صاحب املشروع باملساهمة في املآوي الجماعية    و تم إحتساب معلوم املساهمة

 مآوي السيارات الواجب دفعه كما يلي :

 مخصصة للتجارة بالطابق األرض ي ²م -

 مخصصة للمكاتب بالطابق األول  ²م 116 -

 مخصصة للمكاتب بالطابق الثاني ²م 107 -

 مخصصة للمكاتب بالطابق الثالث ²م 95 -

 مخصصة للمكاتب بالطابق الرابع ²م 74 -

²م 392املجموع =   

و التراتيب العامة للبناء املذكورة بكراس التراتيب  و بالرجوع إلى موقع املشروع

 العمرانية ملثال التهيئة العمرانية يكون احتساب املعلوم :

 مكان 8,7أماكن =   x 6( 100/ ²م 144,5) -

 مكان 11,76أماكن =   x 3( 100/ ²م 392)  -

 .د 2046,000د =  x 100,000(  11,76+  8,7املعلوم املوظف = )
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املؤرخ في  1998لسنة  1428لم تتول  بلدية قصر هالل تطبيق مقتضيات األمر عدد 

ص للجماعات  1998جويلية  13
 
ق بضبط تعريفة املعاليم واإلتاوات املرخ

 
املتعل

العمومية املحلية في استخالصها بشكل كامل، حيث تقوم برفع الفواضل التي 

دية بقصر هالل بدون مقابل رغم تفرزها أغلب املؤسسات املنتصبة باملنطقة البل

 استصدارها لقرار يضبط تعريفة جمع ونقل النفايات غير املنزلية.

 2016لرفع الفضالت غير منزلية خالل سنة  إتفاقيىة 12 هالل أبرمت بلدية قصر

املؤسسات الصناعية و التجارية  أهم وهي تخصد  78.347,505بمبلغ جملي 

غير منزلية املؤرخ في ضبط تعريفة جمع و نقل النفايات لبلدية وفقا لقرار باملنطقة ا

. أما املؤسسات  2016سبتمبر  06و املصادق عليه بتاريخ   2016جويلية 20

لذلك و تم  استعدادالصغرى فقد تم اإلتصال بها عديد املرات إال أنها لم تبد أي 

التنبيه عليها من طرف الشرطة البيئية في إطار حملتها التحسيسية إلى حين اإلذن 

 . لها باإلنطالق في تسليط املخالفات املالية    و تطبيق وسائل الردع الضرورية 

 
25 

أ.د رغم  43اتفاقيات بقيمة إجمالية تبلغ حوالي  9سوى  2016لم تبرم البلدية سنة 

سات التجارية والصناعية واملهنية املتواجدة باملنطقة البلدية أن  عدد املؤس

ى مد  القباضة البلدية بتلك  4.011واملعلومة لديها يبلغ 
 
مؤسسة  دون أن تتول

ا يحول دون تثقيلها ومتابعة استخالصها.  االتفاقيات مم 

26 

ة إلى حصر املؤسسات املعنية وإيالء إبرام  إتفاقيات رفع بلدية قصر هالل مدعو 

نها 
 
الفواضل بمقابل مزيد العناية وإعداد جداول تحصيل سنوية في شأنها بما يمك

من تثقيل هذه املعاليم وتيسير متابعة استخالصها بما يساعدها على تعبئة موارد 

 إضافية.

جداول تحصيل سنوية ألن هناك مؤسسات تتولى رفع فواضلها بصفة  يتعذر إعداد

ا الخاصة كما أن البلدية ليست لديها إمكانيات لتسخيرها لهذا و بإمكانياته ذاتية

 العمل

27 

من مجلة املحاسبة العمومية على أن يتولى املحاسب مسك  279ينص  الفصل 

حسابية خاصة بمكاسب البلدية املنقولة وغير املنقولة وعند التعذر يتولى مراقبتها 

ه  .وجمعها بحساباته كما يقوم في موفى كل سنة مالية بجرد تلك املكاسب
 
 أن

 
إال

ه ال يت ن أن  م مسك حسابية خاصة وخالفا ملا جاء بالفصل سالف الذكر فقد تبي 

 .بمكاسب البلدية كما ال يتم  القيام بجرد سنوي لها

خاص بمكاسب الدفتر الالتنسيق مع السيد القابض البلدي بخصوص سيقع 

من  279و تفعيل الفصل  البلدية املنقولة وغير املنقولة ليتولى مسك الحسابية

 مجلة املحاسبة العمومية

28 
عدم االلتزام في عدد من الحاالت بهذه املقتضيات حيث تم  تقديم خدمة التعريف 

باإلمضاء على عدد من تلك املعامالت دون املطالبة باإلدالء بشهادة اإلبراء من قبل 

 . 5حسب امللحق عدد  املنتفعين بالخدمة

 تم توجيه مذكرة في هذا الصدد لتالفي هذه اإلخالالت سي

29 
جهودا في اتضح من خالل مراجعة قائمة بقايا االستخالص بذل القابض البلدي 

ى توجيه 
 
مواصلة إجراءات االستخالص مقارنة بقباضات بلدية أخرى، حيث تول

أ.د  165لعدد من الفصول بلغت قيمتها الجملية حوالي  إنذارات واعتراضات بنكية 

 هذا املوضوع من مشموالت السيد القابض البلدي



وما قبلها  2008جبة منذ سنة % من جملة الديون املتخلدة ( مستو  40)أي بنسبة 

 6امللحق رقم  ادم حسابالرغم من كونها عرضة للسقوط بالتق

ن أن  قابض البلدية لم يتول   30 ق باملعلوم على العقارات املبنية، فقد تبي 
 
في ما يتعل

 حصر قائمة الفصول املعر ضة للسقوط بالتقادم
 وضوع من مشموالت السيد القابض البلديهذا امل

31 
ة ورفع الفواضل  ة "لحفظ الصح  ة الخصوصي  يتم  صرف "منحة األوساخ" واملنحة البلدي 

ة" بصفة مقترنة لفائدة  ن منهم مباشرة مهام التطهير ورفع  64املنزلي  عامال، ال يؤم 

ل  41الفضالت سوى 
 
 املنتفعين بهذه املنحة% من مجموع العملة  64عامال أي ما يمث

حيث بلغ  2016هالل إلى موفى شهر ديسمبر  لقد تم مدكم بقائمة أعوان بلدية قصر

العملة موزعين على مختلف أماكن العمل الراجعة بالنظر للبلدية. ف 117عددهم 

هم  أو املسلخ البلدي أو املركب الرياض ي العاملين بمحطة سيارات األجرة أو سوق السمك

عملهم باإلضافة إلى تنظيف  في أماكنرفع فضالت و  كنس و التنظيفمكلفون بال

املجموعات الصحة و نظرا لقلة املراد البشرية تقع دعوتهم للقيام ببعض األعمال األخرى 

      كما يقومون بتعويض زمالئهم باملستودع البلدي كلما دعت الحاجة .

32 

لوحظ عدم إصدار قرار من قبل رئيس النيابة الخصوصية في شأن العملة القائمين 

لين باالنتفاع بمنحة األوساخ على معنى األمر عدد  مباشرة بالتطهير ورفع الفضالت املخو 

ب عن ذلك صرف منح بعنوان نفس الشهر بلغت  1980لسنة  876 املحدث لها. وقد ترت 

. 690قيمتها   د دون وجه حق 

القيام بعملية إنتداب العملة يقع التنصيص في القرار الفردي على جملة املنح  عند

املخولة للعامل و التي يتقاضاها باإلضافة ملرتبه األصلي املوافق ملستوى تأجيره و بالتالي 

 تكون القرارات فردية و مصادق عليها من قبل سلطة اإلشراف .
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ة "لحفظ  ا املنحة البلدية الخصوصي  ن من أم  ة" فقد تبي  ة ورفع الفواضل املنزلي  الصح 

% فقط منهم يقومون بأعمال جمع ورفع  69خالل فحص قائمة العملة املنتفعين بها أن  

ة على معنى األمر عدد  ة أو أعمال أخرى مرتبطة بحفظ الصح  لسنة  1293الفواضل املنزلي 

 املذكور أعاله. 1990

حق بين املنحة املستحقة )منحة التصرف وبلغت قيمة الفارق املصروف بغير وجه 

والتنفيذ( واملنحة املسندة فعليا )منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل املنزلية( بعنوان 

 7د  حسب امللحق رقم  2.400حوالي  2016سنة 

بالنسبة للعملة : املنصف الدرعي و توفيق نوة و حمادي حمزية و محمد زيرده  تصلكم 

إنتدابهم بصفة رافع فضالت و ليس منظف . أنظر الوثائق. رفقة هذا نسخة من قرارات 

 4و  3و  2و  1عدد 

فينتمون إلى عدة  7حسب امللحق رقم و بالنسبة لبقية العملة املشار إليهم بتقريركم 

إختصاصات فمنهم من هو عامل بورشة أو بحضيرة أو ما شابه ذلك و يقوم بإصالح و 

و عند الضرورة سياقة جرار تفريغ املياه  صيانة معدات و آليات رفع الفضالت    

، و منهم إختصاص منظف و ما يتطلبه بالتالي فهو معرض لألخطار الصحيةاملستعملة و 

كل األشغال املرتبطة بحفظ ظيف املجموعات الصحة واألروقة و هذا العمل من تن

 الصحة و التنظيف و التي تعرض العامل ألخطار صحية  

تجميد نتيجة خروج العديد في التقاعد و  البشرية بالبلديةنظرا لضعف املوارد و 

اإلنتدابات و سعيا من البلدية على مواصلة إسداء الخدمات اإلدارية بشكل عادي فقد تم 

تكليف بعض العملة للقيام بمهام داخل اإلدارة على غرار الحالة املدنية و بإعتبار أن 

لهم و التي يتقاضونها باإلضافة ملرتبهم قرارات إنتدابهم تنص على جملة املنح املخولة 

منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل األصلي املوافق ملستوى تأجيرهم فقد واصلوا التمتع 

ه الشريحة مستقبال على مراجعة هذه القرارت لتكون \و سنعمل بالنسبة لهاملنزلية 

 .مطابقة للقانون الجاري به العمل

ن عدم التنصيص بالفواتير على األرقام املنجمية لوسائل النقل موضوع نفقات الصيانة  34 تبي 

 12حسب امللحق رقم 

بالنسبة للتنصيص على الرقم املنجمي لوسائق النقل، نفيدكم علما أن البلدية تقوم 

ع بالتنصيص على األرقام املنجمية في الفواتير سواء كانت القتناء قطع غيار أو تصليح  م

بالنسبة للفواتير املدرجة بتقريركم وسوف نتجنب و ء السائق لتأكيد إنجاز الخدمات إمضا

  9و  8و  7السهو إذا حصل ذلك في بعض الحاالت في املستقبل. أنظر الوثيقة عدد 

35 

تتعلق بنفقات تم التعهد بها خالل  2016لوحظ أن  عددا من أوامر الصرف الصادرة سنة 

دون تسجيلها ببند املتخلدات حسب امللحق رقم  2016وتحميلها على ميزانية  2015سنة 

11 

 2016تحميلها على ميزانية سنة  لذا وقع 2016لقد وردت علينا هذه الفواتير خالل سنة 

 .حيح هذا الخطأ وتم إدراج مثل هذه النفقات في الديون وقع تص 2017في سنة و

 2017ديسمبر  21هالل في :  قصر

 رئيس النيابة الخصوصية
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 هالل القباضة البلدية بقصرإجابة 

اإلجابةعناصر   ع/ر املالحظة الصفحة 

 

 تهم مصالح البلدية

 

05 

 

املوارد تقدير  

األول تقدير محكم ملوارد العنوان -  

تقدير املدخرات تقدير موارد العنوان الثاني لعدم  إحكام عدم- 

من املتأتيةواملوارد   

. وائض غير املستعملة و االقتراض و االعتمادات املحالة الف   

1 

 

تهم مصالح البلدية -  

شاغرة"  إداريةهي فصول صنفتها البلدية "محالت  -

وتمت ها ,لياملوظفة ع ماملعا ليوتكفلت باحتساب 

في ها حصيلتتعديل جدول  إلىمصالح البلدية  دعوة

تثقيلها في صورة مخالفة طلب  رفض  أو  2016موفى 

 

06 

 و

07 

جداول التحصيل إعداد  

2016لسنة  عدم شمولية جدول تحصيل املعلوم عن العقارات املبنية-  

 احتساب املعلوم الراجع للبلدية دون احتساب املعلوم الراجع للصندوق -

 فصل من العقارات املبنية 256بالنسبة ل تحسين املسكنل الوطني

صحيح الوضعية قامت البلدية بحذف هذه الفصول من جدول تحصيل ولت

وبالتالي أعفت دون وجه حق أصحابها من دفع املعاليم  2017سنة

2 
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  ذلك. 

تهم مصالح البلدية-  

 املستوجبة.

 للمعلوم على املؤسسات وعدم األدنىجدول مراقبة الحد  شموليةعدم -

ملضمنة به مع املبالغ املستخلصة اعتمادا على مقارنة املعاليم ا تحيينه وعدم

.من القباضات املالية القائمات التفصيلية الشهرية لعمليات التحويل  

تدقيق كامل في  يتم تثقيل جداول التحصيل اثر

على مستوى القباضة  ذكورة صلههااملعطيات امل

  االبلدية بعد مراسلته  وإمهال هالل البلدية بقصر

املدينين الذين تم ذكر فقط  اسمهم أو  لتعريف هوية

ثم يتم  لقههم أو كنيتهم أو تنسيب ألصلهم .....  

طلبا في تثقيل مجموع  املال الجهوية  أمانة إلى إرسالها

ذلك يتم استخالص املعاليم مباشرة  أثناءمبالغها،وفي 

في الفصول املحددة لها بامليزانية تطبيقا للتعليمات 

بالتالي فان نسق االستخالص الجاري بها العمل ،و 

يتأثر البتة بتاريخ تثقيل جداول  بالقباضة ال

التحصيل ورغم ذلك سنسعى  بالتنسيق مع مصالح 

 التأخير في تثقيل جداول التحصيل 07

يوم 193-  

3 
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. اآلجالتقليص هذه  إلىاملال الجهوية باملنستير  أمانة  

 

توجد بالقباضة البلدية منظومة "جباية" تمكن من -

 بأرقاموشطهها  2007توثيق تثقيالت الديون منذ

وصوالت يدوية ,لذا نعتمد عليها كمحرك بحث 

والستخراج االعالمات ومحاضر لفصول املدينين  

 تبليغ الفصول الوحيدة. 

نقوم باعتماد جداول "اكسال" ملتابعة جملة تثقيالت -

واستخالصاتها التي تدرج شهريا اسم  معينات الكراء

لتحديد بقايا االستخالص عند الطلب خالل  باسم،

فترة من السنة . أي  

مستخلص عن طريق حجج  املبلغ املذكور هو مبلغ -

وقتية للخالص توصلنا بجدول تحصيل تكميلي 

تم رفض تثقيله و  19/12/2016 بتاريخ  بخصوصه

 أل  تيرنساملمصالح امانة املال الجهوية بمن قبل 
 
ه ن

 

07 

 

 

 و   
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 استخالص املعاليم

تساعد على تثقيل ومتابعة استخالص  إعالميةمنظومة  إلىافتقار القباضة -

 املعاليم الراجعة لها

 

البلدية ومختلف املعاليم املثقلة عبر دفاتر  األمالكمتابعة استخالص -

بط ضالتقادم وال على  أجالاعد على متابعة حلول تس ممسوكة يدويا ال

.وال على تحديد املبالغ املتبقية لالستخالص بشكل دقيق كبار املدينين  

استخالص وقتية  أذون عن طريق  2015خالل سنة  د2.072مبلغ تثقيل -

  التسوية  مما يخل بمبدأ سنوية امليزانيةعلى سبيل 2016بحساب سنة 

 د يخص عشرة فصول لم يحتسب في شانها  262,820وعدم تثقيل مبلغ 

املعاليم املستوجب استخالصها لفائدة الصندوق الوطني لتحسين املسكن 

مما  2017موفى سنة  إلى( وذلك أعاله إليهمفصال املشار  256)من بين ال

.ملستخلصة والقيمة املثقلةيترتب عنه فارق بين القيمة ا  

4 
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جديدة لم يتم احتساب املعلوم    فصول  10يحوي 

املستوجب استخالصه  لفائدة صندوق تحسين 

فصول  10فقامت البلدية باستثناء الاملسكن 

مقابيض  "نة في بندم  ؤ املذكورة التي مازالت مبالغها م

خارج "مستخلصة  قبل اعداد اذون استخالص 

/ 10/1 بتاريخ  امليزانية واعداد جدول تكميلي ثاني

فتم تثقيله ثم استخالصه بامليزانية بتاريخ  2017

24/1/2017. 
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تمكن  إعالميةالقباضة البلدية غير مجهزة بمنظومة -

 املستوجبة التأخير من احتساب واستخالص خطايا 

دقة وبالسرعة الالزمة الب ،واالحتساب اليدوي ال يتم 

وحيد  عون شباك  أمامملجابهة  اكتظاظ املواطنين 

في حين يتم احتساب هذه ، االستخالص مهمةبمكلف 

تراسيم  مراسالت بخصوص إعدادالخطايا عند 

الفلسات واملحاكم  وأمناءالديون لدى املصفيين 

 داءات.مكاتب مراقبة األ و 

 أول  املسجلة عند  استخالص مصاريف التتبعب نقوم-

تكون حاالت  أن  بكل حرص لذا يمكنعملية  خالص 

ة عن انخراطات ناجم عدم استخالص هذه املصاريف

سابقة و تم السهو عن شطب  جبائية إعفاءاتفي 

 .املصاريف عند  تحيين  الطرح ببطاقات الدين

بعنوان مصاريف  املبالغ املستخلصةد تطورت قو 

في  انتداب عدول الخزينة تم)2013 التتبع منذ سنة

املستوجبة بعنوان املعلوم على  التأخير عدم استخالص مبلغ خطايا  09

.العقارات املبنية وغير املبنية ومصاريف التتبع في عديد الحاالت  

5 
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يلي ( كما 1/12/2013  

2016 2015 2014 2013 
الوحدة 

 بالدينار

30244 26173 22194 2373 
مصاريف 

 التتبع
 

 تهم مصالح البلدية

 أحكامقامت مصالح البلدية بمدنا بنسخ من -

إعالم  ابتدائية ونسخة من مراسلة محامية مضمونها

البلدية العقارية األمالك لمدا خي 09  

عدم تحيين دفتر ممتلكات البلدية-  

مقرات بلدية من جمعيات   5اتفاقيات او عقود مع مستغلي إبرامعدم -

6 
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بحكم تثبت مقدار الزيادة بالحاالت املذكورة في 

 باستثناء الحالة األخيرة. 1امللحق عدد

مقرات. 9من جملة  ومنظمات محلية  

.لعدد من املحالت سنوات3تحيين القيمة الكرائية كل عدم -  

فارق بالزيادة بين املبالغ املثقلة بخصوص بعض معينات الكراء واملبالغ -

املنصوص عليها بالعقود املثبتة لها دون توفر عقود تكميلية في الغرض 

 بالقباضة البلدية.

 االحصائيات التكميلية 10 تهم مصالح البلدية

غياب التنسيق بين مصلحة التهيئة والتراخيص العمرانية ومصلحة االداءات -

جداول التحصيل إعدادعند   

7 

ى طلبات الطرح نقوم الرد عل غياب أو  لتأخرنظرا 

تتبع يجب مواصلة باعتبار بقايا االستخالص كديون 

ورثتهم )باستثناء املدينين من الذوات  أو  أصحابها

مالم يتم البت فيها  استخالصها املعنوية( بهدف

بسقوط الدين  أوقضائيا بحكم يقض ي بالتخفيض 

.باإلفالس أو بالتقادم  

 طرح املعاليم 10

وجود عدد من الفصول غير قابلة لالستخالص بسبب توقف اعمال التتبع -

 منذ فترة بعيدة دون ان يتولى املحاسب اتخاذ االجراءات الضرورية لطرحها 

لم تتولى البلدية اتمام اجراءات طرح مبلغ بعنوان معين كراء محل تجاري -

 2015جوان  17تقدم املحاسب بطلب طرحه منذ  2011بلدي راجع لسنة 

8 
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د 282.340بمبلغ  تهم مصالح البلدية  

صعوبة كبرى  التتبع إجراءاتتفعيل  تكتس ي عملية

 خاصة 

في غياب هوية املدين )رقم بطاقة  التعريف الوطنية   

, االسم الثالثي او االسم الكامل او معرف جبائي

(للشركة دون اختصار.....  

وفي غياب عنوان مخابرته خاصة بالنسبة لديون  

ارسال التتبعات  جدوى مناذ ال  العقارات غير املبنية

على عناوين االراض ي البيضاء املذكورة في جداول 

ل مصالح البريد مع بن قها متم  ارجاع)  التحصيل

  .(عبارة "غير معروف"

 

 اجراءات االستخالص 10

التتبع الستخالص  إجراءاتعدم حرص القباضة البلدية على تفعيل -

الجبرية بخصوص  األعمالوقد تراجعت املعاليم على العقارات غير املبنية 

كما يلي 2016-2015خالل الفترة هذه املعاليم   

 السنة 2015 2016

 املحاضر 44 38

خالل ستخالص املعلوم على العقارات املبنية  التنفيذية ال  األعمالتطور  -

2016-2015الفترة   

 السنة 2015 2016

2159 1431 
االعمال 

 التنفيذية
 

9 

البلديةتهم مصالح  جماعية لوسائل النقل مأوي املساهمة في انجاز  11   

التي يجب  املأوي عدم التقيد بعدد ستخلص لنقص في املبلغ املوظف وامل-

10 
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 أحكام تطبيقولسوء املساحات التجارية واملكاتب  إلىتوفيرها بالنسبة 

من م.الجباية املحلية. 90الفصل                                         

 تحصيل واستخالص معاليم رفع الفضالت بمقابل 11 تهم مصالح البلدية

رفع الفواضل التي تفرزها اغلب املؤسسات دون مقابل رغم استصدار قرار  -

بط تعريفة جمع ونقل النفايات غير املنزلية.ضي  

بها    تتولى مد القباضة أناتفاقية دون  09هالل سوى  لم تبرم بلدية قصر-

دون تثقيلها ومتابعة استخالصها ل مما يحو   

11 

دفتر تعداد في الغرض ببمدنا  البلدية تقم مصالحلم 

عمليات الرقابة والجمع بالحسابات  إجراءللتمكن من 

 .في موفى كل سنة والجرد

املنقولة وغير املنقولة مسك حسابية خاصة بمكاسب البلدية 11  

القيام بجردها سنويا.يتم  ال يتم مسك حسابية خاصة بمكاسب البلدية وال-  
12 

إبراءعدم االستظهار بشهادة  11 تهم مصالح البلدية  

عدد من املعامالت العقارية دون على  باإلمضاءتقديم خدمة التعريف -

إبراءاملطالبة باالستظهار بشهادة   

13 
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صول ف و  فصول املثقلة من النظرا للعدد الهائل 

يكون من االستحالة تغطية كل الفصول   املتخلدات

جاد  هذه النسبة كتحد   ىبقت ,لذاكل اربع سنوات 

 . كل محاسب متعاقب على القباضةعلى  فلتخفيل

االعالمية املعتمدة حاليا  عدم تأمين املنظومة إطار في 

بالقباضة "جباية" لقائمة فصول املعلوم عن 

نحاول العقارات املبنية املعرضة  للسقوط بالتقادم  

بصفة متواصلة  تقديم مالحظاتنا لصاحب املنظومة 

بغية  استخراج قائمة بقايا استخالص شفافة  تمكن 

 من حصر الديون املرتفعة والقديمة خالل السنة. 

ن معرضة للسقوط بالتقادمديو  12  

استخالص ديون عرضة للسقوط  إجراءاتبذل  مجهود في مواصلة -

 بالتقادم

هي نسبة الديون املتخلدة واملعرضة للسقوط بالتقادم من جملة   ٪ 40-

.ستخالصبقايا اال   

 لم يتولى قابض البلدية حصر قائمة الفصول املعرضة للسقوط بالتقادم 

.ات املبنيةبالنسبة للمعلوم عن العقار  - 

 

14 

 تقدير النفقات 12 تهم مصالح البلدية

%92نسبة انجاز نفقات العنوانين -  

%218نسبة تغييرات العنوان الثاني -  

لتعطل  %71نسبة عدم استهالك االعتمادات املخصصة للعنوان الثاني-

 تنفيذ بعض املشاريع.

15 
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 القابض البلدي بقصرهالل

سيتم التثبت في استحقاق هذه املنح حال مدنا بقرار 

عملة املخولين لل  الضابط رئيس النيابة الخصوصية 

.املذكورة باالنتفاع باملنح  

خاصة بالنظافةاملنح الالتصرف في  13  

 -صرف منح دون وجه حق.
16 

ختم تاريخ  أساستم صرف هذه النفقات على 

هالل  بلدية قصر ضبطاستالمها من قبل مكتب 

بالديون  إدراجها إمكانيةوانقضاء  2016خالل سنة 

.2015سنة املتخلدة عن   

سنوية النفقات مبدأ 14  

خالل  لنفقات تم التعهد بها  2016محملة على ميزانية إصدار أوامر صرف -

 اإلطارات)حصص الوقود لفائدة  دون تسجيلها ببند املتخلدات 2015

.املكلفة بخطط وظيفية(  

17 

على الرقم املنجمي  التنصيص نحرص على وجوبية 

الجهة  لوسيلة النقل املستفيدة بالصيانة على

من قبل  ز ختم اإلشهاد باالنجا الخلفية للفاتورة قرب 

بإضافة  في اغلب األحيان مصالح البلدية التي تقوم 

طلب التزود كوثائق النفقة على  هذا التنصيص 

لرقم على ا أحيانا  ص املزودكما ينصبالصرف  واألمر 

صلب الفاتورة.املعني   

 التنصيصات الضرورية بالفواتير 14

املنجمية لوسائل النقل موضوع  األرقامفواتير على  3عدم التنصيص ب -

 نفقات الصيانة.
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