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 ّرقابة املالّية على بلدّية املسعدينلا رير قت

 ( 6102 ةنس تصّرف)

 

 تقديم البلدية

 2كلم 0668وتقسح حوالي  5890أف يل  0املؤّرخ في  5890 لعسنة 065عسددي  بقتضى   مألر  دد  أحدثت بلدّية امل

ان بها حوالي 
ّ
فيقا يبلغ دد   2552ن والعسكن  لعسنة اساكنا حعسب الضددا  الدام للعسك 52825ويبلغ دد  العسك

روزدين دلى الكضابة الداّرة ورصلحة إ ارّية دارال  92ودونا  56ويدقل بالبلدّية . رؤّسعسة 60املؤّسعسات 

نيابة خصوصّية  2556ن البلدّية سنة ورصلحة النظافة واملحيط واملصلحة الفنّية وقد أش ف دلى تعسيير شؤو 

 2555نوفقبر  29املؤّرخ في  2555لعسنة  2202تضكّون ر  رئيس وسبع أدضاء تّم تديينهم بقتضى   مألر  دد  

ق بتعسقية نيابات خصوصّية ببدض البلديات بتراب الجقهورّية
ّ
 .واملضدل

فيقا بلغ ردّدل النفتات لنفس الفترة را   .م 262را قدره  2556-2552وبلغ ردّدل املوار  العسنوّية للبلدّية للفترة 

 . .م 561قدره 

 املهمة طبيعة 

وفي إطار تنفيذ الاتفاقّية املبررة بين الجقهورّية الضونعسّية  2551أكضوب   2بضاريخ  252دد  املهقة  بإذندقال 

في  النظ تولت الدائ ة والبنك الدولي لإلنشاء والضدقير لضقويل ب نارج الضنقية الحض ّية والحوكقة املحلّية 

د 2556 الوضدّية املالّية للبلدّية بدنوان سنة
ّ
ور  صّحة بدرجة ردتولة ر  إحكام إددا  الحعساب املالي  للضأك

جهو  البلدّية ر  أجل تدبةة املوار  املضاحة لها مل اهضقارها الّدائ ة أولتكقا  .ورصداقّية البيانات املضّقنة به

 .وتأ ية نفتاتها في كنف الش دّية

اسضغالل و وشقلت مألدقال ال قابية فحص الحعساب املالي ورعستندات الص ف املو دة لدى كضابة الدائ ة 

الزيارات  دالوة دلى" أ ب بلديات"باالسضبيان املوجه للبلدية وتلك املعسضخ جة ر  رنظورة  املدطيات الوار ة

 .املنجزة لدى رصالح البلدية وامل كز املحاسبي الخاص بها امليدانية

 وتهيئته املالي الحساب  إعداد

 ة الداّرة خالفا 
ّ
تي  2556جانفي  56ملؤّرخة في ا 55د  دلإل ارة الداّرة للقحاسبة الدقورّية وإلاسضخالص للقذك

ّ
ال

تم تتديم الحعساب املالي جويلية ر  العسنة املوالية  25أي الضاريخ مألقص   إليداع الحعسابات املالّية  ضبطت

ه  2551 أوت 22للبلدية لدائ ة املحاسبات بضاريخ 
ّ
 .بضأخير ناهز الش
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 خالصة أعمال املراجعة

فيقا ددا املبالغ املضدلتة ببتايا إلاسضخالص امل سقة في جزئي املوار  الجبائية واملوار  غير الجبائية الادضيا ية ورع 

نتهت إليه أدقال الضدقيق املعستندية وامليدانية ر  رالحظات فإنه يقك  الضأكيد بدرجة ردتولة إادضبار را 

وحعسب املبا ئ التي تتوم دليها أنظقة املحاسبة الدقورية وريزانية الجقادات املحلية ر  أن حعسابات بلدية 

بية ودلى صحة الدقليات املعسددي  ال تشوبها أخطاء جوه ية ر  شأنها الضأثير دلى صدق النتيجة املحاس

 .2556املحاسبية املنجزة قبضا وص فا بدنوان ريزانية سنة 
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 ( بالدينار) 2556ملخص الحساب املالي لسنة 

 

20162015

النفتاتاملتابيضالنفقاتاملقابيض

128 905 6181 726 1العنوان ألاول 

361 140 8511 129 1املداخيل الجبائية إلادضيا ية

692 663894 868املداليم دلى الدتارات و مألنشطة

219 08350 40رداخيل اشغال امللك الدقوري البلدي والاسضلزام 

450 105195 221رداليم ال خص الا ارية إسداء خدرات

767 767764 596املداخيل غير الجبائية الادضيا ية

975 16910 14رداخيل أرالك البلدية الادضيا ية

792 598753 582املداخيل املالية الادضيا ية

930 530 6391 910 1العنوان الثاني

702 302 9631 666 1املوار  الذاتية واملخصصة للضنقية )م-خاصة للبلدية(

918 877237 74رنح الضجهيز

784 064 0871 592 1ردخ ات وروار  رخضلفة

972 921159 141روار  الاقتراض

972 921159 141روار  الاقتراض الداخلي

256 75468 101املوار  املضأتية ر  الادضقا ات املحالة

256 75468 101املوار  املضأتية ر  الادضقا ات املحالة

158 601919 065 1العنوان ألاول 

722 960856 998نفتات الضص ف

051 922506 555الضأجير الدقوري

204 443313 397وسائل املصالح

467 59537 45الضدخل الدقوري

437 64162 66فوائد الدي  املحلي

437 64162 66فوائد الدي  املحلي

493 450820 795العنوان الثاني

012 648682 606نفتات الضنقية

012 648682 606إلاستثقارات املباش ة

979 355118 126تعسديد أصل الدي 

979 355118 126تعسديدأصل الدي 

502 44719 62النفتات املعسد ة ر  إلادضقا ات املحالة

502 44719 62النفتات املعسد ة ر  إلادضقا ات املحالة

3 637 2561 861 0513 436 0581 739 651

406 696 2051 776 1الفائض
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 ونفقاتهااملسعدين موارد بلدية  تحليل

  6102لسنة  النتائج العامة لتنفيذ امليزانية

  روّزدة دلى الدنوان مألّول في حدو  .م 262را قدره  2556بلغت تتدي ات روار  ريزانّية بلدّية املعسددي  لعسنة 

 % 552  وبنعسبة .م 561  تّم بشأنها تحصيل رتابيض بتيقة .م 568  ودلى الدنوان الثاني في حدو  .م 560

بالدنوان الثاني لضبلغ جقلة املوار  املحّصلة بالدنوانين مألّول  %555  وبنعسبة .م 568بالدنوان مألّول وبتيقة 

 . رتارنة بالضتدي ات % 556  ونعسبة .م 266والثاني قيقة 

اني تّم بشأنها .م 262  بالدنوان مألّول .م 562وبلغت جقلة إلادضقا ات امل ّسقة بامليزانّية را قدره 
ّ
  بالدنوان الث

اني  % 82  وبنعسبة .م 2652في الدنوان مألّول وبتيقة  % 98نعسبة   وب.م 5651إنجاز نفتات بتيقة 
ّ
في الدنوان الث

 .% 85 نعسبة رّقا يجدل ر  النعسبة الداّرة لإلنفاق بالدنوانين مألّول والثاني تبلغ

د  فائض جقلي في املتابيض دلى املصاريف  2556تنفيذ ريزانية بلدية املعسددي  بدنوان تص ف وقد أسف  

أرا الباقي الذي يقثل الفوائض املنتولة ر    .م 56121تحويله إلى املال إلاحضياطي في حدو   تّم   .م 56116قدره 

فتد تّم تحويله إلى الحعساب   .أ 28سنة إلى أخ ى بدنوان املشاريع املقّولة بواسطة إلادضقا ات املحالة وقيقضه 

  . إلانضتالي

رتارنة  ارتفادها 2556في سنة تابيض دلى املصاريف واصلت فوائض امل ور  أهم را تبرزه النضائج الدارة أّن 

 .%0 بنعسبة 2550بعسنة 

 املوارد

رسّجلة تطّورا طفيفا رتارنة بجقلة روار    .م 266را قدره  2556بلغت جقلة روار  بلدية املعسددي  خالل سنة 

ر  روار  %  02الدنوان مألّول و ر  روار %  21تضكّون في حدو    وهي .م 262العسنة العسابتة والتي كانت في حدو  

اني
ّ
 .الدنوان الث

وهو  % 55بنعسبة  2550رتارنة بعسنة  ت اجدارسّجلة   .م 561وحّتتت البلدّية في دنوانها مألّول رداخيل بتيقة 

 سلبّية في حدو  املداليم دلى الدتارات ومألنشطة بنعسبة إسضخالص املسجل في النتصيدزى أساسا إلى  ت اجع

ل. % 22املداخيل املالّية إلادضيا ّية بنعسبة سلبّية في حدو  وفي  2%
ّ
 املداليم دلى الدتارات ومألنشطة نعسبة وتقث

بخصوص املدلوم دلى الدتارات  % 2بخصوص املدلوم دلى مألنشطة و % 12)ر  جقلة املوار  الذاتّية  % 16

سنة  % 02دلقا وأّن املدّدل الوطني لحجم هذا الصنف ر  املوار  بلغ ( املبنّية واملدلوم دلى مألراض ي غير املبنّية

 .رّقا يبرز إلادضقا  شبه الكلي مليزانّية البلدّية دلى هذا الصنف ر  املداخيل 2556

فة دلى املؤّسعسات 
ّ
ل املداليم املوظ

ّ
زل نعسبة وتقث

ّ
ذات الّصبغة الّصنادّية أو الّضجارّية أو املهنّية واملدلوم دلى الن

املدلوم دلى الدتارات املبنّية واملدلوم دلى  ضجاوز يم   ر  روار  الدتارات ومألنشطة في حين ل.أ 952وبتيقة  12%

ل تبادا نعسبة   .أ 52و  .أ 25 مألراض ي غير املبنّية دلى الّضوالي ربلغ
ّ
    .% 5و % 2أي را يقث
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ق باملداخيل غير الجبائية الادضيا ية فتد بلغت في سنة 
ّ
رضأتّية ر   % 82  رنها .أ 081را قيقضه  2556وفيقا يضدل

ل حّصة رداخيل أرالك البلدية   .أ 062املناب ر  املال املشترك للجقادات املحلية بقا قدره 
ّ
فيقا لم تقث

 
ّ
 . .أ 52وبقا قدره  % 2إلادضيا ية إال

اتية واملخّصصة للضنقية بنعسبة 
ّ
 % 91أّرا بخصوص املوار  املحّتتة في الدنوان الثاني فتد شقلت املوار  الذ

 % 1بنعسبة  الاقتراض وروار ( % 86بنعسبة املّدخ ات و  % 2بنعسبة املوار  الخاّصة للبلدّية رنها )  .م 5661وبتيقة 

املوار  املضأتية ر  الادضقا ات و  رتارنة بعسنة الضصّ ف العسابتة % 55 بنعسبة  رسّجلة ت اجدا .أ 522وبتيقة 

اتية . % 0املحالة بنعسبة 
ّ
م في رديونيتها والدقل ال فع ر  روار ها الذ

ّ
ويتبّين رّقا سبق سعي البلدّية إلى الضحك

تي تطّورت بنعسبة 
ّ
 .2550رتارنة بضصّ ف  % 29بالدنوان الثاني ال

 النفقات

رتارنة باإلدضقا ات النهائّية %  26  وبنعسبة إنجاز ال تضدّدى .م 5را قدره  2556لعسنة  الدنوان مألّول نفتات بلغت 

ويدو  ذلك إلى إرتفاع نفتات الضأجير  2550رتارنة بعسنة  % 1نقّوا بنعسبة وقد سّجلت هذه النفتات . امل ّسقة

ر  %  98ح وتقثل نفتات الضأجير الدقوري ووسائل املصال % 21ووسائل املصالح بنعسبة % 55الدقوري بنعسبة 

 .جقلة النفتات بهذا الدنوان

ر  جقلة إلادضقا ات النهائّية امل ّسقة  % 02  وبنعسبة إنجاز في حدو  .م180نفتات الدنوان الثاني فتد بلغت  أرا

ل  2550رسّجلة ت اجدا رتارنة بعسنة 
ّ
تي رغم أّنها تقث

ّ
ر  نفتات هذا  % 76دلى رعسضوى إلاستثقارات املباش ة ال

رغم أن  % 225نعسبة بفيقا تطّورت الّنفتات املعسّد ة ر  إلادضقا ات املحالة  % 11تد ت اجدت بنعسبة الدنوان ف

اني % 9حجقها الجقلي ال يضدّدى 
ّ
   .ر  جقلة نفتات الدنوان الث

 القدرات املالّية

تجاوزت الحّد املدضقد ر  قبل  % 552تبّين أّن نعسبة تحتيق امليزانّية بخصوص روار  الدنوان مألّول والبالغة 

 أّن املوار  املحّتتة سنة  % 80صندوق الت وض ورعساددة الجقادات املحلّية واملتّدر بنعسبة 
ّ
بتيت  ون  2556إال

 .رع تسجيل ت اجع في تدبةة املداليم دلى الدتارات ومألنشطة واملداخيل املالّية إلادضيا ّية 2550تلك املنجزة سنة 

رّقا يجدل ر  دقلّية تتدي  امليزانّية غير ربنّية دلى  وتثتيالت العسنة ارق بين الضتدي اتوقد تبّين وجو  ف

ق بجداول الضحصيل
ّ
 ة للبلدّية خاّصة فيقا يضدل

ّ
أّن الفارق بين املبالغ املثّتلة صلب  حيث تبّين. املدطيات املضوف

 % 19و % 22جداول الضحصيل وتلك امل ّسقة بامليزانّية بدنوان الضتدي ات بلغ فارقا بنعسبة سلبّية دلى الضوالي 

   .بخصوص املدلوم دلى الدتارات املبنّية واملدلوم دلى مألراض ي غير املبنّية

ل في قيق
ّ
  إلاّ خار واملضقث

ّ
للعّسنة  % 95املال إلاحضياطي ر  الدنوان مألّول )ة إلاّ خار الخام وتبّين بخصوص رؤش

رتارنة بقوار  الدنوان مألّول ( لعّسنة العّسابتة للعّسنة مألخيرةل % 25املال إلاحضياطي ر  الدنوان مألّول + مألخيرة 
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نعسبة  ة املعسددي في بلديّ  فتد بلغ %25واملحّد  ر  قبل صندوق الت وض ورعساددة الجقادات املحلّية بنعسبة 

ه ( %20)د  سنة الضصّ ف العسابتة  تطّورهحيث فضال د   %  22
ّ
 . ةيقسليبتي البلدّية في وضدّية رالّية فإن

  إلاسضتاللّية املالّية
ّ
فتد بلغ ( روار  الدنوان مألّول  ون إحتعساب املناب ر  املال املشترك) أّرا بخصوص رؤش

ويبتى  ون املدّدل املدضقد ر  قبل صندوق الت وض ورعساددة الجقادات املحلّية  % 61نعسبة  2556سنة 

ل في 
ّ
  نعسبة هذا امل يضجاوز  أّن ض ورة واملضقث

ّ
ر  روار  الدنوان مألّول  % 22وتدو  هذه الوضدّية إلى أّن  .% 15ؤش

ية ر  املناب ر  املال املشترك
ّ
ذي رغم ت اجده د  العسنة العسابتة فإّن  رضأت

ّ
 . حجقه يبتى رهّقاال

  
ّ
الحّد مألقص   املضبوط ر  قبل ويبتى ق يبا ر   %02نعسبة وبخصوص نفتات أدباء الضأجير فتد بلغ املؤش

ل في نعسبة 
ّ
أدباء الضأجير رتارنة بنفتات الدنوان ) %00صندوق الت وض ورعساددة الجقادات املحلّية واملضقث

  ( مألّول 
ّ
 إلىرتارنة بعسنة الضصّ ف العسابتة تدو   % 55 بنعسبة الضأجير البلديتطّور  إلىويدو  إرتفاع هذا املؤش

 .الّزيا ة في مألجور 

 

 مالحظات حول تعبئة موارد البلدية وإنجاز نفقاتها

 جدول تحصيل معلوم العقارات املبنّية ةيّ لو مش

ق البلدّية في إحصاء جقيع املعساك  بقنطتتها البلدّية 
ّ
حيث لم يضضّق  جدول تحصيل ردلوم الدتارات لم تضوف

  2556املبنّية لعسنة 
ّ
ن االضددا  الداّم للعسكرعسكنا تّم إحصاؤها بقناسبة  2061 رعسكنا ر  جقلة 2866إال

 مو لدملا ةقيق لّد دربإحتعساب و  .ر  جقلة املعساك  باملنطتة البلدّية%  83وهو را يتابل  2552والعسكن  لعسنة 

 و ملا
ّ
الدتارات روضوع  رداليم تبلغ  ينارا 59بقا قدره  2556الدتار الواحد حعسب جدول تحصيل سنة  ىلد فظ

 .ي  تثتيلها والعسعي إلى تحصيلهاكان بإركان بلدّية املعسدد  .أ 55را قدره إلاغفال 

بإحتعساب  % 11رتارنة بتثتيالت العسنة وال تضجاوز نعسبة  %16بّين أّن نعسبة تحتيق املوار  بهذا الدنوان بلغت وت

ر  جقلة املوار  الذاتّية للبلدّية وهي  % 260ويبلغ حجم املدلوم دلى الدتارات املبنية نعسبة . بتايا إلاسضخالص

وجدي  بالضذكير أّن املداخيل بهذا الدنوان  %162في املجال والبالغ  2556نعسبة تبتى  ون املدّدل الوطني لعسنة 

  .2550عسنة رتارنة ب % 1بنعسبة سّجلت ت اجدا طفيفا 

 ةيّ نبملا تار اقعلا ىلع مو لعملا ةبسن نييحت

ت كيز شبكة قنوات )  .أ 290البنية الضحضية را قدره  خدرات بدنوان 2550بلغت جقلة النفتات املنجزة سنة 

تدبيد و  بناء مألرصفة)  .أ 506را قدره  2556فيقا بلغت سنة ( تدبيد الط قاتو  بناء مألرصفةو  املياه املعسضدقلة

دلى أساس الخدرات املدلوم دلى الدتارات املبنّية  ةبعسنبلدّية املعسددي  تصفية ورغم ذلك لم تضوّل  (الط قات

ة الجباية املحلّية  0حكام الفصل ل  في رخالفةالحّد مأل نى  وإدضقدت
ّ
 .ر  رجل
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تّية ودد  وتحيين جدول الّضحصيل بقا يضقاش   رع املعساحة الحتي املذكور  0والبلدّية رددّوة إلى تطبيق الفصل 

نها ر  الّ فع ر  ر  و ّية 
ّ
 .املداليم بدنوان الدتاراتالخدرات املنضفع بها وبقا يقك

 الصندوق الوطني لتحسين املسكن مو لعم

أّن قعسطا رنه را  2556تبّين بخصوص ردلوم الصندوق الوطني لضحعسين املعسك  واملضّق  بالحعساب املالي لعسنة 

ذي تضّق  ربالغ  2550ي جع لشه   يعسقبر 
ّ
وال تعسقح هذه الوضدّية بضطبيق ربدأ العسنوّية دلى الحعساب املالي ال

 . راجدة لعسنة الضصّ ف العسابتة

ت بيع املشروبات كسم
ّ
ف على محال

ّ
 جدول مراقبة ملعلوم إلاجازة املوظ

  62خالفا لحكام الفصل 
ّ
ى بلدّية املعسددي  رعسك جدول ر اقبة ملدلوم إلاجازة ر  رجل

ّ
ة الجباية املحلّية ال تضول

نها ر  توظيف الحّد مأل نى ر  املدلوم دلى الدتارات املبنّية في صورة 
ّ
ت بيع املش وبات بقا يقك

ّ
ف دلى رحال

ّ
املوظ

 28260را قدره  2556ملدلوم بلغت سنة ولإلشارة فإّن رداخيل البلدّية بدنوان هذا ا. ددم  فع املدلوم دلى إلاجازة

فين بضصفية  2556رارس  52بضاريخ  25ور  شأن تطبيق تدليقات الدقل دد  .  ينارا
ّ
وإرضناع مألدوان املكل

  ر  الضحديد آلالي للبلدّية وإحالة 
ّ
تي تقك

ّ
الضصاريح الجبائّية د  قبول الضصاريح التي تفضت  إلى املدطيات ال

  ر  خالص املدلوم مأل نى املعسضوجبالتائقة إلاسقية ملدل
ّ
 .وم إلاجازة إلى رصالح البلدّية أن يقك

 ختم
ّ
 6102تصّرف سنة  تادل

دات تصّ ف سنة 
ّ
 ات تجاه ورا .  .آ 8بلغ را قدره  2556تبّين أّن جقلة رضخل

ّ
يالحظ في هذا املجال تسجيل رضخا

وح ّي بالضذكير أّن هذا الصنف ر  النفتات يكتس ي . ( .أ 669) الصندوق الوطني للضتادد والحيطة إلاجضقادّية

وبّ رت البلدّية في رّ ها أّنها  .ر  التانون مألساس ي مليزانّية الجقادات املحلّية 52الصبغة الوجوبّية حعسب الفصل 

ع ربالغ التائقات لددم إدضقا  تضصل أح
ّ
يانا بتائقات خالص الّصندوق نهاية العسنة املالية وأحيانا ال تضوق

 .الصندوق دلى كشف تتدي ي ملعسضحّتاته وإحالتها للبلدّية إلدضقا ها دند إددا  امليزانّية

 

 أهّم التوصيات

 :ىلإ ةوّ ددربلدّية املعسددي  

 ؛اهب عفضنملا تاردخلاو   ش اقضي اقب مو لدملا بعسن نييحتو ؛ةيّ نبملا تار اتدلا مو لدر ليصحت ل و دج نييحت -

 و ملا ةز اجإلا  مو لدر ةبقا  ر ل و دج كعسر -
ّ
 حر ىلد فظ

ّ
 ؛تابو   شملا عيب تال

 


















