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 رقابة املالية على بلدية قصيبة املديونيلا تقرير

 (6102تصّرف سنة )

 

 تقديم البلدية

وتقع البلدّية على الشريط  .8911مارس  60املؤرخ  18أحدثت بلدية قصيبة املديوني بمقتض ى ألامر عدد 

ساكنا حسب التعداد العام  13.199ويبلغ عدد سكانها  2كم  1511وتبلغ مساحتها  املنستير الساحلي لوالية 

ينشط  2680واستنادا إلى املعطيات الواردة بالسجل الوطني للمؤسسات لسنة . 2682للسكان والسكنى لسنة 

 .مؤسسة 2.612باملنطقة البلدّية 

ت محّل النيابة  2680خالل السنة املالّية قصيبة املديوني شؤون بلدّية وأدارت 
ّ
سلطة الحلول التي حل

وتواصل العمل بها إلى حدود شهر فيفري  2681جويلية  1بمقتض ى قرار والي املنستير املؤّرخ في  الخصوصّية

 .تاريخ تعيين نيابة خصوصّية جديدة 2682

وبلغ معدل النفقات السنوية  د.أ 8.122 مجموع 2680 - 2682 وبلغ معّدل املوارد السنوّية للبلدّية خالل الفترة

ل . د.أ 8.206 خالل نفس الفترة مجموع
ّ
ى ( عامال 29من بينهم )عونا  51 قصيبة املديونيبلدية وتشغ

ّ
في موف

 .د.أ 202صرفت لهم أجور بقيمة  2680سنة 

 املهمة طبيعة 

وفي إطار تنفيذ الاتفاقّية املبرمة بين الجمهورّية التونسّية ، 2682أكتوبر  65بتاريخ  282املهمة عدد  عمال بإذن

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

د 2680 الوضعّية املالّية للبلدّية بعنوان سنة
ّ
ّية من إحكام إعداد الحساب املالي ومن صّحة ومصداق للتأك

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

 .نفقاتها في كنف الشرعّية

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

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

 .املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص بها امليدانية

 إجراءات إعداد امليزانية وختم الحسابات 

املتعلق بالقانون ألاساس ي  8921ماي  82املؤرخ في  8921لسنة  51من القانون عدد  85خالفا ألحكام الفصل 

مليزانية الجماعات املحلية كما تّم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة، لم يتم عرض مشروع ميزانية البلدية 
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أنظار جلسة إدارّية على  2680لسنة تم عرض مشروع ميزانية البلدية و  .على مداولة املجلس في دورته الثالثة

برئاسة معتمدة الجهة بوصفها رئيسة النيابة الخصوصّية وبعضوّية كاتب عام  2681 نوفمبر 60  بتاريخ

فين بمصلحة املالّية واملصلحة الفنّية
ّ
 . البلدّية وقابض املالّية محتسب البلدّية ومكل

من القانون سالف الذكر تّمت املصادقة على ميزانية البلدية من  52و 55و 80وعمال بمقتضيات الفصول 

على النيابة الخصوصية  2680كما تّم عرض الحساب املالي لسنة  2681ديسمبر  58بتاريخ  املنستير قبل والي 

قبل أن يتّم  2682ماي  29بتاريخ  واملنعقدة 2682في دورتها العادية الثانية لسنة  قصيبة املديونيلبلدية 

 .2682جويلية  58عرض القرار املتعلق بغلق ميزانية البلدية على سلطة إلاشراف التي صادقت عليه بتاريخ 

 خالصة أعمال املراجعة

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

ة
ّ
ر تحديدها بدق

ّ
ومع اعتبار ما انتهت إليه أعمال التدقيق املستندية وامليدانية من مالحظات فإنه  التي تعذ

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

ال تشوبها أخطاء جوهرية من شأنها التأثير على صدق النتيجة  قصيبة املديونياملحلية من أن حسابات بلدية 

 .2680املحاسبية وعلى صحة العمليات املحاسبية املنجزة قبضا وصرفا بعنوان ميزانية سنة 
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 6102ملخص الحساب املالي لسنة 

  

20162015

النفقاتاملقابيضالنفقاتاملقابيض

537 120 4451 163 1العنوان ألاول 

889 396522 561املداخيل الجبائية إلاعتيادية

197 141251 346املعاليم على العقارات و ألانشطة

608 16287 77مداخيل اشغال امللك العمومي البلدي والاستلزام 

084 093184 138معاليم الرخص الادارية إسداء خدمات

647 049597 602املداخيل غير الجبائية الاعتيادية

827 78181 75مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية

820 269515 526املداخيل املالية الاعتيادية

219 133688 532العنوان الثاني

879 851454 473املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية )م-خاصة للبلدية(

823 43569 102منح التجهيز

056 416385 371مدخرات وموارد مختلفة

701 922180 36موارد الاقتراض

701 922180 36موارد الاقتراض الداخلي

640 36052 21املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

640 36052 21املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

562 864849 989العنوان ألاول 

637 700776 917نفقات التصرف

755 718414 467التأجير العمومي

742 332322 386وسائل املصالح

140 64939 63التدخل العمومي

925 16472 72فوائد الدين املحلي

925 16472 72فوائد الدين املحلي

252 641555 306العنوان الثاني

419 432398 163نفقات التنمية

419 432398 163إلاستثمارات املباشرة

0نفقات التنمية الطارئة و غير املوزعة

554 979125 128تسديد أصل الدين

554 979125 128تسديدأصل الدين

280 23031 14النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

280 23031 14النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

1 695 5781 296 5051 808 7561 404 814

941 073403 399الفائض



4 
 

 املديوني ونفقاتهاتحليل موارد بلدية قصيبة 

  6102النتائج العامة لتنفيذ امليزانية لسنة 

في املقابيض على املصاريف  ليفائض جمعن  2680بعنوان تصرف  قصيبة املديوني سفر تنفيذ ميزانية بلديةأ

أما الباقي الذي يمثل الفوائض املنقولة من سنة  د.أ 592 في حدود تم تحويله إلى املال إلاحتياطي د.أ 599قدره 

فقد تم تحويله إلى الحساب د .أ 2 وقيمته بعنوان املشاريع املمولة بواسطة إلاعتمادات املحالة إلى أخرى 

 . الانتقالي

 2680ومن أهّم ما تبرزه النتائج العاّمة أّن الفوائض الجملّية للمقابيض على املصاريف سجلت خالل سنة 

نسبته  2680-2682خالل الفترة  سلبي وبمعّدل نمّو سنوي  2682د  مقارنة بسنة .أ 21تراجعا بقيمة تساوي 

0 .% 

 2682مقارنة بسنة  2680وسّجلت فوائض املقابيض على املصاريف بالنسبة للعنوان ألاّول خالل سنة 

أما فوائض املقابيض على . خالل الفترة نفسها%  81سنوي يساوي تراجع د وبمعّدل .أ 02تراجعا بقيمة 

 80بما قدره  2682نمّوا مقارنة بسنة  2680املصاريف بالنسبة للعنوان الثاني فقد شهدت بالنسبة إلى سنة 

 %. 2د  وبمعّدل سنوي قدره .أ

 تراجعومعّدل د .أ 256بقيمة  تراجعا 2682مقارنة بسنة  2680وعرفت جملة موارد البلدّية بعنوان سنة 

خالل سنة تراجع موارد العنوان الثاني  ويعود ذلك أساسا إلى. 2680-2682خالل الفترة %  88 سنوي يساوي 

رافقه تطّور طفيف في %  58سنوي يساوي  تراجعد وبمعّدل .أ 121بقيمة بلغت  2682مقارنة بسنة  2680

لم ر سنوي د  وبمعّدل تطوّ .أ 821بقيمة بلغت  2682مقارنة بسنة  2680موارد العنوان ألاّول خالل سنة 

 .2680-2682خالل الفترة %  2 يتجاوز 

 تراجعوبمعّدل  2682مقارنة بسنة  2680د خالل سنة .أ 512بقيمة  تراجعاأما نفقات امليزانّية، فقد عرفت 

العنوان الثاني ه مصاريف الذي شهدت التراجعويعود ذلك إلى . 2680-2682خالل الفترة %  82سنوي يساوي 

في حين لم يتجاوز معّدل نمو %  22سنوي يساوي  تراجعد وبمعّدل .أ 198ة بلغت خالل هذه الفترة بقيم

 .2682مقارنة بسنة  2680د خالل سنة .أ 269حيث تطّورت بقيمة %  85نفقات العنوان ألاّول نسبة 

 موارد البلدية 

من %  09د وهي تتكون في حدود .أ 8.090مجموع  2680خالل سنة  قصيبة املديونيبلغت جملة موارد بلدية 

 .من موارد التنمية%  58املوارد الاعتيادية  و

د وهي تتكّون من املوارد الجبائّية .أ 8.805ما جملته  2680وبلغت املوارد الاعتيادّية للبلدية خالل سنة  

 %. 12ومن املداخيل غير الجبائية الاعتيادية في حدود %  21الاعتيادّية في حدود 
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 2680د سنة .أ 108إلى   2682د سنة .أ 202من قصيبة املديوني رت املوارد الجبائّية الاعتيادّية لبلدّية وتطوّ 

ونتج هذا التطّور %.  86يساوي  2680-2682د ومعّدل تطّور سنوي خالل الفترة .أ 99مسّجلة زيادة بقيمة 

 09ملعاليم على العقارات وألانشطة بقيمة عن نمّو أغلب أصناف املداخيل الجبائّية الاعتيادّية وخاّصة منها ا

والخدمات  إلاداريةومعاليم املوجبات والرخص د .أ 82ومداخيل إشغال امللك العمومي والاستلزام بقيمة د .أ

 .2682د مقارنة بسنة .أ 85بقيمة 

إلى البلدية  ويعتبر املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنّية أهم مورد بالنسبة

ل  2680د في سنة  .أ 212حيث تم تحصيل 
ّ
. من جملة املداخيل الجبائية الاعتيادية للبلدية%  20أي ما يمث

( د.أ 851)املوجبات والرخص إلادارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات وتأتي في املراتب املوالية مداخيل 

واملداخيل املتأتّية من املعلوم ( د.أ 22)العمومية فيه إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق ومداخيل 

 %. 2و% 82و%  21بنسب تمثل على التوالي ( د.أ 51)على العقارات املبنية 

% 12وفي ما يخّص املداخيل غير الجبائّية الاعتيادّية فهي تتوّزع بين املداخيل املالّية الاعتيادّية في حدود نسبة 

 %. 85عتيادّية في حدود نسبة ومداخيل أمالك البلدّية الا 

 تطورامسّجلة  2680د سنة .أ 062إلى  2682د سنة .أ 110وتطورت املداخيل غير الجبائّية الاعتيادّية من 

عن املفعول  التطّور ونتج هذا %.  2يساوي  2680-2682د ومعّدل تطّور سنوي خالل الفترة .أ 20بقيمة 

ص
ّ
 (.د.أ 29 +)املداخيل املالّية الاعتيادّية  نموّ و (  د.أ 5 -)مداخيل ألامالك البلدّية  املزدوج لتقل

 تراجعد وبنسبة .أ 120بقيمة  تراجعا مسّجلة 2680د في سنة .أ 152أما بالنسبة إلى موارد التنمية فقد بلغت 

صعن  وقد نتج هذا التراجع. 2680-2682خالل الفترة %  58 سنوي تساوي 
ّ
املوارد الذاتّية  كّل من تقل

( د.أ 15 -)وموارد الاقتراض ( د.أ 859 -)واملوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة ( د.أ 512 -)املخصصة للتنمية 

 %. 50و%  05و%  20 سنوي خالل نفس الفترة يساوي على التوالي  تراجعأي بمعّدل 

  النفقات

وبنسبة  2682د مقارنة بسنة .أ 269تطورا بقيمة  مسّجلة 2680د سنة .أ 996بلغت نفقات العنوان ألاول 

وتبلغ نفقات التأجير العمومي ووسائل املصالح سنة . 2680-2682خالل الفترة %  85تطّور سنوي تساوي 

ل .أ 112ما قيمته  2680
ّ
 .من مجموع نفقات العنوان ألاول %  10د أي ما يمث

أي بمعّدل تطور سنوي يساوي  2682ارنة بسنة د مق.أ 866وشهدت نفقات التأجير العمومي تطورا بقيمة 

أي بمعّدل  2682د مقارنة بسنة .أ 20كما عرفت وسائل املصالح نموا بقيمة  2680-2682خالل الفترة % 85

 .2680-2682خالل الفترة %  82تطّور سنوي يساوي 

د مقارنة بسنة .أ 192بقيمة  تراجعا مسّجلة 2680د سنة .أ 562وبخصوص نفقات العنوان الثاني فقد بلغت 

ص كّل من وقد نتج هذا . 2680-2682خالل الفترة %  22 سنوي تساوي  تراجعونسبة  2682
ّ
التراجع عن تقل



6 
 

سنوي  تراجعأي بمعّدل ( د.أ 95 -)النفقات املسّددة من الاعتمادات املحالة و ( د.أ 160 -)الاستثمارات املباشرة 

 +) نمّوا طفيفا نفقات تسديد أصل الدين في حين شهدت%  02و %  22 خالل نفس الفترة يساوي على التوالي 

 %. 5أي بمعّدل تطّور سنوي يساوي ( د.أ 2

 القدرات املالية

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

على التوالي %  05و  % 12و%  12مسّجال نسبة  2680-2682قصيبة املديوني نسقا تصاعدّيا خالل الفترة 

ه ال يزال دون ال 2680و 2681و 2682خالل سنوات 
ّ
 أن

ّ
والتي تّم تسجيلها على املستوى الوطني التي نسب إال

 . خالل الفترة نفسها%  01و%  01و%  08على التوالي  بلغت

دة والتي قامت البلدّية بخالصها خالل السنة املالّية وبلغ حجم 
ّ
د تهّم .أ 205212مجموع  2680الديون املتخل

دات تجاه مؤسسات عمومّية لنفقات عقدت في سنة 
ّ
ل مصاريف استهالك . 2681جميعها خالص متخل

ّ
وتتمث

دات حيث بلغت حوالي  2681الكهرباء بعنوان شهر ديسمبر 
ّ
من %  09يمثل  د أي ما.أ 52أهّم املتخل

دات
ّ
 .املتخل

د ديونا .أ 22د منها .أ 29ما جملته  2680بلدّية قصيبة املديوني في موفى سنة  1وبلغ الحجم الجملي لديون 

ل أهم الّدائنين . ّية متجاه هياكل عمو 
ّ
واملركز  (د.أ 52) صندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعّية ال فيويتمث

ر مديونّية البلدّية تجاه الهياكل العمومّية ما يعادل  .(د.أ 85) لإلعالميةالوطني 
ّ

وباعتبار حجم الديون يبلغ مؤش

8551 .% 

%  22، فقد بلغ (مصاريف العنوان ألاّول  /نفقات التأجير ) قصيبة املديونيأّما مؤشر هامش التصرف ببلدية 

ر بلغ على التوالي  2680بعنوان سنة 
ّ

 .  2681و 2682خالل سنوات %  29و%  22علما وأّن هذا املؤش

 مالحظات حول تعبئة موارد البلدية وإنجاز نفقاتها

 املوارد تعبئة:أوال

 إعداد امليزانّية

ق بموارد العنوان ألاّول، 
ّ
لغت نسبة موارد العنوان بفقد لوحظ عدم إحكام البلدية لتقديراتها حيث فيما يتعل

وتراوحت نسب انجاز مختلف %.   12( اعتماد التنقيحاتبدون )الجملية املحققة مقارنة بالتقديرات ألاّول 

                                                             
وتبقى هذه النفقات ديونا . جملة املصاريف التي تّم بمقتضاها عمل منجز خالل السنة دون أن يتّم تأديتها إلى صاحب العمل املنجز"وتعتبر ديونا   1

دة بذّمة الهياكل العمومّية املعنّية 
ّ
ق  2685نوفمبر  21وذلك حسب التعريف الوارد بالفصل ألاول من قرار رئيس الحكومة املؤّرخ في " متخل

ّ
واملتعل

 . ة حسب ألاهدافبضبط اجراءات البرمجة السنوّية للنفقات والتأشير عليها بالنسبة للوزارات املعنّية بالتجارب النموذجّية لنظام التصّرف في امليزانيّ 
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بالنسبة %  98و داخيل امللك البلديبالنسبة مل%  12ألاصناف املكّونة للعنوان ألاّول مقارنة بالتقديرات بين 

 . للمداخيل املالّية الاعتيادّية

 إعداد جداول التحصيل

قت خاّصة بعدم
ّ
شموليتها وبعدم دقة البيانات املدرجة بها  يشكو إعداد جداول التحصيل عّدة نقائص تعل

 .فضال عن التأخير في إعدادها

 شمولّية جداول التحصيل

بل تكتفي باعداد ال تحرص بلدّية قصيبة املديوني على تحيين جداول تحصيل املعاليم على العقارات 

ه . عتمادا على سندات استخالص وقتّيةتكميلّية ا إحصاءات
ّ
فيما يتعلق بجدول تحصيل معاليم ويذكر أن

 20د تخص .أ 55629وقد لوحظ استخالص . د.أ 265812فصال بقيمة  105ألاراض ي غير املبنية فقد تضمن 

وهو ما ( من الفصول املدرجة بالجدول  % 85أي ما يمثل )بأذون استخالص وقتية  2680أرضا غير مبنّية سنة 

 .2680يؤكد عدم شمولية جدول التحصيل الخاص بسنة 

 تثقيل جداول التحصيل

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

على أّن تلك املعاليم ينّص  ياملبنية وذلك خالفا ملقتضيات الفصل ألاول من مجلة الجباية املحلية اللذ

 .يوما 222تاريخ غرة جانفي من كّل سنة، تم تثقيل الجداول املذكورة بتأخير بلغ مستوجبة الدفع بداية من 

 بتاريخ 
ّ
ى موافاة القباضة املالّية بجداول التحصيل إال

ّ
 .2680جوان  25علما وأّن مصالح البلدّية لم تتول

ه يجوز للمحاسب تعجي 200من جهة أخرى، ينّص الفصل 
ّ
ل قبض من مجلة املحاسبة العمومّية على أن

بذلك وتحّرر في " وزير املالّية أو من فّوض له وزير املالّية في ذلك"املوارد العارضة وذلك بشرط أن يقع إعالم 

ى وضع قائمات شهرّية فيها يوجهها 
ّ
تلك املوارد وثائق استخالص وقتّية صادرة عن رئيس البلدّية الذي يتول

 .لتثقيلها على سبيل التسوية لدى املحاسب" ذلكلوزير املالّية أو من فّوض له وزير املالّية في "

املعلوم على ألاراض ي غير املبنّية غير املضّمنة بجدول تحصيل يتولى قابض البلدّية تحصيل املوارد املتأتية من و 

ه تبّين أّن رئيس النيابة  املعلوم  املذكور باالستناد إلى وثائق استخالص وقتّية صادرة عن البلدّية،
ّ
 أن

ّ
إال

املعلوم على بجدول التحصيل التكميلي بعنوان الخصوصّية لبلدّية قصيبة املديوني لم يواف قابض املالّية 

 بتاريخ ألاراض ي غير املبنّية 
ّ
 .2682مارس  0وتّم تثقيله بتاريخ  2682جانفي  9إال

 استخالص املعاليم

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

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



8 
 

ر هوّية أصحاب العقار  .الرضائية دون إتمام إجراءات املرحلة الجبرية
ّ
ات وبّرر قابض املالّية ذلك بعدم توف

ر القباضة املالّية على عدل خزينة  بجداول التحصيل
ّ
هذا إضافة إلى محدودّية املوارد البشرّية حيث تتوف

ف باستخالص املعاليم الجبائّية والخطايا والعقوبات املالّية ومختلف املعاليم الّراجعة لبلديات 
ّ
واحد مكل

 .قصيبة املديوني وبنان بوضر وطوزة

 توجيه إلاعالمات

ى املحاسب العمومي "من مجلة املحاسبة العمومية على أن ( خامسا) 21تنّص الفقرة ألاولى من الفصل 
ّ
يتول

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

ه من جملة .."منه
ّ
لوم على العقارات املبنّية واملعلوم على فصال مثقال بجدولي تحصيل املع 5.011، وقد تبّين أن

( 2681إعالما سنة  562مقابل ) 2680من أصحابها بعنوان سنة  202ألاراض ي غير املبنّية لم يتم إعالم سوى 

 %.  2أي بنسبة لم تتجاوز 

 الاستخالص إجراءاتمواصلة 

من مجلة املحاسبة العمومية، والتي ( خامسا) 21من جهة أخرى، وخالفا ملا جاء بالفقرة الثانية من الفصل 

يوما من تاريخ تبليغ  56يتولى املحاسب العمومي تبليغ السند التنفيذي للمدين مع نهاية "نّصت على أن 

واصلة إجراءات الاستخالص حيث لوحظ لم تتوّل م قصيبة املديونيإلاعالم املذكور، تبّين أّن قباضة بلدية 

أنه يتم الاقتصار على توجيه إعالمات وحيدة الستخالص املعلوم على العقارات املبنّية وألاراض ي غير املبنّية 

  .دون مواصلة إجراءات الاستخالص الجبري 

 نسب الاستخالص

مسّجلة  2680د سنة .أ 201إلى  2682د سنة .أ 015من  تطّورت جملة التثقيالت ببلدّية قصيبة املديوني

ل التثقيالت بعنوان املعلوم على العقارات املبنّية واملعلوم على ألاراض ي %.  0نسبة تطّور سنوي تساوي 
ّ
وتمث

د بالنسبة إلى املعلوم على .أ 590حيث بلغت  2680من مجموع التثقيالت بعنوان سنة %  09غير املبنّية نسبة 

 .سبة إلى املعلوم على ألاراض ي غير املبنّيةد بالن.أ 850العقارات املبنّية و

 2680د سنة .أ 822إلى  2682د سنة .أ 852من  تراجعتأّما جملة املقابيض بعنوان املبالغ املثّقلة فقد 

وتتمثل أهّم املبالغ املستخلصة في مداخيل كراء عقارات معّدة %.  5 سلبي فاقتمسّجلة نسبة نمّو سنوي 

من جملة املقابيض %  58و%  11حيث مثلت على التوالي نسبة واملعلوم على العقارات املبنّية لنشاط تجاري 

 .بعنوان املبالغ املثّقلة

تطّور مجموع التثقيالت من جهة و  2680-2682املقابيض بعنوان املبالغ املثّقلة خالل الفترة  تراجعوأّدى 

 .2680سنة %  80إلى  2682سنة %  89خالل نفس الفترة إلى تراجع نسبة الاستخالص من 
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ويفّسر ضعف هذه %  86ما يعادل  2680وبلغت نسبة استخالص املعلوم على العقارات املبنّية بعنوان سنة 

من جهة، ومن تواصل تراكم ( د.أ 51) 2680إلى سنة  2682النسبة باستقرار املقابيض املستخلصة من سنة 

إلى  2682د سنة .أ 522من ) خالل نفس الفترة %  2ي بلغ بقايا الاستخالص التي شهدت معّدل تطّور سنو 

 (.2680د سنة .أ 590

ويفّسر ذلك %  1أّما بالنسبة إلى املعلوم على ألاراض ي غير املبنّية فلم تتجاوز نسبة الاستخالص بعنوانه  

حيث سّجلت نسبة تطّور  2680-2682بالتراجع الذي شهدته املقابيض بعنوان هذا املعلوم خالل الفترة 

من جهة، وبتواصل تراكم بقايا (  2680د سنة .أ 8652إلى  2682د سنة .أ 81من % ) 82سنوي سلبّية تساوي 

د .أ 850إلى  2682د سنة .أ 822من )فترة خالل نفس ال%  1الاستخالص التي شهدت معّدل تطّور سنوي بلغ 

 (.2680سنة 

 :2680بعنوان سنة  قصيبة املديونيويبّين الجدول التالي تفاصيل استخالص املعاليم املثّقلة ببلدّية 

 نسبة الاستخالص مبالغ لإلستخالص املقابيض  الفصل

 % 86 5905285 515851  املعلوم على العقارات املبنية

 % 1 8505628 865289  الاراض ي غير املبنيةاملعلوم على 

 % 58 2525966 225050  مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري 

 % 866 55822 55822  موارد أخرى 

  124 335,645 768 279,086 02 % 

 تفعيل الخطايا بعنوان التأخير في دفع املعاليم على العقارات

ه من مجلة الجباية  89ينّص الفصل 
ّ
تستوجب املبالغ املثقلة لدى قباض املالية بعنوان "املحلية على أن

عن كل شهر تأخير أو جزء منه تحتسب ابتداء من غرة %  6521املعلوم على العقارات املبنية خطية تساوي 

ه ال يتّم الالتزام ب". جانفي من السنة املوالية للسنة املستوجب بعنوانها املعلوم
ّ
ه تبّين أن

ّ
 أن

ّ
تطبيق أحكام إال

 .الفصل املذكور 

 على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنيةتحصيل واستخالص املعلوم 

أو التجارية  الصناعيةبلدية سنويا الحّد ألادنى من املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة التوظف ُيفترض أن 

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

 . من مجلة الجباية املحلية، املعلوم على العقارات املبنية 51للفقرة الثانية من الفصل 

ه 
ّ
 أن

ّ
من جملة املداخيل الجبائية إلاعتيادية  % 20)من جملة املوارد البلدية وبالّرغم من أهمّية هذا املعلوم إال

مراقبة تحصيل الحد  بلدّية قصيبة املديوني لم تعّد جدول أّن  تبّينفقد ( د.أ 108د من جملة .أ 212)للبلدية 

إجراء املقارنة بين مما حال دون  على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنيةألادنى للمعلوم 

ضّمنة بجدول مراقبة تحصيل املعلوم واملبلغ املستخلص فعال قصد الوقوف على الحاالت قيمة املعلوم امل
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إعداد جدول تحصيل الفارق واملطالبة التي تستوجب خالص مبلغ إضافي باعتبار املعلوم ألادنى املطلوب و 

قائمة املؤسسات كما أّن البلدّية لم تضبط . بما ُيسهم في تحصيل موارد إضافيةبتثقيله لدى قابض البلدية 

 2612مجموع  2680الناشطة في منطقتها البلدّية بالّرغم من أهمّية نسيجها املؤسساتي الذي بلغ بعنوان سنة 

 .مؤسسة  حسب السجّل الوطني للمؤسسات

 الاستظهار بشهادة إلابراء عند إسداء الخدمات وتسليم الرخص والشهادات 

من مجلة الجباية املحلية كما تّم تنقيحها على أن يتعين على املطالبين باملعلوم على  85ينّص الفصل 

العقارات املبنية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنّية إلادالء بشهادة يسلمها قابض املالية تثبت خالص املعلوم 

والرخص والشهادات ومنها على سبيل املستوجب على املعني باألمر وذلك للحصول على عدد من الخدمات 

املثال الخدمات املتعلقة برخص البناء وبالتعريف باإلمضاء على العقود الناقلة للملكية وعقود كراء أو 

عملية تعريف باإلمضاء تّم تضمينها بدفاتر  26وتبّين من خالل إلاطالع على عّينة شملت . استغالل العقارات

قت بعقود بيع أو كراء عقارات كائنة ببلدية التعريف باإلمضاء بالبلدية وتع
ّ
ه ال يتّم الالتزام  قصيبة املديونيل

ّ
أن

ه تّم اسداء الخدمة املذكورة دون إلادالء بشهادة مسلمة من القابض في الغرض 
ّ
بهذا إلاجراء، حيث اتضح أن

 %.  06أي ما نسبته  حالة 82في 

 العقاريةمداخيل ألامالك 

واملتعلق بتنظيم العالقة بين  8922ماي  21املؤّرخ في  8922لسنة  52نون عدد بالرغم من أّن أحكام القا

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

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

ه تبّين من خالل فحص قائمة عقود تسويغ  20إلى  22جاء بالفصول من 
ّ
من القانون سالف الذكر، فإن

يغ محالت تجارّية وحرفّية لم و عقود تس 86عقدا أّن  02املحالت التجارّية على ملك البلدية والبالغ عددها 

دينار  289حرم البلدّية من مداخيل بلغت تتضّمن تنصيصا على زيادة سنوية في معينات الكراء وهو ما 

في صورة اعتماد نفس نسبة الزيادة املعتمدة في جميع عقود كراء محالتها التجارّية والتي  2680بعنوان سنة 

 .سنويا%  1تساوي 

 الجمع بين مهام متنافرة وعدم التقيد باإلجراءات القانونّية في مجال استصدار وثائق الاستخالص الوقتّية

 
ّ
فون باستخالصها وكذلكإعداد وصوالت خالص املعا ى وكيل املقابيضيتول

ّ
الاستخالص  سندات ليم املكل

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

ّر عن هذا الجمع بين هاتين املهّمتين وانج. للوصوالت واملبلغ الفعلي الواجب تضمينه بسند الاستخالص الوقتي

وماي  2680د خالل الفترة املتراوحة بين جانفي .أ 865121قيام وكيل املقابيض باالستالء على مبلغ مالي قدره 

ليم استغالل امللعب الرياض ي ومعاليم اومعمن جّراء الفوارق في استخالص معاليم رخص البناء  2682

 .النور الكهربائي إلدخالاملاء الصالح للشراب والترخيص  إلدخالالترخيص 
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ملبالغ أن تتولى املصلحة املكلفة بتصفية املورد إعداد سند الاستخالص الوقتي على ضوء ا وهو ما يستوجب

خالصه مباشرة لدى القابض البلدي أو لدى وكيل املقابيض وقيام املطالب به بالتي قامت بتصفيتها فعليا 

 .مع نسخ وصوالت الاستخالص عند إيداع املبالغ املستخلصة لدى القابض البلدي إرفاقهضرورة الذي يتولى 

 رفع الفضالت غير املنزلية بمقابل

ق بالبرامج الجهوية  2662فيفري  0املؤرخ في  86ينّص منشور وزير الداخلية والتنمية املحلية عدد 
ّ
واملتعل

إتمام إحصاء املحالت "تفاقيات لرفع الفضالت بمقابل وذلك من خالل اوالعناية بالبيةة على إبرام  للنظافة

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

ت في بإبرام اتفاقيا 2680وفي هذا إلاطار قامت بلدية قصيبة املديوني إلى موفى ديسمبر ". استخالص املعاليم

نتها من تعبةة موارد جملية سنة  56الغرض مع 
ّ
د .أ 55826بقيمة  2680مؤسسة منتصبة باملنطقة البلدية مك

بعنوان ( 2680ديسمبر  58لالتفاقيات املمضاة إلى غاية السنوّية د القيمة الجملّية .أ 885222 من جملة)

 . أو الصناعية أو املهنيةمعاليم مقابل رفع الفضالت املتأتية من نشاط املحالت التجارية 

. ومهنيةمؤسسة تجارية وصناعية  2612وتضّم بلدية قصيبة املديوني حسب السجل الوطني للمؤسسات 

ق بضبط تعريفة املعاليم  8991جويلية  85املؤرخ في  8991لسنة  8221وبالرغم من أّن ألامر عدد 
ّ
املتعل

ص للجماعات العمومية املحلية في اس
ّ
تخالصها كما تّم تنقيحه أتاح للبلديات إمكانية توظيف وألاتاوات املرخ

واستخالص معاليم مقابل رفع الفضالت املتأتية من نشاط املحالت التجارية أو الصناعية أو املهنية، فإّن 

البلدية لم تقم بتطبيق مقتضيات ألامر املذكور على أغلب املؤسسات املعنية، حيث تتّم عملية تجميع ونقل 

ق بالفضالت املنزلية وبصفة  الفواضل شبه
ّ
املنزلية التي تفرزها هذه املؤسسات ضمن النشاط البلدي املتعل

 .مجانية

 سقوط فصول بالتقادم

ه  50الفصل  ينّص 
ّ
يسقط حق تتبع استخالص الديون العمومية "من مجلة املحاسبة العمومية على أن

. سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة املوالية للسنة التي أصبحت خاللها مستوجبة الدفع 1بمض ي  بالتقادم

واملتعلق بقانون املالية  2688ديسمبر  56املؤرخ في  2688لسنة  2من القانون عدد  26وتبعا ملا ورد بالفصل 

 58إلى  2686ديسمبر  82من  والذي نص على تعليق آجال التقادم بالنسبة إلى الفترة املمتدة 2682لسنة 

قة بسنة 2682ديسمبر 
ّ
وما قبلها تعتبر قد سقطت ما لم تقطع  2669، فإّن الديون الراجعة للبلدية واملتعل

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

 . مكرر من املجلة املذكورة 50صل وفقا ملا ورد بالفقرة ألاولى من الف

 
ّ
، أّن القيمة 2680ديسمبر  58ضح في هذا إلاطار، من خالل فحص قائمات بقايا الاستخالص إلى غاية وات

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

وتبّين في هذا إلاطار . د.أ 892ما جملته  2680قد بلغت في موفى سنة ( ض ي غير املبنيةاملبنية واملعلوم على ألارا
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ل  د.أ 868 ديونا بقيمة بأّن 
ّ
وما قبلها ولم  2669مستوجبة منذ سنة من مجموع الديون %  15أي ما يمث

ضها للسقوط بما يعرّ  2680إلى موفى سنة  2669ديسمبر  82تشملها أعمال قاطعة للتقادم خالل الفترة من 

 . بالتقادم

 التصرف في إلايداعات والتأمينات بالعمليات الخارجة عن امليزانية وتسويتها

 2661جوان  22بتاريخ  22واملذكرة العامة عدد  8998سبتمبر  2بتاريخ  1تنّص التعليمات العامة عدد 

الصادرتين عن إلادارة العامة للمحاسبة العمومية على استحثاث إلاجراءات الالزمة لتسوية العمليات الخارجة 

قبل إعداد أذون الاستخالص والعمل  عن امليزانية خاصة في بندي إلايداعات املختلفة واملقابيض املستخلصة

ه بالرجوع إلى القائمات املفصلة . على تسوية املبالغ التي تجاوزت السنتين وذلك بتنزيلها بميزانية البلدية
ّ
 أن

ّ
إال

د من جملة .أ 25226، تبّين أّن 2680ديسمبر  58في املقابيض الخارجة عن امليزانية واملتبقية للصرف بتاريخ 

 . ان إيداعات مختلفة تعود إلى أكثر من سنتين ولم تتم تسويتهاد بعنو .أ 25206

 انجاز النفقات: ثانيا

 نفقات امليزانية تقدير 

كما لم تشهد الاعتمادات ألاصلّية %  12قصيبة املديوني  ببلدّية بلغت نسبة انجاز نفقات العنوان ألاّول 

 . تذكر 2املرّسمة مقارنة باالعتمادات النهائّية نسبة تغّيرات

 نفقات استهالك الوقود

د بعنوان سنة .أ 22بالّرغم من أهمّية املبالغ التي تصرفها البلدّية القتناء الوقود لوسائل النقل والتي فاقت 

ل  2680
ّ
نها من من نفقات وسائل املصالح  % 82أي ما يمث

ّ
ر على آليات تنظيم ورقابة تمك

ّ
 أّنها ال تتوف

ّ
إال

ب بعض متابعة الاستهالك خاّصة 
ّ
في ظّل عدم قيام السواق بتعمير دفاتر العربات بصفة منتظمة وتعط

كما ال تتولى مصالح البلدّية جرد مقتطعات الوقود التي تّم استهالكها واملقتطعات الباقية في . عّدادات املعّدات

 .ن وجدتنهاية السنة بما يسمح بمقاربة الكمّية املقتناة مع الكمّية املستهلكة وتتّبع الفوارق إ

 لزمة السوق ألاسبوعّية

د .أ 08السوق ألاسبوعّية بمقتض ى عقد لزمة بمبلغ جملي قدره  2680سنة سّوغت بلدّية قصيبة املديوني 

 .دون أن تحرص على احترام التراتيب الجاري بها العمل في مجال اللزمات

ق بالتصّرف في  2685جوان  2املؤّرخ في  86وبالّرغم من تأكيد منشور وزير الّداخلّية عدد  من ذلك،
ّ
واملتعل

 
ّ
زمة النموذجي املرفق على ضرورة أن ألاسواق الّراجعة للجماعات املحلّية وكّراس الشروط النموذجي وعقد الل

                                                             
 املرسمةإلاعتمادات ألاصلية (/إلاعتمادات ألاصلية املرسمة-الاعتمادات النهائية املرسمة: )نسبة التغييرات  2
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يبقى الضمان النهائي مخصصا لحسن تنفيذ اللزمة والستخالص ما عس ى أن يكون املستلزم مطالبا به من 

 
ّ
زمة وبإذن من الجهة املانحة بما يسمح املبالغ بعنوان عقد الل

ّ
زمة وال يمكن استرجاعه إال بعد انتهاء مدة الل

فقد اعتبرت بلدّية قصيبة املديوني لها بجبر الضرر الذي يمكن أن يحصل لها من جراء هذا الاستغالل، 

لذي ال يسمح لها بجبر الضمان النهائي خالصا للمبلغ املستوجب عن الثالثية ألاخيرة من استغالل اللزمة ألامر ا

ه تّم تسجيل. الضرر الذي يمكن أن يحصل لها من جراء هذا الاستغالل
ّ
دات إلى موفى  ويذكر أن

ّ
بقايا متخل

 .د.أ 55216بذّمة املستلزم لم يقم بخالصها بقيمة جملّية بلغت  2680شهر ديسمبر 

  يتعّين على املستلزم حسبمن جهة أخرى، 
ّ
دفع معلوم رفع فضالت السوق  زمةالفصل الثالث من عقد الل

 أّن املستلزم واصل استغالل  5املحّدد ب 
ّ
آالف دينار مقابل هذه الخدمة مسبقا وقبل بداية الاستغالل، إال

 .دون دفع هذا املبلغ ودون مطالبة البلدّية بذلك 2680الّسوق طيلة سنة 

 التوصياتأهم 

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

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

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

ّ
وخاّصة أحكام مجل

قة منها بمجال املا
ّ
 . لّية العمومّية املحلّيةاملتعل

 واملعلوم على ألاراض ي غير املبنّية تحصيل املعلوم على العقارات املبنية يضرورة تحيين البلدّية لجدول 

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

 . مواردها

  تقليص آجال  باملنستير وأمانة املال الجهوية يتعّين على كل من القباضة املالّية بقصيبة املديوني

 .واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية تثقيل جداول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية

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

ق باملعاليم على العقارات
ّ
 .يتعل

  ضرورة تحيين جدول املراقبة بتضمينه املؤسسات املوجودة باملنطقة البلدية وتحديد املبلغ ألادنى

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

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

وفي حالة أن القيمة املستخلصة فعال تقل عن الحّد ألادنى املطلوب يستوجب الوضع . الحّد ألادنى

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

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

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

 .النظافة

  متابعة استهالك الوقودبيتعّين على البلدّية وضع نظام رقابة داخلي يسمح لها. 
















