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 رقابة املالية على بلدية قصور السافلتقرير ا

 (2016)تصرف سنة 

 

 تقديم البلدية

كما يبلغ  2كم 39وتبلغ مساحتها حوالي  1922مارس  29قصور الساف بمقتض ى األمر املؤرخ في بلدية أحدثت 

شمال . وتقع البلدية بال2014ألف ساكن حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  28,842عدد سكانها 

سّير البلدية  3.651ويوجد بها وتضّم دائرة سلقطة الشرقي من الساحل التونس ي بوالية املهدية 
ُ
مؤسسة. وت

. وتشمل الهيكلة 2017فيفري  8منذ وذلك  وتضّم خمسة أعضاء املنطقةنيابة خصوصية يرأسها معتمد 

دارية واملالية وإدارة فرعية فنية إدارة فرعية للشؤون اإلإالعامة إلدارة البلدية فضال عن الكتابة العامة 

إ.إلعالمية وقسم التصرف في الوثائق واألرشيفلومصلحة 

من صنف العملة. وقد بلغ معدل املوارد  56منهم  2016عونا في موفى سنة  86وبلغ عدد أعوان البلدية 

خالل نفس الفترة  أ.د في حين بلغ معدل النفقات السنوية 3.802ما يعادل  2016-2014السنوية خالل الفترة 

إأ.د. 3.040

 طبيعة املهمة 

وفي إطار تنفيذ االتفاقّية املبرمة بين الجمهورّية التونسّية  2017 أكتوبر 3بتاريخ  398عمال باإلذن بمهمة عدد 

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

د 2016 ة املالّية للبلدّية بعنوان سنةالوضعيّإ
ّ
من إحكام إعداد الحساب املالي ومن صّحة ومصداقّية  للتأك

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

إنفقاتها في كنف الشرعّية.

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

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

 املنهجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص بها. امليدانية

 بات إجراءات إعداد امليزانية وختم الحسا

 3املنعقد بتاريخ مداولة املهجلس البلدي على  2016تّم عرض مشروع ميزانية بلدية قصور الساف لسنة 

إ.2015ديسمبر  31عليها من قبل والي املهدية بتاريخ  ةاملصادقتمت وإ 2015 ديسمبر

 تّم عرضها على مداولة مهجلس النيابة 2016وقد أجرت البلدية بعض التنقيحات على ميزانية سنة 

وصادقت عليها سلطة  2017مارس  7بتاريخ  2017الخصوصية املنعقد في إطار الدورة العادية األولى لسنة 
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وبالتالي فإن إجراءات التنقيح املتبعة تّمت على سبيل التسوية وخارج  2017أفريل  26اإلشراف )الوالي( بتاريخ 

إلقانون األساس ي مليزانية الجماعات املحلية.من ا 25و 13السنة املالية املعنية في مخالفة ألحكام الفصلين 

تّمت مقارنة التعديالت على امليزانية مع محتوى  أما فيما يتعلق بتحويل االعتمادات داخل امليزانية فقد

قرارات تحويل االعتمادات والتأكد من تطابقها، كما تّم التحقق من صحة إجراءات عمليات التحويل 

من القانون األساس ي مليزانية  28و 27راف عليها طبقا ألحكام الفصلين والحصول على مصادقة سلطة اإلش

إالجماعات املحلية.

على قرار غلق امليزانية الذي يبرز املبلغ  سلطة اإلشرافاملصادقة من قبل  2017 جوان 23تمّت بتاريخ وإ

إ.2016النهائي للموارد املستخلصة وللنفقات املأذون بدفعها خالل سنة 

إملراجعةخالصة أعمال ا

إ رقابةاعتبار ما انتهت إليه أعمال الوبفيما عدا املبالغ املتعلقة ببقايا اإلستخالص 
ّ
ه يمكن التأكيد بدرجة فإن

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

شأنها التأثير على صدق النتيهجة املحاسبية وعلى  ال تشوبها أخطاء جوهرية من قصور السافحسابات بلدية 

إ.2016صحة العمليات املنهجزة قبضا وصرفا بعنوان ميزانية سنة 

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ

إ
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 (بالدينار) 2016ملخص الحساب املالي لسنة 
 

 الصنف الجزء العنوان
2016   2015   

 النفقات املقابيض النفقات املقابيض

   853 502 2   096 679 2 العنوان األول 

   796 958   418 074 1إاالعتياديةاملداخيل الجبائية   

   567 592   641 631 املعاليم على العقارات و األنشطة    

   439 148   651 158 امللك العمومي البلدي واالستلزام  إشغالمداخيل     

   790 217   126 284 إسداء خدمات اإلداريةمعاليم الرخص     

   057 544 1   678 604 1إالجبائية االعتيادية ملداخيل غير ا  

   982 395   119 342 مداخيل أمالك البلدية االعتيادية    

   075 148 1   558 262 1 املداخيل املالية االعتيادية    

   232 343 1   119 113 1 العنوان الثاني

   333 032 1   461 886إللبلدية(خاصة  -املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية )م  

   715 383   495 162 منح التهجهيز    

   618 648   966 723 مدخرات وموارد مختلفة    

   747 306   506 222إموارد االقتراض  

   747 306   506 222 موارد االقتراض الداخلي    

   152 4   152 4إاملوارد املتأتية من االعتمادات املحالة  

   152 4   152 4 املوارد املتأتية من االعتمادات املحالة    

 940 738 1   578 071 2   العنوان األول 

 081 647 1   356 963 1  إنفقات التصرف  

 279 971   205 266 1   التأجير العمومي    

 592 592   234 606   وسائل املصالح    

 210 83   917 90   التدخل العمومي    

 859 91   223 108  إفوائد الدين املحلي  

 859 91   223 108   فوائد الدين املحلي    

 199 211 1   383 254 1   العنوان الثاني

 564 024 1   805 120 1  إنفقات التنمية  

 564 024 1   805 120 1   املباشرة االستثمارات    

 634 186   578 133  إتسديد أصل الدين  

 634 186   578 133   أصل الدين تسديد    

 0   0  إالنفقات املسددة من اإلعتمادات املحالة  

 0   0   النفقات املسددة من اإلعتمادات املحالة    

 139 950 2 085 846 3 961 325 3 215 792 3 املجموع

 946 895   254 466   الفائض
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 اتها  ونفق قصور السافتحليل موارد بلدية 

  6201النتائج العامة لتنفيذ امليزانية لسنة 

أسفر تنفيذ . وقد 2016سنة  أ.د 3.792إلى  2014د سنة أ. 3.768من قصور الساف تطّورت ميزانية بلدية 

 دأ. 466عن فائض جملي في املقابيض على املصاريف قدره  2016بعنوان تصرف  قصور الساف ميزانية بلدية

أما الباقي الذي يمثل الفوائض املنقولة من سنة إلى أخرى  ،دأ. 462في حدود   االحتياطي تحويله إلى املال تّمإ

إ. االنتقاليفقد تم تحويله إلى الحساب د أ. 4بعنوان املشاريع املمولة بواسطة اإلعتمادات املحالة وقيمته 

إ.% 29نسبة ب تراجعتومن أهّم ما تبرزه النتائج العامة أّن فوائض املقابيض على املصاريف 

حيث تراجعت مقابيض  2014مقارنة بسنة  2016% خالل سنة  0,3بنسبة تطّورا طفيفا املوارد  عرفتوإ

إ%. 14مقابيض العنوان األول بنسبة  مقابل ارتفاع %  19العنوان الثاني بنسبة 

وان األول ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع مصاريف العن ،% خالل نفس الفترة 8النفقات بنسبة  كما ارتفعت

إ%. 29% نتيهجة الزيادة في نفقات التأجير التي شهدت ارتفاعا بنسبة  19بنسبة 

 تحليل املوارد  

وهي تتكون في حدود  2016أ.د خالل سنة  3.792 قصور السافجملة موارد بلدية  2016بلغت خالل سنة 

إ% من موارد التنمية. 29و  االعتيادية% من املداخيل  71

أ.د. وتتكّون من املداخيل الجبائية  2.679ما جملته  2016وان األّول للبلدية خالل سنة بلغت موارد العنوإ

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

فة على العقارات واألنش
ّ
ى املداخيل الجبائية االعتيادية أساسا من املعاليم املوظ

ّ
طة وعلى إشغال امللك وتتأت

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

أ.د أي ما  1.074ما جملته  2016خدمات ومداخيل جبائية اعتيادية أخرى. وبلغت هذه املداخيل في سنة 

ل " % 40يمثل 
ّ
املعاليم على العقارات واألنشطة" أهّم عناصر املداخيل من جملة موارد العنوان األول. وتمث

إأ.د.  631الجبائية االعتيادية بقيمة بلغت 

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

ل  2016أ.د في سنة  338تحصيل  بالنسبة إلى البلدية حيث تمّإ
ّ
% من جملة املداخيل الجبائية  31أي ما يمث

اإلعتيادية للبلدية. أّما املداخيل املتأتّية من املعلوم على العقارات املبنية ومن املعلوم على األراض ي غير املبنية، 

ل تباعا حوالي  36أ.د و 146 فقد كانت على التوالي في حدود
ّ
إ% من هذه املداخيل. 3% و 13أ.د أي ما يمث
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ما  أ.د أي 158شغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه بما قـدره استأثرت مداخيل إوإ

ل نسبة
ّ
 .2016لسنة  % من املداخيل الجبائية االعتيادية 15 يمث

 284ما قدره  2016عاليم مقابل إسداء خدمات خالل سنة املوإ مداخيل املوجبات والرخص اإلداريةبلغت وإ

ل نسبة 
ّ
 من املداخيل الجبائية االعتيادية. % 26أ.د أي ما يمث

ق باملداخيل غير الجبائية االعتيادية فقد بلغت في سنة 
ّ
.د. وتتوّزع هذه أ 1.604ما قيمته  2016وفيما يتعل

ية أساسا من املناب من املال املشترك  املداخيل املالية االعتياديةوإ مداخيل امللك البلدياملوارد بين 
ّ
املتأت

إ.أ.د 1.001لبالغ ا للجماعات املحلية

أ.د. وهي تتأتى أساسا من كراء العقارات  342ما قيمته  2016بلغت مداخيل امللك البلدي في سنة وإ

إ% من جملة مداخيل األمالك.  99أ.د  ممثلة بذلك حوالي  341والتهجهيزات واملعّدات في حدود 

أ.د وتشمل املوارد الذاتية  1.113موارد العنوان الثاني للبلدية  2016خالل سنة  ومن جهة أخرى بلغت

 له السنويإمعّدإ راجعاواملخّصصة للتنمية وموارد االقتراض واملوارد املتأتية من االعتمادات املحالة مسجلة ت

أ.د أي  723أهم مورد ضمن العنوان الثاني بمبلغ  املدخرات واملوارد األخرىإ. وتمثل 2014% مقارنة بسنة  19

إ%. 65بنسبة 

 تحليل النفقات

% من نفقات  62وهي تتكون في حدود  2016أ.د خالل سنة  3.325 قصور السافغت جملة نفقات بلدية بل

 % من نفقات العنوان الثاني. 32العنوان األول و

% مقارنة بسنة  19أ.د مسجلة تطورا بنسبة  2.071 ما جملته 2016 بلغت مصاريف العنوان األول في سنةوإ

وتمثل % وفوائد الدين فيما تبقى.  95نسبة أي ما يمثل أ.د  1.963مبلغ نفقات التصرف ب بين. وتتوزع 2014

إمن مهجموع نفقات هذا العنوان. % 90  نفقات التأجير العمومي ووسائل املصالح

. وتتوزع هذه 2014% مقارنة بسنة  5نسبته  راجعامسجلة تأ.د.  1.254 فبلغت نفقات العنوان الثانيأما 

%. وشهدت االعتمادات غير  11تسديد أصل الدين بنسبة % وإ 89بنسبة  نفقات التنميةالنفقات بين 

ل تلك  46بنسبة  2016 -2014خالل الفترة  تراجعااملستعملة بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني 
ّ
%. وتمث

إ.  2016% من مهجمل االعتمادات املرصودة خالل سنة  18االعتمادات نسبة 

ل وإ
ّ
الطرقات . وتعّد مشاريع 2016أ.د خالل سنة  1.120ارات املباشرة البالغة في االستثم نفقات التنميةتتمث

 33بنسب تبلغ على التوالي  املنهجزةأهّم االستثمارات واملسالك وبناء وتهيةة املنشآت ذات الصبغة االقتصادية 

إ  %. 30و% 

ه لم  ،أ.د يتّم نقلها سنوّيا 4بالرغم من رصد اعتمادات محالة قيمتها وإ
ّ
 أن

ّ
-2014يتّم استهالكها طيلة الفترة إال

إ. 2016
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 القدرات املالية للبلدية

بلغت قيمتها اإلجمالية  2015بتسديد متخلدات بعنوان تصرف  2016قامت بلدية قصور الساف خالل سنة 

دات تهجاه مؤسسات عمومّية، تمثلت خاصة في 97أ.د تهّم  111
ّ
لشركة التونسية من اكل  % منها خالص متخل

سات أخرى بقيمة ومؤّسإ أ.د 3بقيمة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه أ.د والشركة  10والغاز بقيمة للكهرباء 

إ .أ.د 90

دة بذّمإ
ّ
لفائدة  % منها 97أ.د  132ما جملته  2016ة البلدّية في موفى سنة وبلغ الحجم الجملي للديون املتخل

ل أهم الّدائنين في 
ّ
الشركة أ.د وإ 65الحيطة االجتماعّية بمبلغ صندوق التقاعد وإهياكل عمومّية. ويتمث

إ.أ.د 50التونسّية للكهرباء والغاز بمبلغ 

ر مديونّية البلدّية تهجاه الهياكل العمومّية ما يعادل 
ّ

%. وفي املقابل يقّدر  8وباعتبار حجم الديون يبلغ مؤش

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

إ%. 16/ جملة موارد العنوان األول( بنسبة 

% على التوالي  63% و 60% و 58بلغ مؤشر االستقاللية املالية ببلدية قصور الساف نسبة ومن جهة أخرى، 

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

إتوالي خالل الفترة نفسها.% على ال

 مالحظات حول تعبئة موارد البلدية وإنجاز نفقاتها

 املوارد البلديةتعبئة أوال: 

 تقدير املوارد:

حكم تقديراتها، بلدية المن امليزانية أّن  موارد العنوان األولإبّينت املقارنة بين املقّدر واملنهجز في مستوى 
ُ
لم ت

 %. 109وبلغت تلك النسبة بخصوص موارد العنوان األول  % 132و 0حيث تراوحت نسب اإلنهجاز بين 

 إعداد جداول التحصيل

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

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

أ.د بينما يبلغ عدد املساكن املحصاة خالل  352مسكنا بمبلغ جملي قدره حوالي  9.889حيث تضمن  2016

% من  13  حوالي مسكنا وبالتالي فإّنإ 11.356ما قدره  2014عملية التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 

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

إأ.د. 52املعاليم املوظفة تّم تقديرها بحوالي 
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، وهو مسكنا بأذون استخالص وقتية  29تخص  2016د بعنوان سنة  935 يفوقإكما اتضح استخالص مبلغ 

إ.نفس السنةما يعني عدم شمولية الجدول بعنوان 

أ.د. وقد  55 تفوقإ فصال بقيمة 3.320يتضمن أما فيما يتعلق بهجدول تحصيل معاليم العقارات غير املبنية ف

بأذون استخالص وقتية )أي ما يمثل  2016عقارا سنة  169خص يد أ. 2,316 بقيمةمبلغا  لوحظ استخالص

إ (.الفصول املدرجة بالجدولإ% من  5

رة بالسجل الوطني للمؤسسات لسنة 
ّ
 3.651أّن املنطقة البلدية تضّم  2016وبينما تفيد املعطيات املتوف

لوحظ أّن البلدية ال تتولى إعداد جدول مراقبة تحصيل الحّد األدنى للمعلوم على املؤسسات ذات مؤسسة، 

ستخالص هذا املعلوم وبقايا االستخالص الإ ال توجد متابعة، وبالتالي الصناعية أو التهجارية أو املهنيةالصبغة 

إ.وما قبلها 2006املرفقة بالحساب املالي متوقفة على ديون سنة 

ة الشهرية لعمليات التحويل الّراجعة بالنظر يورغم حصول القباضة البلدية على بعض القائمات التفصيل

للبلدية بعنوان املعلوم على املؤّسسات ذات الصبغة الصناعية أو التهجارية أو املهنية من القباضات املالية، 

إلغ املستخلصة والحّد األدنى املستوجب للمعلوم.بلدية ال تستغل هذه القائمات إلجراء املقارنة بين املباالفإّن 

 امللك العمومي البلدي إشغالمداخيل 

املستوجب استخالصها بالنسبة للمحالت املحصاة  2016تقّدر معاليم اإلشغال الوقتي للطريق العام لسنة 

إ.د.أ 15عنوان ما قدره هذا الأ.د في حين لم يتهجاوز مبلغ االستخالصات ب 59محال( بمبلغ  222)

ى بلدية قصور الساف إعداد جداول  95و 94خالفا ملقتضيات الفصلين وإ
ّ
من مهجلة الجباية املحلية، ال تتول

تحصيل بخصوص املستفيدين من اإلشغال الوقتي للملك العمومي البحري وتثقيل املعاليم املستوجبة 

إبعنوانها لدى قابض البلدية. 

ضح استخالص مبلغ بقيمة 
ّ
سة مستغلين للملك العمومي البحري وتبويبه خطأ ضمن د يخّص خم 1.150وات

( عوضا عن معاليم اإلشغال الوقتي للملك العمومي البحري 24-02معلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام )

إ(.01-40)

 تحصيلالتثقيل جداول 

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

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

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

 . يوما 54بتأخير بلغ تّم ملبنية املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على األراض ي غير ا

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

إ.املهديةبالتنسيق مع كّل من القباضة البلدية وأمانة املال الجهوية ب

 استخالص املعاليم

ى أ.د 2.371الستخالص البالغة ااعتبار بقايا مع 
ّ
، ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها 2015 سنة في موف

فة على العقارات إلى ما قدره 
ّ
أ.د أي ما  182. وتّم استخالص 2016أ.د في سنة  2.665بعنوان املعاليم املوظ

إ. 2014سنة %  5 مقابل  % 7 نسبته

فة على العقارات ما جملته 2016وبلغت تثقيالت سنة 
ّ
أ.د تتوّزع بين املعلوم على  304 بعنوان املعاليم املوظ

إأ.د.   55بقيمة  أ.د  واملعلوم على األراض ي غير املبنية 249العقارات املبنية في حدود 

%  5و%  7على التوالي  وبلغت نسبة استخالص املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على األراض ي غير املبنية

  .2014خالل سنة %  2% و6مقابل 

أ.د، تّم استخالصها بنسبة  629الغ الواجب استخالصها بعنوان مداخيل األمالك إلى ما جملته وارتفعت املب

إ.2014سنة  %  65% مقابل نسبة  54

وما بعده للقباضة البلدية بقصور الساف  2017نوفمبر  9وقد تبّين من خالل املعاينة امليدانية املهجراة بتاريخ 

تساعدها على تثقيل ومتابعة استخالص املوارد واملعاليم الراجعة لها  (GRB) أنها تفتقر إلى منظومة إعالمية

إبالنظر.

ويتم االعتماد في متابعة استخالص األداء على العقارات املبنية وغير املبنية واملعلوم على املؤسسات الصناعية 

كل أثر  فقدانلى والتهجارية واملهنية على جذاذات تمسك بشكل يدوي من املمكن أن يؤدي تلفها أو ضياعها إ

إللمعاليم املستحقة. 

متابعة استخالص األمالك البلدية ومختلف املعاليم املثقلة تتم عبر دفاتر قديمة ممسوكة بطريقة  كما أّنإ

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

إدقيق.املتبقية لالستخالص بشكل 

 على العقارات بأذون استخالص وقتية املعاليم استخالص

ى تسجيل القباضة البلدية بقصور الساف أّنإلوحظ 
ّ
املعلوم على األراض ي غير املبنّية عمليات قبض  تتول

بسبب عدم وجود الفصول املعنية بهجدولي واملعلوم على العقارات املبنّية بمقتض ى أذون استخالص وقتية 

دون أن تتولى البلدية  ،تحصيل املعلومين املذكورين مباشرة ضمن االستخالصات عن طريق أذون نهائية

إعداد قائمات شهرّية في شأن تلك الفصول وإحالتها ألمانة املال الجهوية لتثقيلها على سبيل التسوية عمال 
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ة املمن  266بمقتضيات الفصل 
ّ
حاسبة العمومّية. ومن شأن ذلك أن ال يسمح بتكريس شفافية مهجل

إالعمليات املحاسبية وأن يؤثر في صّحة التثقيالت وفي صّحة بقايا االستخالص بعنوان السنة املالية املعنية.

 االستخالص إجراءات

حيث يتّم  على العقارات املبنية وغير املبنية عدم مواصلة إجراءات االستخالص لوحظ بخصوص املعاليم

 1.457توجيه ن املرور إلى االعتراضات والعقل فبالرغم من االقتصار على اإلعالمات الوحيدة واإلنذارات دوإ

 أّن نسبة استخالص هذه املعاليم لم تتهجاوز  إنذارا  515إعالما وحيدا و
ّ

ه لم يتّم إجراء سوى  7إال
ّ
% ذلك أن

إ.2016خالل سنة  اتنفيذيعمال  267

إنذارا بينما لم يتهجاوز عدد  13إعالما وحيدا و 65فقد تّم توجيه  لى مداخيل كراء العقاراتأّما بالنسبة إ

إأعمال.  3األعمال التنفيذية 

 2015خالل سنة إنذارا  782إعالما و 2.170وقد تراجع عدد اإلعالمات الوحيدة واإلنذارات، على التوالي، من 

إ.2016سنة إنذارا  528وإعالما  1.522إلى 

 لغ خطايا التأخيراص مباستخال 

ى احتساب واستخالص خطايا التأخير املستوجبة بعنوان  بقصور السافالقباضة البلدية  تبّين أّنإ
ّ
ال تتول

  .من مهجلة الجباية املحلية 19املعلوم على العقارات املبنية وغير املبنية املنصوص عليها بالفصل 

إتحصيل واستخالص معاليم رفع الفضالت بمقابل

ق بضبط  1998جويلية  13املؤرخ في  1998لسنة  1428بلدية تطبيق مقتضيات األمر عدد الوّل لم تت
ّ
املتعل

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

بدون مقابل رغم  سافبقصور الالفواضل التي تفرزها أغلب املؤسسات املنتصبة باملنطقة البلدية 

 استصدارها لقرار يضبط تعريفة جمع ونقل النفايات غير املنزلية. 

رغم أّن عدد املؤسسات التهجارية والصناعية ( 2016سنة  )إلى موفىية واحدة اتفاق كما لم تبرم البلدية سوىإ

ى مّد القباضة 3.651واملهنية املتواجدة باملنطقة البلدية يبلغ 
ّ
مّما يحول دون  بهاالبلدية  مؤسسة دون أن تتول

 تثقيلها ومتابعة استخالصها. 

ية الكميات املتعلقة بالفضالت شبه املنزلية املتأتية من املؤسسات واملحالت، فإّن بلدية وبالنظر إلى أهّمإ

رفع الفواضل بمقابل مزيد العناية  اتفاقياتمدعّوة إلى حصر املؤسسات املعنية وإيالء إبرام  قصور الساف

إيساعدها على تعبةة موارد إضافية.بما 

إ
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 املستلزمة األمالكإدارة 

لوحظ بخصوص تنظيم البتات، صدور اإلعالنات املتعلقة باستلزام األسواق البلدية خالل شهري أكتوبر 

إلى الشروع في إجراءات التبتيت في بداية  2013لسنة  10بينما يدعو منشور وزير الداخلية عدد 1ونوفمبر 

فسح املهجال أمام البلدية إلجراء البتة وإعادتها عند االقتضاء في متسع من الوقت ولتوسيع شهر سبتمبر ل

إقاعدة املشاركة في طلب العروض بهدف الحصول على أفضل األثمان. 

إذ لم تتهجاوز أسبوعا واحدا، مما يحّد من املنافسة نظرا لصعوبة  قصيرةآجال تقديم العروض  كما تبّين أّنإ

 ائق املطلوبة. إعداد بعض الوث

 2010جويلية  19املؤرخ في  2010لسنة  1753حرّي بالذكر في هذا اإلطار أّن الفصل الرابع من األمر عدد 

واملتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات ينص على أّن اإلعالن عن اللزمة يهجب أن يتّم ثالثين يوما على 

ّما دليل العمل البلدي حول التصرف في األسواق فقد األقل قبل التاريخ األقص ى املحدد لقبول العروض. أ

إحّدد ذلك األجل  بعشرين يوما على األقّل قبل التاريخ األقص ى املحدد لقبول الترشحات. 

ولم يتبّين من خالل اإلطالع على امللفات املتعلقة باملستلزمين ما يفيد التزامهم ببنود كراسات الشروط من 

سلمة من القابض البلدي أو التزامهم بالحسابيات الواجب مسكها ومّد حيث استعمال دفاتر وصوالت م

البلدية بها، مما يحول دون معرفة املردودية الفعلية للملك املستلزم. وهو ما أدى إلى عدم وفاء مستلزم سوق 

بلدية أ.د إزاء ال 9,265الذبح والجلود بتعهداته املالية وتوقفه عن دفع أقساطه ليتخلد بذمته مبلغ قدره 

إ.2016بعنوان استلزام املسلخ سنة 

وفي املقابل لم يتبين ما يفيد قيام البلدية بعمليات مراقبة ميدانية على األسواق للتأكد من التزام أصحاب 

اللزمات بالتعريفة القانونية للمعاليم التي يقومون باستخالصها ومن مسك الدفاتر والسجالت املنصوص 

إعليها بالعقود.

البلدية وضع معايير لتحديد السعر االفتتاحي للزمة السوق األسبوعية كتقدير القيمة االقتصادية ولم تتوّل 

للسوق باالستئناس بمردوديته املالية أو بثمن تبتيت األسواق املشابهة، وتطور الحركة االقتصادية بالجهة، 

إقدير السعر االفتتاحي.كما لم تلجأ البلدية إلى مصالح وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية لت

د دين بذمة املستلزم لفائدة البلدية منذ سنة 
ّ
كما تبين بالنسبة إلى استلزام سوق الجملة للخضر والغالل تخل

. وقد تّم إسناده لزمة تلك السوق دون تسديد ذلك الدين بالرغم من أّن املشاركة في اللزمة تقتض ي 2002

إتقديم شهادة إبراء وتصريح على الشرف بعد
ّ
د ديون بذمة املشارك لفائدة الجماعات املحلية م تخل

إواملؤسسات واملنشآت العمومية وهياكل الدولة ككل.

                                                             
 .12/11/2015ويوم  29/10/2015يوم  على التوالي هماتواريخ اإلعالن عن اكانت نتيليذكر كمثال لزمتي السوق األسبوعية وسوق الذبح والجلود ال 1
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 مداخيل األمالك البلدية العقارية 

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

ى سنة فهو ال يعكس وضعية األمالك الع
ّ
إ.2016قارية لبلدية قصور الساف في موف

وتتمثل األمالك العقارية لبلدية قصور الساف حسب البيانات املقّدمة من مصلحة النزاعات وامللك البلدي 

محال سكنيا جميعها  18محال تهجاريا و 41منها فقط مسّجلة لدى إدارة امللكية العقارية و 2أرض بيضاء  14في 

إغير مسجلة. 

بشأنها اتفاقيات أو عقود  دون إبرامعلى ذمة عدد من الجمعيات واملنظمات املحلية مقرات  4لبلدية وتضع ا

 مقرات كانت  4رمت البلدية من ، كما ُحإد شروط استغاللها وضبط االلتزامات املحمولة على املستغلينيتحدل

ه موضوعة على ذمة حزب التهجمع الدستوري الديمقراطي وتّمت مصادرتها على إثرإ
ّ
من  دون أن تتمكن حل

بسبب تفاجئها بأن تلك األمالك قد تّم تسجيلها لفائدة الحزب  استرجاعها بالرغم من عدم تفويتها فيها

إ.املذكورإ

طبقا  لوحظ عدم التنصيص على نسبة الزيادة السنوية وعدم تحيين القيمة الكرائية كل ثالث سنواتوإ

ق بتنظيم العالقة بين املسوغين واملتسوغين  1977لسنة   37من القانون عدد  25ألحكام الفصل 
ّ
 املتعل

إ بالنسبة إلى بعضها. 1998و 1995لعدد من املحالت التهجارية منذ سنة 

 2016عدم استخالص جملة من معينات كراء عقارات معّدة لنشاط تهجاري بلغت في موفى سنة وقد لوحظ 

أ.د ومعينات كراء عقارات  42اط صناعي بقيمة أ.د ومعينات كراء عقارات معّدة لنش 203 حوالي ما قيمته

إأ.د. 2زت وإومعينات كراء عقارات معدة للسكن بقيمة تهجا أ.د 18معّدة لنشاط منهي بقيمة 

 اإلحصاءات التكميلية

داءات عند إعداد جداول لوحظ غياب التنسيق بين مصلحة التهيةة والتراخيص العمرانية ومصلحة األإ

مة كما ال  ،ات املبنيةتحصيل املعاليم على العقارإ
ّ
قة بتراخيص البناء املسل

ّ
حيث ال يتّم استغالل البيانات املتعل

إيتّم إجراء املسوحات الالزمة للّتأكد من االنتهاء من إنهجاز البناءات.

إ املعاليمطرح 

ف املحاسب بهجبايتها إ 267نص الفصل ي
ّ
ه يهجوز طرح املواد التي كل

ّ
ذا ما من مهجلة املحاسبة العمومية على أن

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 م
ّ
إما يؤثر على شفافية الحسابات. فترة بعيدة دون أن يتول
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تعلق باستلزام السوق تأ.د  248مبالغ قدرها  ةقائمة املطروحات املدلى بها وتضمنت ثالث مراجعةوتمت 

قرار الطرح والسند املعتمد  منها ، وقد تّم التحقق من وجود كل الوثائق املدعمة وخاصة2011البلدي لسنة 

من  267و 25ر ومن صدوره عن أمين املال الجهوي طبقا للفصلين إلصداره. كما تّم التثبت من صحة القرا

إمهجلة املحاسبة العمومية، ومن تطابق مبلغ الطرح مع املبلغ املدرج بالحساب املالي.

 مسك حسابّية خاّصة بمكاسب البلدّية

على أن يتولى املحاسب مسك حسابية خاصة بمكاسب  العموميةمن مهجلة املحاسبة  279ينّص الفصل 

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

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.

 بشهادة إبراء ستظهار اال عدم 

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 تبيّإ، ومنها التعريف باإلمضاء على املعامالت العقاريةخالص املعاليم املستوجبة على املنتفع بالخدمات 

حاالت بهذه املقتضيات حيث تّم تقديم خدمة  6عدم االلتزام في تر للتعريف باإلمضاء ادف 3خالل فحص 

إ .باإلدالء بشهادة اإلبراءاملنتفعين بالخدمة عدد من تلك املعامالت دون مطالبة لالتعريف باإلمضاء 

 القديمةمتابعة الديون 

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

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

إلى غاية  االستخالصخالل فحص قائمات بقايا  ، تبّين من2012ديسمبر  31إلى  2010ديسمبر  17املمتدة من 

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

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

إد. أ. 536جملته 

أ.د  227 حوالي واتضح من خالل مراجعة قائمة بقايا االستخالص أن عددا من الفصول بلغت قيمتها الجملية

وما قبلها ولم تشملها أعمال قاطعة  2009% من جملة الديون املتخلدة( مستوجبة منذ سنة  42)أي بنسبة 

إللسقوط بالتقادم. ها عرضةمما جعل 2016إلى موفى سنة  2009ديسمبر  17للتقادم خالل الفترة من 

عضها سقوط ب قائمات الفصول القديمة مما أّدى إلى ومتابعة حصرإ محاسب البلدية لم يتوّلإ كما لوحظ أّنإ

إ. التقادمب

إ
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 خارج امليزانية العمليات تسوية

أسفرت أعمال املراجعة عن وجود مبالغ مدرجة بكشف العمليات الخارجة عن امليزانية دون تسوية ملّدة 

املؤرخة  5( مما يخالف مقتضيات التعليمات العامة عدد 2013-2012ق السنتين يعود بعضها إلى الفترة )تفوإ

إالصادرة عن اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية. 1991سبتمبر  2في 

إثانيا: إنجاز النفقات البلدية

 اتنفقالتقدير 

ورغم تحقيقها لنسبة إنهجاز بلغت أّن البلدية  األولإالعنوان بّينت املقارنة بين املقّدر واملنهجز في مستوى نفقات 

اإلعتمادات األصلية  -رات ))االعتمادات النهائية املرسمة يينسبة تغ فإّنها قد سّجلت 102%

تأجير األعوان غير % نتيهجة التنقيحات بالزيادة في نفقات  8املرسمة(/)اإلعتمادات األصلية املرسمة(( قدرها 

إأ.د.  161بما قدره  القارين

أ.د  1.385قدرها بعنوان االستثمارات املباشرة  تّم ترسيم اعتماداتفأّما بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني، 

 .% 80 بلغتمسّجلة بذلك نسبة إنهجاز  أ.د 1.120النفقات بهذا العنوان مبلغا قدره  بلغتفي حين 

ل%. ويعزى ذلك إلى  18لثاني وبلغت نسبة عدم استهالك االعتمادات املخّصصة لنفقات العنوان ا
ّ
فيذ تن تعط

تعبيد الطرقات و صيانتها وتهيةة الحدائق العمومية ودراسة مثال التهيةة  بعض املشاريع وهي أساسا مشاريع

إ.العمرانية

 في األجور  التصرف

من مهجموع  % 61وهو ما يعادل نسبة  2016أ.د خالل سنة  1.266يبلغ حجم التأجير العمومي بالبلدية 

إ.2016-2014% خالل الفترة  29قات العنوان األول. وقد شهدت هذه النفقات زيادة بمعّدل نف

شملت أعمال الرقابة على النفقات املتعلقة بصرف األجور، منح التمثيل املخّولة لرئيس البلدية ولكاهية وإ

ت النتائج عن صحة رئيس البلدية للتأكد من تطبيق األخصام الالزمة بعنوان الضريبة على الدخل وقد أسفرإ

طبقا للشروط واملقاييس التي حّددها األمر عدد  2016وشرعية عمليات صرف تلك املنح بالنسبة إلى سنة 

إ.2 2007أوت  8املؤرخ في  2007لسنة  2009

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

ه يتّم  قصور السافببلدية  2016فحص أوامر صرف األجور لشهر ديسمبر بّين ، حيث فةالخاصة بالنظا
ّ
أن

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

                                                             
2

يد منح التمثيل املسندة ومقاييس تحد العينية املخولة إلى رؤساء البلديات القائمين بمهامهم كامل الوقت واالمتيازاتاملتعلق بضبط املنحة الجملية  

إ.إلى رؤساء البلديات واملساعدين األول واملساعدين وكواهي الرؤساء
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ل عامال أي م  38عامال، ال يؤّمن منهم مباشرة مهام التطهير ورفع الفضالت سوى  52لفائدة 
ّ
% من   73ا يمث

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

العملة القائمين مباشرة بالتطهير ورفع الفضالت املخّولين بحّق االنتفاع بمنحة األوساخ على معنى األمر عدد 

إاملحدث لها. 1980لسنة  876

ب عن ذل
ّ
إد دون وجه حّق.أ. 5بلغت قيمتها  2016سنة ك صرف منح بعنوان نفس وقد ترت

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

% فقط منهم يقومون بأعمال جمع ورفع الفواضل املنزلّية أو أعمال أخرى  73العملة املنتفعين بها أّن 

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

إ.خصوصّية "لحفظ الصّحة ورفع الفواضل املنزلّية"البلدية ال

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

إد. 1.326حوالي  2016لصحة ورفع الفواضل املنزلية( بعنوان سنة فعليا )منحة حفظ ا

 التصرف في الوقود 

من  % 10وهو ما يمثل نسبة  2016أ.د سنة  64بلغت قيمة النفقات املتعلقة بالتزّود بالوقود بالبلدية 

إالحجم اإلجمالي لنفقات وسائل املصالح.

ىال  افإّنه وقودتوزيع مقتطعات اللئن تمسك البلدية دفترا ملتابعة وإ
ّ
الكميات املوّزعة نظريا  بين ةنقارإامل تتول

وصوالت من قبل محطة  ال يتّم الحصول على)مقتطعات الوقود( والكميات التي تّم التزود بها فعليا، حيث 

كما ال يتم متابعة االستهالك الحقيقي للعربات بمقاربة املسافات الكميات التي تّم التزود بها  تبّين الوقود

إ.املستهلكةملقطوعة والنشاط مع كميات الوقود ا

 إصدار أذون التزّود على سبيل التسوية

 أّن فحص وثائق الحسابية اإلدارية  سابق عنطلب تزّود  يخضع الشراء العمومي إلى إصدارإ
ّ
عملية الفوترة، إال

بعض األذون وإ ،ملتعلقة بهاالحقة عن تواريخ الفواتير ابعض أذون التزّود تواريخ لبلدية قصور الساف بّين أّن 

إ .الفواتيرتصبح سابقة للتواريخ املسّجلة على لتّم تغييرها باستعمال القلم الجاف األخرى 

 ن املواد القابلة للجرد برقم خاصعدم إفراد كل فصل م

التي نّصت على وجوب تسجيل  1975أوت  02مؤّرخة في  75-186خالفا ملقتضيات التعليمات العامة عدد 

يات القابلة للجرد بالدفتر املعّد للغرض مع تسجيل الرقم املسند للمواد املعنية على فاتورة الشراء، املشترإ

د بهذه التراتيب في بعض الحاالت، حيث لوحظ أّن لم تتقيّإ قصور السافتبّين أّن املصالح املعنية لبلدية 

إبعض فواتير الشراء ال تحتوي على أرقام جرد. 
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 التوصيات

 لى تقليص آجال تثقيل جداول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية وذلك بالتنسيق مع كّل مزيد العمل ع

 من القباضة البلدية وأمانة املال الجهوية باملهدية.

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

 يزانية الجماعات املحلية ومهجلة املحاسبة العمومية.عليها بالقانون األساس ي مل

 .مزيد إحكام تقديرات املوارد والنفقات عند إعداد امليزانية البلدية 

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

 تحصيل املعلوم على املؤسسات الصناعية استغالل القائمات التفصيلية في إجراء املراقبة الدورية ل

 والتهجارية واملهنية.

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

 مختلف مراحله في اآلجال القانونية.

  في استغالل منظومة استغالل منظومة "التصرف في موارد امليزانية" االستغالل األمثل في انتظار الشروع

 رفيق بلديات.

  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.

 ح الفصول غير القابلة لالستخالص أو املثقلة خطأ.تطهير قائمات بقايا االستخالص بطرإ 

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

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

 .املنزلّية"

 لقواعد واإلجراءات واآلجال التي تحكم عقد النفقات وتأديتها مع الحرص على تقديم وثائق االلتزام با

 اإلثبات املؤيدة لها طبقا للصيغ القانونية الجاري بها العمل.

  حماية األمالك املنقولة وغير املنقولة بااللتزام بإجراء الجرد وفق القواعد الترتيبية الجاري بها العمل

 بها. ومسك حسابية خاصة

إ
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 الجمهورية التونسية     

 الشؤون املحلية و البيئةوزارة 

 بلدية قصورالساف     

ـــــر إجابة بلدية قصور الساف على  ـــ ـــ  الرقابة املالية تقريـ

 الرّد على املالحظات الواردة بالتقرير املالحظات الواردة بالتقرير
 :الختم و امليزانية إعداد إجراءات

 سبيل على و املالية السنة خارج يزانيةامل تعديل على املصادقة 

 القانون  من 25-13 الفصل ألحكام مخالفة هذا في و التسوية

 .املحلية الجماعات مليزانية األساس ي

 

 إدراجها تم التي اإلعتمادات لوضعية كتسوية= 2015 سنة مليزانية النهائي التنقيح على املصادقة تمت لقد

 التنقيح إتمام ثم بامليزانية صرفا و موردا إدراجها يتم حيث مبرمجة غير اإلعتمادات وهذه الثاني بالعنوان

 التكميلية. الفترة بعد للميزانية النهائي

 

 :النفقات يلعطت

 017 152 4   قدرها و املحالة اإلعتمادات فواضل إستهالك عدم 

 .أد

 

 مبلغأهم  يمثل و محالة، اتإعتماد من ضئيلة فواضل تمثل التي املحالة اإلعتمادات هذه استعمال يتم لم

 الشهادات حاملي لخالص 21-21 برنامج إطار فيأد 4 البالغ و الجمهورية رئاسة من املحالة اإلعتمادات في

 هذه استغالل من نتمكن لم بالتالي و ، اإلطار هذا في املنتدب العون  وضعية تسوية تمت حيث العليا

 جملة البالغة و األخرى  الفواضل لصرف سنسعى و تغاللهاإس و تحويلها يمكننا ال ألنه نظرا اإلعتمادات

 بعد مراسلة الوزارات املعنية في الغرض. دأ 017 152 4

 

 البلدية: املوارد تعبئة

 بامليزانية. التقديرات تحديد إحكام عدم 

 فصال 2015 سنة ميزانية  تحقيق نسبة و اإلستخالصات معدل على بناءا 2016 سنة ميزانية تقدير تم لقد

 إيجابي. مؤشر هو األول  العنوان موارد كجملة %109 .نسبة تحقيق وإن   فصال.

 

 .بالزمام مسجلة الغير العقارات لتسجيل تكميلي إحصاء إجراء سنويا يتم التحصيل: جداول  إعداد
 
 تسجيل من يمكننا ال هذا أن   إال
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 املبنية. بالعقارات املتعلق التحصيل جدول  في نقص 

 

 .الجاري  العشري  اإلحصاء خالل النقص هذا تالفي على الحرص سيتم و العقارات كافة

 الصناعية املؤسسات على باملعلوم يتعلق مراقبة زمام وجود عدم 

 التجارية. و

 

  2014 سنة حدود إلى الجدول  هذا استخراج تم لقد
 
 على وسنعمل محي ن غير هو و به العمل يقع لم أنه إال

 .اإلنجاز طور  في هو الحالي الذي العشري  اإلحصاء خالل الزمام هذا إعداد

 

 اإلشغال الوقتي:

  نقص في استخالصات اإلشغال الوقتي للطريق العام.وجود 

 

نظرا لوجود ظاهرة اإلستغالل املفرط للرصيف، فإن  البلدية ال تستخلص هذا املعلوم على املنتصبين 

دفوضويا، إضافة إلى  و سنعمل على مزيد التنسيق مع الشرطة  املستغلين للطريق العام في الخالص، تلد 

 املوارد في هذا املجال. سينالبلدية ملزيد تح

 تثقيل جداول اإلحصاء:

 جانفي. 1إحالة األزمة للتثقيل بعد 

 

ة للتثقيل ناتج عن هذا التأخير  و  لجنة اإلعتراضات.عقد إعداد اإلحصاء التكميلي و بعد في إحالة األزم 

 قليص آجال التثقيل.ستعمل البلدية على مزيد ت

  اإلعتماد على جذاذات يدوية ملتابعة استخالص املعلوم على

 العقارات املبنية و الغير مبنية و املعلوم على املؤسسات.

بالتنسيق مع القباضة  ملتابعة اإلستخالصات 2018بداية من سنة  GRBسيتم اإلعتماد على منظومة 

 البلدية.

 

 الفصول الغير مثقلة  رية في حصر عدم اعداد قائمات شه

 املستغلة بأذون وقتية.و 

 

 سيتم العمل على تالفي هذه املالحظات و إعداد قائمة شهرية في الغرض

 بأذون وقتية. لالستخالصللتثقيل بالنسبة  و إحالتها  

 

 

 .يات مع املؤسسات و قد سعت البلدية إلى إبرام إتفاقيات يخضع استخالص هذه املعاليم إلى إبرام اتفاق عدم استخالص املعاليم املتعلقة برفع الفواضل املنزلية

 أن  مؤسسة وحيدة قامت بإمضاء
 
ا بقية املؤسسات التي  إال تفرز اتفاقية و هي شركة "كارفور" ، أم 
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كبيرة فإنها تقوم برفعها مباشرة و سيتم العمل على مزيد تحسيس هذه املؤسسات إلبرام فواضل 

 اتفاقيات.

 

 ملستلزم تخلدت بذمته للخضر و الغالل  إسناد سوق الجملة

 ديون سابقة.

 

عقار  بأنه ليس له فقد تبين أنه قد تقدم بشهادة 2016بالرجوع إلى ملف مستلزم السوق بعنوان سنة 

 و سنعمل على تجاوز هذا الخطأ مستقبال. في الغرض.

 

 .حيين دفتر املمتلكات البلدية طبقا للنماذج .كما تم رصد اعتماد قدره سيتم الحرص على ت عدم مسك دفتر العقارات البلدية و عدم تسجيل العقارات 

 لتسجيل بعض العقارات . 2018أد بميزانية  20

  مقرات بلدية على ذمة عدد من الجمعيات و  4وضع

 املنظمات دون اتفاقية.

 

 :  أسندت البلدية بعض املحالت على وجه الكراء بالدينار الرمزي لفائدة بعض الجمعيات وهي

 : اإلسناد بعقدجمعية قدماء الكشافة و كرة اليد  -

 جمعية اإلتحاد املحلي للمعوقين : اإلسناد بعقد -

 : إسناد قديم و بدون عقدجمعية اإلتحاد الرياض ي بقصور الساف -

 

  نقص في استخالص معينات الكراء مع عدم التنصيص على

 الزيادة السنوية  لبعض العقود.

بقضايا في الفسخ و الخروج لعدم الخالص ضد املتسوغين املتلددين .كما  دوريا بالقيام تقوم البلدية 

 صناعيأد املتعلق بكراء عقارات معدة لنشاط  42قمنا بإستخالص مبلغ 

 الحرص على استخالص هذه الديون .و سنعمل و بالتنسيق مع القباضة البلدية على  

. كما   %5و التنصيص على الزيادة السنوية بـــرضائيا  كما تمت مراجعة العديد من العقود القديمة

 سنقوم بقضايا في التعديل ضد بعض املتسوغين الذين رفضوا التعديل القضائي.
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 :  اإلحصاء التكميلي

 عند  و مصلحة التراخيص  غياب التنسيق مع مصلحة األداءات

  إعداد  جداول التحصيل.

ة التراخيص خاصة فيما يتعلق بالتقاسيم البلدية إلضافتها في يتم التنسيق مع مصلحة األداءات و مصلح

زمام املعلوم على العقارات غير املبنية .أما بالنسبة للرخص فال يمكن إضافتهم على زمام  العقارات املبنية 

 بمجرد حصولهم على الرخص.

 

 طرح املعاليم :  

 رح.و تتطلب الط  صغير قابلة لإلستخال العديد الفصول طرح  بوجو 

 

لتدقيق و ملزيد القد تم عرض قائمة للطرح على أنظار املجلس خالل دورة نوفمبر و تم تأجيل النظر فيها 

 .2018سيتم العمل على طرح هذه املعاليم خالل بداية سنة 

 

 عدم اإلستظهار بشهادة براءة :

  في بعض حاالت التعريف باإلمضاء بضرورة عدم اإللتزام

 التعريف باإلمضاء.داء خدمات طلب شهادة إبراء عند إس

 

 

و بشهادة البراءة  االستظهار تتضمن ضرورة  بملحوظة عمللقد تم مد قسم التعريف باإلمضاء 

املتعلقة بالكراء و  بقسم التعريف باإلمضاء  عند إسداء خدمات التعريف باإلمضاء لتنصيص على ذلك ا

 .2012لسنة  27من القانون عدد  58التقيد بأحكام الفصل التفويت و سيتم العمل على مزيد 

 تسوية عمليات خارج امليزانية :

-2013عدم تسوية عمليات خارج امليزانية بعنوان سنة  -

2014 

سنعمل على تسوية هذه العمليات خارج امليزانية و توفير املؤيدات الالزمة في الغرض بالتنسيق مع 

 القباضة البلدية.

 

 إنجاز النفقات :

  و منحة حفظ الصحة و رفع الفواضل صرف منحة األوساخ

غير مباشرين ألعمال التطهير و رفع الاملنزلية لبعض العملة 

 الفواضل.

مختصين حيث أنه و نتيجة للعدد  إن  عملة البلدية املباشرين لعملهم باملستودع البلدي هم عملة غير

يث أن العملة الذين وردت ح تشغيلهم في العديد من األعمال املتعلقة بالنظافة املحدود للعملة يتم 

، يشتغلون إلى جانب األعمال املنصوص عليها بامللحق بأعمال تتعلق بالنظافة و 5أسماءهم بامللحق عدد 

  ، أما بالنسبة لبقية العملة فسيتم مراجعةـدد(1عـامللحق )وذلك حسب القائمة املنصوص عليها التطهير 

 العمل .قراراتهم حسب التراتيب القانونية الجاري بها 

 

  التصرف في الوقود : 
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  عدم متابعة كمية الوقود املستهلكة فعليا باملسافات

 املقطوعة فعليا و النشاط

، ة يآللكل  مرقم و مؤشربالنسبة  من قبل حافظ املغازة بناء على دفتر ممسوكيقع اسناد املقتطعات 

شهرية للمعدات على حدة ، و  ، كما يتم مسك حسابيةيقع إمضاؤه من قبل السائق أو مستلم املقتطع

 نوعية النشاط و مدة العمل الحصول على املقتطعات بصفة منتظمة حسب  تواتر املغازة يراقب حافظ 

 ة.يالذي تقوم به اآلل

 

طلب اإلستعجال في إنجازها ثم يتم الحقا التي تت اإلقتناءات و النفقاتيتم في بعض الحاالت إتمام بعض  إصدار أذون تزود على سبيل التسوية و تغيير تاريخ اإلذن بالتزود

حيث تم اإلقتناء بناءا على كراس العمومية،  خاصة بالفضالتتسويتها لخالص املزود، وهي تعلقت 

كما أنه قد يتم تسجيل بعض الديون في آخر السنة لنفاذ اإلعتمادات اإلستشارات املجراة في أول السنة، 

 سويتها الحقا و سيتم الحرص الشديد على تجاوز هذا الخطأ.و ضرورة انجاز بعض الخدمات التي يقع ت

 

عند خالصها من قبل حافظ املغازة ، كما يتم مسك الجرد تم تسجيل الشراءات القابلة للجرد بدفتر ي كل فصل من الشراء القابلة للجرد بدفتر خاصإفراد عدم 

 ه فصال فصال. دفتر لدى املكلف بالحسابات لتسجيلها في الدفتر املمسوك من طرف

 

 

 هذا و سنعمل على التقيد بكافة املالحظات الواردة بالتقرير لتجاوز بعض األخطاء املنصوص عليها طبقا للتراتيب القانونية في الغرض.

 ل الشكر .ــــــــــــمع جزي                                        

ــــــــــــالم./.  و الســـــــــــــــــ

 نيابة الخصوصيةرئيس ال

 

  حسن البريني    
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 الجمهورية التونسة

 وزارة املالية

 اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية و االستخالص

 أمانة املال الجهوية باملهدية

 القباضة البلدية بقصور الساف                                                    قصور الساف في: 

 

 

 من: قابض بلدية قصور الساف

 

 جهوية لدائرة املحاسباتإلى : السيد رئيس الغرفة ال

 بسوسة

 

 اتكمظحول رد على مالحاملوضوع : 

  2017ديسمبر  13ـدد بتاريخ  2017/12/43تقريركم عـ ص/املرجع : 

 

 تحية و بعد،

 أتشرف بأن أمد الجناب برد حول مجموعة من املالحظات املدونة بتقريركم املذكور باملرجع أعاله.

 

 / حول إجراءات االستخالص:1

 

د الحظتم غياب األعمال التنفيذية كاالعتراضات و العقل فيما يخص املعاليم على العقارات املبنية و غير املبنية لق   

 فإن ذلك مرده نقائص في البيانات بجداول التحصيل الذي تعده البلدية.

قانونا حيث ال تتضمن هذه الجداول معطى هام و أساس ي وهو رقم بطاقة تعريف املدين الذي بغيابه تبطل 

 إجراءات التتبع الجبرية.

فهو ناتج عن تمتع أحد عدلي الخزينة  2015باملقارنة بسنة  2016أما  تراجع عدد االعالمات و اإلنذارات املبلغة سنة 

 أشهر. 6املعينين بالقباضة البلدية بعطلة والدة و عطلة أمومة تعطلت خاللها هذه األعمال ملدة قاربت 

 

 / خطايا التأخير:2

 

 " التي تقوم باحتساب خطايا التأخير آليا.GRBتفتقر القباضة البلدية ملنظومة التصرف في موارد امليزانية "   

 و قد أثرنا هذا املوضوع مع سلطات اإلشراف لتركيز منظومة تساعد على تتبع الديون  و احتساب خطايا التأخير .
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 / طرح املعاليم: 3

 

املركز املحاسبي أية جهود الستخالص الديون املثقلة بحساباتهم متى توفرت لهم ال يدخر القباض املتداولون على  

املستندات القانونية . فمثال بالنسبة للمدين الحبيب بريش فقد فقد وصلت عملية تتبع الدين إلى  بيع املحجوز اثر 

بع الجبرية ضد املدين الحبيب ـدد ملف إجراءات التت01) امللحق عـ 2000ديسمبر  16عقلة نتفيذية كان ذلك بتاريخ  

 بريش(  لكن املبلغ املتحصل عليه لم يغطي كامل الدين.

ـدد لتقريركم فقد شاب عملية إسنادهم  لنقاط البيع بالسوق 2أما بالنسبة لبقية املدينين املذكورين بامللحق عـ

نواقص تمثلت أساسا في غياب لعقود قانونية جعلت عملية اليومية للخضر الكائن  بنهج ابن خلدون عديد ال

 االستخالص و التتبع مستحيلة.

 زيادة على وفاة عدد من املدينين ) محمد بن سالمة, أحمد الفرجاني و حسن الزراع( استحالت التنفيذ على ورثتهم.

 21و 9و كانت على التوالي أيام   و قد قمنا في هذا الغرض بتوجيه مطالب طرح لعرضها على مصادقة املجلس البلدي

 ـدد نسخ من املراسالت املوجهة إلى املجلس البلدي فيما يخص عملية الطرح(.02) امللحق عـ 2017نوفمبر 

 و إن القباضة البلدية على استعداد لتقديم املؤيدات الالزمة إلتمام هذا اإلجراء.

 

 / سقوط الفصول بالتقادم: 4

 

 ية خاصة باالستخالص أثر سلبا على متابعة ملفات املدينين املثقلة بالدفاتر.إن التأخير في تركيز خل    

سنقوم بالعمل على متابعة هذا النوع من امللفات مع العلم أنه ال يمكن شطب هذه املبالغ بتعلة سقوطها بمرور 

 الزمن ما لم يثر املدين دعوى في الغرض و الحصول على حكم في الغرض.

 

 خارج امليزانية:  / تسوية العمليات 5

 

فهي تخص الضمان الوقتي لكراء نقاط بيع  2013و  2012فيما يخص عمليات خارج امليزانية للفترة املتراوحة بين    

 السمك. بما أن البلدية لم تمكنا من مآل عملية االسناد إلى تاريخنا هذا حتى يتسنى لنا تطبيقها بموارد امليزانية.

 ا البند جزئيا.تطبيق هذ 2017و قد تم سنة 

 في األخير ثقبوا مني فائق التقدير.

 و السالم                                                                                        

 قابض بلدية قصور الساف                                                                               

 


