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 املنستيررقابة املالية على بلدية لاتقرير 

 (2016)تصرف سنة 

 

 تقديم البلدية

 هكتارا 4.632وتمسح املنطقة البلدية . 1887جانفي  24املؤرخ في  العلي أحدثت بلدية املنستير بمقتض ى األمر 

 يو  (،2واملدينة  1)سقانص والحلية واملدينة  إلى أربع دوائر  تنقسم
 
ساكنا حسب  93.306انها بلغ عدد سك

  .2014لسنة  ىوالسكنان التعداد العام للسك

ر طاقة استيعابها الجملية 46 وتتميز بلدية املنستير بنشاطها السياحي الهام إذ تحتضن  وحدة فندقية تقد 

  8.958 ، كما تضم  وميناء ترفيهيا وملعبا للصولجان ومعالم تاريخية وحضارية ثرية ألف سرير  23بحوالي 

 .مؤسسة

ل
 
عامال بمختلف  238إطارا إداريا وتقنيا و 69يتوزعون بين  2016عونا خالل سنة  307ت بلدية املنستير وشغ

 م.د بعنوان نفس السنة. 4,260أصنافهم، َصرفت لهم أجورا بقيمة 

بموجب األمر  وذلك ،عضوا 12 إلى جانب يرأسها معتمد املنستير ةخصوصي ةبلدية نيابالتسيير شؤون  وتتولى

 .2016جانفي  11املؤرخ في  2016لسنة  236عدد الحكومي 

إلى جانب  2014فيفري  4عليه من قبل وزارة اإلشراف بتاريخ  املصادقالتنظيمي للبلدية  ويشتمل الهيكل

 وإدارة النظافة واملحيط الفنية اإلدارةو  واملالية اإلداريةلشؤون وهي إدارة ات اإدار  3على  الكتابة العامة

 . منها شاغرة 16 مصلحة 21 وإلىمنها شاغرة  7 إدارات فرعية 8 إلى اتم تلك اإلدار تنقسو 

معدل النفقات في حين بلغ  أ.د 16.708ما يعادل  2016-2014 خالل الفترة ل املوارد السنويةمعد  وقد بلغ 

 .أ.د 10.938خالل نفس الفترة  السنوية

 طبيعة املهمة 

ة  2017أكتوبر  3بتاريخ  397عمال باإلذن بمهمة عدد  ة التونسي  ة املبرمة بين الجمهوري  وفي إطار تنفيذ االتفاقي 

ة  ة والحوكمة املحلي  في  النظرتولت الدائرة والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضري 

ة بعنوان سنة ة للبلدي  ة املالي  د 2016 الوضعي 
 
ة ومصد للتأك ة من إحكام إعداد الحساب املالي ومن صح  اقي 

نة به. ائرة أولتكما  البيانات املضم  ة من أجل تعبةة املوارد املتاحة لها وتأدية مل اهتمامها الد  هجهود البلدي 

ة.  نفقاتها في كنف الشرعي 
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استغالل و وشملت األعمال الرقابية فحص الحساب املالي ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة الدائرة 

الزيارات  عالوة علىملوجه للبلدية وتلك املستخرجة من منظومة "أدب بلديات" املعطيات الواردة باالستبيان ا

 املنهجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص بها. امليدانية

 إجراءات إعداد امليزانية وختم الحسابات 

بر سبتم 1اريخ املنعقد بت مداولة املهجلس البلديعلى  2016لسنة  املنستير تم  عرض مشروع ميزانية بلدية 

 .2015ديسمبر  31بتاريخ ملنستير عليها من قبل والي ا ةاملصادقتمت و  2015

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

يها سلطة وصادقت عل 2017 فيفري  28بتاريخ  2017الخصوصية املنعقد في إطار الدورة العادية األولى لسنة 

ت على سبيل التسوية وخارج  2017 مارس 30اإلشراف )الوالي( بتاريخ  وبالتالي فإن إجراءات التنقيح املتبعة تم 

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

ت مقارنة التعديالت على امليزانية مع محتوى  ية فقدأما فيما يتعلق بتحويل االعتمادات داخل امليزان تم 

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

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

  الجماعات املحلية.

على قرار غلق امليزانية الذي يبرز املبلغ  سلطة اإلشرافاملصادقة من قبل  2017 جويلية 31ت  بتاريخ تمو 

 .2016النهائي للموارد املستخلصة وللنفقات املأذون بدفعها خالل سنة 

 خالصة أعمال املراجعة

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

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

ال تشوبها أخطاء جوهرية من شأنها التأثير على صدق النتيهجة املحاسبية وعلى صحة املنستير حسابات بلدية 

 .2016زانية سنة العمليات املنهجزة قبضا وصرفا بعنوان مي
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 (بالدينار) 2016ملخص الحساب املالي لسنة 

 الصنف الجزء العنوان
2016 2015 

 النفقات املقابيض النفقات املقابيض

   685 802 10   826 174 10 العنوان األول 

   132 919 5   227 552 5 االعتياديةاملداخيل الجبائية   

   553 846 3   544 715 3 األنشطة املعاليم على العقارات و     

   740 848   108 849 امللك العمومي البلدي واالستلزام  إشغالمداخيل     

   965 091 1   675 873 إسداء خدمات اإلداريةمعاليم الرخص     

   875 131   900 113 األخرى املداخيل الجبائية االعتيادية     

   553 883 4   599 622 4 تياديةالجبائية االع املداخيل غير   

   892 881 1   755 437 1 مداخيل أمالك البلدية االعتيادية    

   661 001 3   844 184 3 املداخيل املالية االعتيادية    

   258 810 6   111 007 7 العنوان الثاني

   014 476 5   950 476 6 خاصة للبلدية( -املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية )م  

   981 673   274 550 منح التهجهيز    

   033 802 4   676 926 5 مدخرات وموارد مختلفة    

   106 918   552 72 موارد االقتراض  

   106 918   552 72 موارد االقتراض الداخلي    

   138 416   609 457 املوارد املتأتية من االعتمادات املحالة  

   138 416   609 457 املتأتية من االعتمادات املحالة املوارد    

 634 771 8   765 251 8   العنوان األول 

 071 387 8   378 911 7   نفقات التصرف  

 031 125 4   587 389 4   التأجير العمومي    

 217 740 3   047 875 2   وسائل املصالح    

 823 521   744 646   التدخل العمومي    

 0   0   نفقات التصرف الطارئة وغير املوزعة    

 563 384   387 340   فوائد الدين املحلي  

 563 384   387 340   فوائد الدين املحلي    

 542 266 3   999 825 1   العنوان الثاني

 985 251 2   631 870   نفقات التنمية  

 985 251 2   631 870   املباشرة االستثمارات    

 0   0    نفقات التنمية الطارئة و غير املوزعة    

 893 781   518 765   تسديد أصل الدين  

 893 781   518 765   أصل الدين تسديد    

 664 232   849 189   النفقات املسددة من اإلعتمادات املحالة  

 664 232   849 189   النفقات املسددة من اإلعتمادات املحالة    

 176 038 12 943 612 17 764 077 10 937 181 17 املجموع

 767 574 5   173 104 7   الفائض
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 تحليل موارد بلدية املنستير ونفقاتها

   6201 النتائج العامة لتنفيذ امليزانية لسنة

املنهجزة % لتبلغ جملة املقابيض  6حدود بمعدل سنوي في  2016-2014تطورت موارد البلدية خالل الفترة 

 أ.د.  10.077% لتناهز ما قيمته  3لنفقات بمعدل في حين تراجعت اأ.د  17.181ما قدره  2016سنة 

عن فائض جملي في املقابيض على املصاريف  2016أسفر تنفيذ ميزانية بلدية املنستير بعنوان تصرف سنة و 

ما الباقي الذي يمثل الفوائض املنقولة أ ،أ.د 6.836في حدود  االحتياطيأ.د تم تحويله إلى املال  7.104قدره 

أ.د فقد تم تحويله  267.759من سنة إلى أخرى بعنوان املشاريع املمولة بواسطة اإلعتمادات املحالة وقيمته 

 . االنتقاليإلى الحساب 

 تحليل املوارد  

املوارد % من  59أ.د وهي تتكون في حدود  17.181املنستيرجملة موارد بلدية  2016بلغت خالل سنة 

 % من موارد التنمية. 41االعتيادية  و

ل للبلدية خالل سنة و  ن من املداخيل الجبائية  10.174ما جملته  2016بلغت موارد العنوان األو  أ.د وتتكو 

 . 2014%  مقارنة بسنة  1,37نسبته  راجعااالعتيادية ومن املداخيل غير الجبائية االعتيادية مسجلة ت

ى املداخيل الج
 
فة على العقارات واألنشطة وعلى إشغال امللك وتتأت

 
بائية االعتيادية أساسا من املعاليم املوظ

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

أ.د أي ما  5.552ما جملته  2016خدمات ومداخيل جبائية اعتيادية أخرى. وبلغت هذه املداخيل في سنة 

ل املعاليم على العقارات واألنشطة أهم  عناصر املداخيل  % 54يمثل 
 
من جملة موارد العنوان األول. وتمث

 أ.د.  3.715الجبائية االعتيادية بقيمة بلغت 

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

ل  2016أ.د في سنة  2.723سبة إلى البلدية حيث تم تحصيل بالن
 
% من جملة املداخيل  49أي ما يمث

 الجبائية اإلعتيادية للبلدية.

ة من املعلوم على العقارات املبنية ومن املعلوم على األراض ي غير املبنية، فقد كانت على  ا املداخيل املتأتي  أم 

ل تباعا أ.د أي  328أ.د و 663 التوالي في حدود
 
 %  من هذه املداخيل. 6و % 12ما يمث

%  15أ.د أي  849واستأثرت مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه بما قـدره 

 من املداخيل الجبائية االعتيادية.
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 873ا قدره م 2016وبلغت مداخيل املوجبات والرخص اإلدارية واملعاليم مقابل إسداء خدمات خالل سنة 

ل نسبة 
 
 من املداخيل الجبائية االعتيادية. % 16أ.د أي ما يمث

ق باملداخيل غير الجبائية االعتيادية فقد بلغت في سنة 
 
ع هذه  4.622ما قيمته  2016وفيما يتعل

أ.د. وتتوز 

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

 .أ.د 3.020للجماعات املحلية البالغ 

أ.د. وهي تتأتى أساسا من كراء العقارات  1.437ما قيمته  2016وبلغت مداخيل امللك البلدي في سنة 

ات في حدود   % من جملة مداخيل األمالك. 65أ.د  ممثلة بذلك  930والتهجهيزات واملعد 

أ.د وتشمل املوارد  7.007ما جملته  2016ثاني للبلدية خالل سنة بلغت موارد العنوان الومن جهة أخرى 

له  صة للتنمية وموارد االقتراض واملوارد املتأتية من االعتمادات املحالة مسجلة تطورا معد  الذاتية واملخص 

صة للتنمية أهم مورد ضمن العنوان الثا2014% مقارنة بسنة  20السنوي  ني . وتمثل املوارد الذاتية واملخص 

 %. 92أ.د أي بنسبة  6.476بمبلغ 

 تحليل النفقات

% من نفقات  82وهي تتكون في حدود  2016أ.د خالل سنة  10.077 املنستيربلغت جملة نفقات بلدية 

 % من نفقات العنوان الثاني.  18العنوان األول و

% مقارنة بسنة  7ة أ.د مسجلة تطورا بنسب 8.251 ما جملته 2016 بلغت مصاريف العنوان األول في سنةو 

وتمثل نفقات % وفوائد الدين فيما تبقى.  96أ.د وبنسبة  7.911. وتتوزع على نفقات التصرف بمبلغ 2014

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

. 2014نة بسنة % مقار  27نسبته  راجعامسجلة ت 2016أ.د. سنة  1.825بلغت فنفقات العنوان الثاني أما 

% وتسديد أصل الدين والنفقات  48أ.د وبنسبة  870وتتوزع هذه النفقات بين نفقات التنمية بقيمة 

 املسددة من االعتمادات املحالة. 

بنسبة  2016-2014وشهدت االعتمادات غير املستعملة بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني زيادة خالل الفترة 

ل تلك االعتم 54
 
 .  2016% من مهجمل االعتمادات املرصودة خالل سنة  79ادات نسبة %. وتمث

ل نفقات التنمية في االستثمارات املباشرة البالغة 
 
. وتعد  نفقات مشاريع 2016أ.د خالل سنة  870وتتمث

أهم  االستثمارات التي أنهجزتها البلدية بنسب  العناية باملساحات الخضراء ومداخل املدنالطرقات واملسالك و 

   %. 21و%  73تبلغ على التوالي 

ن  استهالكها فإ ،أ.د 7.362وبالرغم من أن  االعتمادات النهائية املرصودة بخصوص هذه النفقات ارتفعت إلى 

 %. 12لم يتهجاوز 
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  .2016أ.د خالل سنة  459قيمتها  التي بلغت حالةاملعتمادات اال من %  41كما لم يتم استهالك سوى 

 القدرات املالية

أ.د  75بلغت قيمتها اإلجمالية  2015بتسديد متخلدات بعنوان تصرف  2016خالل سنة  املنستير ت بلدية قام

دات تهجاه  81تهم  
 
قت بقي   61الخواص  بقيمة % منها خالص متخل

 
ة املتخلدات بالشركة أ.د في حين تعل

 . أ.د 14الوطنية لتوزيع البترول بقيمة 

د
 
ة في موفى سنة وبلغ الحجم الجملي للديون املتخل لفائدة  منها % 87أ.د  213ما جملته  2016ة بذمة البلدي 

ها الشركة الوطنية لتوزيع  % 13أ.د و 185مؤسسات خاصة بقيمة  لفائدة مؤسسات عمومية من أهم 

 . أ.د 20البترول بقيمة 

صة لتسديد املتخلدات وفو  ر مهجهود البلدية في خالص ديونها )جملة االعتمادات املخص  وائد الدين وأصل يقد 

 %. 12الدين / جملة موارد العنوان األول( بنسبة 

% على التوالي خالل  70% و 73% و 71نسبة  املنستير ومن جهة أخرى، بلغ مؤشر االستقاللية املالية ببلدية 

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

 الفترة.نفس ي خالل على التوال

 مالحظات حول تعبئة موارد البلدية وإنجاز نفقاتها

 أوال: تعبئة املوارد البلدية

 تقدير املوارد:

ر واملنهجز في مستوى موارد العنوان األول من امليزانية أن  بلدية  نت املقارنة بين املقد  حكم  املنستير بي 
ُ
لم ت

وبلغت تلك النسبة بخصوص مهجموع موارد العنوان  % 250و % 6تقديراتها، حيث تراوحت نسب اإلنهجاز بين 

ة إلى مزيد إحكام تقديراتها. ،% 88 األول   والبلدية مدعو 

 إعداد جداول التحصيل

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

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

أ.د بينما يبلغ عدد املساكن املحصاة خالل  776مسكنا بمبلغ جملي قدره حوالي  21.134حيث تضمن  2016

من  % 44  حوالي وبالتالي فإن   ،مسكنا 37.553ما قدره  2014عملية التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 

ة باملنطقة البلدية لم يتم  تضمينها بهجدول التحصيل املعني مما ترتب عنه نقص في عدد املساكن املبني

 أ.د. 602املعاليم املوظفة تم  تقديرها بحوالي 
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، مسكنا بأذون استخالص وقتية 195تخص  2016د بعنوان سنة أ. 9,557 قدرهكما اتضح استخالص مبلغ 

 .نفس السنةوهو ما يعني عدم شمولية الجدول بعنوان 

أ.د. وقد  434فصال بقيمة تفوق  3.066أما فيما يتعلق بهجدول تحصيل معاليم العقارات غير املبنية فيتضمن 

بأذون استخالص وقتية )أي ما يمثل  2016عقارا سنة  104د يخص أ. 17,607 بقيمةلوحظ استخالص مبلغ 

 من الفصول املدرجة بالجدول(.  % 3

رة بالس
 
 8.958أن  املنطقة البلدية تضم   2016جل الوطني للمؤسسات لسنة وبينما تفيد املعطيات املتوف

مؤسسة، اتضح أن  جدول مراقبة تحصيل الحد  األدنى للمعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو 

من جملة  %38مؤسسة أي ما يمثل نسبة  3.397التهجارية أو املهنية لنفس السنة ال يتضمن سوى 

 أ.د.  248,544جل املذكور بقيمة إجمالية قدرها املؤسسات الواردة بالس

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

املراقبة، فضال عن غياب التنسيق بين هذه املصلحة ومصلحة الشؤون االقتصادية نتج عنه عدم شمولية 

 الجدول املذكور. 

لعمليات التحويل الر اجعة بالنظر  ة الشهريةيبلدية على الحصول على القائمات التفصيلولم تحرص ال

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

اقبة واملبالغ املستخلصة وقد حالت هذه الوضعية دون إجراء املقارنة بين قيمة املعلوم املضمنة بهجدول املر 

قصد تحديد الحاالت التي تستوجب استخالص معلوم إضافي باعتبار املعلوم األدنى املطلوب مثلما يقتضيه 

 التشريع الجاري به العمل. 

 تثقيل جداول التحصيل

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

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

ن أن  حيث  ،مما يتطلب تثقيل تلك الجداول قبل ذلك األجل تاريخ غرة جانفي من كل  سنة تثقيل جدولي  تبي 

يوما خالل  72مقابل  يوما 36بلغ بتأخير تم   املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على األراض ي غير املبنية

 . 2015سنة 

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

 .ملنستيربالتنسيق مع كل  من القباضة البلدية وأمانة املال الجهوية با
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 استخالص املعاليم

ى 4.649ستخالص البالغة مع اعتبار بقايا اال 
 
، ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها 2015 سنة أ.د في موف

فة على العقارات إلى ما قدره 
 
أ.د أي ما  991. وتم  استخالص 2016أ.د في سنة  5.785بعنوان املعاليم املوظ

 . 2014% سنة  14مقابل   % 17نسبته 

ف 2016وبلغت تثقيالت سنة 
 
ع بين املعلوم على  1.136 ة على العقارات ما جملتهبعنوان املعاليم املوظ

أ.د تتوز 

 أ.د.   437بقيمة  أ.د  واملعلوم على األراض ي غير املبنية 699العقارات املبنية في حدود 

 11% و 22وبلغت نسبة استخالص املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على األراض ي غير املبنية على التوالي 

  .2014% خالل سنة  9و%  19% مقابل 

أ.د، تم  استخالصها بنسبة  1.437وارتفعت املبالغ الواجب استخالصها بعنوان مداخيل األمالك إلى ما جملته 

 .2014% سنة   43% مقابل نسبة  36

ن من خالل املعاينة امليدانية املهجراة بتاريخ    املنستير وما بعده للقباضة البلدية ب 2017 ديسمبر 7وقد تبي 
 
ه أن

ة نقائص ال  ها تشكو من عد   أن 
 
يتوفر لدى البلدية تطبيقة إعالمية )منظومة التصرف في موارد امليزانية(، إال

نها من متابعة عمليات االستخالص بنهجاعة حيث ال تسمح املنظومة بحصر قائمة الفصول املستخلصة 
 
مك

ُ
ت

 وغير املستخلصة وبمتابعة تقادم الفصول.

 
 
ن أن املعلوم على العقارات و املعلوم على العقارات املبنية  بعنوان تحصيل مبالغ 2016ل سنة ه تم  خالكما تبي 

ه تم   17,607وأ.د  9,557 ا على التواليقدرهاملبنية عن طريق أذون استخالص وقتية غير 
 
 أن

 
ا تثقيله أ.د إال

ا يخل  بمبدأ سنوية امليزانية. 2017خالل سنة   مم 

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

 االستخالص إجراءات

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

 3.406فبالرغم من توجيه  ،االقتصار على اإلعالمات الوحيدة واإلنذارات دون املرور إلى االعتراضات والعقل

 أن  نسبة استخالص هذه املعاليم لم تتهجاوز  إنذارا  168إعالما وحيدا و
 

ه لم يتم  إجراء  17إال
 
% ذلك أن

 .2016عمال تنفيذيا خالل سنة  1.352سوى 

 -2015خالل الفترة ، % 75و%  17 على التواليبنسب بلغت وقد تراجع عدد اإلعالمات الوحيدة واإلنذارات، 

2016. 
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 املسّوغة البلدية العقارات

ل فيعقارا  443البلدية  تمتلك
 
محال ملمارسة أنشطة تهجارية  307عقارا معدا للسكنى و 136 مسوغا تتمث

د  13وبين  شهرياد  2.366د و  28صناعية بمعينات كراء تراوحت بالنسبة إلى املحالت التهجارية بين و مهنية و 

لم تتهجاوز  ورغم أهمية املواقع الجغرافية للمحالت البلديةت السكنية. بالنسبة إلى املحال د شهريا  290و

من  % 61 بالنسبة إلى د 50ود  150مبلغ املحالت التهجارية  من % 56بالنسبة إلى  معينات الكراء الشهرية

 .السكنيةاملحالت 

البلدية ن إف يغ،تسو عقود المن  % 67رغم عدم التنصيص على الزيادة السنوية في معينات الكراء ضمن و 

بالنسبة إلى العقود التي تنص على الزيادة  الكراء عيناتمقيمة  تحييناإلجراءات الالزمة ل باتخاذ تبادرلم 

 وما قبلها.  2009سنة  لها منذآخر عملية تحيين  شهدتالعقود تلك من  % 47حيث أن  السنوية،

بتطبيق نسبة الزيادة املنصوص عليها  2016واتضح من خالل إعادة احتساب معينات الكراء بعنوان سنة 

ة اإليهجار بالنسبة إلى محالت السكنى أن  البلدية سجلت نقصا في مداخيل التسويغ  بالعقد على كامل مد 

 أ.د.  73,680املستحقة بقيمة 

نات كما لم تتول البلدية مراجعة معينات كراء املحالت التهجارية التي لم تتضمن عقودها الزيادة اآللية في معي

ل للمالك حق الذي ي 1 1977ماي  25املؤرخ في  1977لسنة  37الكراء عمال بمقتضيات القانون عدد  خو 

أعوام على تاريخ تصرف املتسوغ في املحل أو تهجديد تسويغه له،  3املطالبة بتعديل معينات الكراء بانقضاء 

حالت املعنيين بهذا اإلجراء رغم انقضاء من مستغلي امل % 81حيث لم تبادر البلدية بتوجيه تنابيه تهجارية إلى 

 سنوات عن آخر عملية تحيين. 3ما يزيد عن 

حيث لم تتهجاوز  ،مهجموع مداخيل تسويغ العقاراتمن  % 34إلى استخالص سوى البلدية  وصللم تتو 

نوان أ.د بع 2.754استخالصها الواجب في حين ناهزت املبالغ أ.د  930املقابيض املنهجزة بهذا العنوان مبلغ 

ة اال لذلك تراكمت بقايا  نتيهجة. و 2016سنة  دة بعنوان مداخيل كراء األمالك البلدي 
 
في  بلغلتستخالص املتخل

لتأ.د  1.823 ما قيمته 2016موفى سنة 
 
 .  منها % 77 التهجاريةاملحالت معينات كراء املتخلدات املتعلقة ب مث

 اللزماتإدارة 

أ.د  10ة بندا يقض ي بدفع املستلزم للبلدية مبلغا جزافيا قدره السابقتضمنت عقود لزمة املسلخ البلدي 

سنويا مقابل خالص مصاريف استهالك املاء والكهرباء والتنظيف ورفع الفضالت. وتم  حذف ذلك البند من 

ى إلى عدم خالص املستلزم لتلك املصاريف خالل فترة اللزمة املشار  2017-2014العقد بالنسبة للفترة  مما أد 

 ا. إليه

                                                             
1

ديد كراء العقارات أو املحالت ذات اإلستعمال التهجاري أو الصناعي أو املستعملة املتعلق بتنظيم العالقات بين املسوغين واملتسوغين فيما يخص تهج 

 .في الحرف
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ن من خالل اإلطالع على امللفات املتعلقة بمستلزمي األسواق ما يفيد التزامهم ببنود كراسات الشروط  ولم يتبي 

من حيث استعمال دفاتر وصوالت مسلمة من القابض البلدي أو التزامهم بالحسابيات الواجب مسكها ومد  

 البلدية بها، مما يحول دون معرفة املردودية الفعلية للسوق.

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

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

 عليها بالعقود.

 اإلشغال الوقتي

 استغالل فضاء ترفيهي 

ة إحدى الشركاتجزءا من امللك العمومي البلدي  2003منذ سنة وضعت البلدية  الستغالله كفضاء   على ذم 

دون  د سنوياأ. 5 قار  قدره  معلوممقابل اإلشغال الوقتي للملك العمومي عائلي ترفيهي بموجب ترخيص في 

 الذكر. آنف 2007لسنة  362من األمر عدد  3خالفا ملقتضيات الفصل  تهجديد لقرار الترخيص، وذلك

غم من أن  الشركة تستغل  منذ سنة  عوضا عن مساحة مرخص  2م 1.400 مساحة فعلية تبلغ 2009وبالر 

ب عنه نقص في املستوجب دفعه لفائد اإلشغال راجع معلومتلم البلدية  ن  فإ ،2م 638فيها قدرها 
 
تها، مما ترت

عوضا عن  أ.د 255,5إشغال سنوي قدره معلوم باعتبار  2016أ.د بعنوان سنة  250,5بلغت قيمته  املداخيل

 املتعلق بضبط تعريفة معلوم اإلشغال. 2012لسنة  73لقرار البلدي عدد أ.د وذلك عمال با 5

 اإلشغال بعنوان االنتصاب

في أ.د  91قدره  مبلغا 2016خالل سنة االستخالصات بعنوان معاليم اإلشغال الوقتي للطريق العام  بلغت

رت الدائرة حين
 بحوالي(  فقطمحال  241ملحالت املحصاة )إلى ااستخالصها بالنسبة  ستوجباملعاليم امل قد 

نفس السنة. ويعزى ذلك إلى عدم شمولية إحصاء املحالت الخاضعة لهذه املعاليم، حيث ال  أ.د خالل 862

 بالنسبة إلى
 
 .أ.د 83,816ال تتهجاوز بقيمة )أكشاك ومقاهي(  محال  101 توظف البلدية تلك املعاليم إال

 اإلشغال بعنوان اإلشهار

على واجهات املحالت املعدة للتهجارة  اإلشهار بواسطة الستائر والعارضات االستخالصات بعنوان معاليم بلغت

ر تلك املعاليم بالنسبة إلى  5مبلغا قدره  2016خالل سنة  والصناعة واملهن املختلفة قد 
ُ
 292أ.د، في حين ت

  .نفس السنةخالل  أ.د 39حوالي محال تم  إحصاؤه 
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 تحصيل واستخالص معاليم رفع الفضالت بمقابل

ق بضبط  1998جويلية  13املؤرخ في  1998لسنة  1428بلدية تطبيق مقتضيات األمر عدد اللم تتول  
 
املتعل

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

بدون مقابل رغم استصدارها  باملنستير فواضل التي تفرزها أغلب املؤسسات املنتصبة باملنطقة البلدية ال

 لقرار يضبط تعريفة جمع ونقل النفايات غير املنزلية. 

رغم أن  عدد املؤسسات التهجارية والصناعية ( 2016اتفاقية )إلى موفى سنة  17كما لم تبرم البلدية سوى 

. ولم يتم  تثقيل سوى اتفاقية واحدة )االتفاقية مؤسسة 8.958ة باملنطقة البلدية يبلغ واملهنية املتواجد

ا يحول مالقباضة البلدية  املبرمة بين البلدية واملستشفى الجامعي فطومة بورقيبة ومستشفى الولدان( لدى  م 

 . معاليم رفع الفضالت بخصوص بقية االتفاقيات متابعة استخالص دون 

ية الكميات املتعلقة بالفضالت شبه املنزلية املتأتية من املؤسسات واملحالت، فإن  وبالنظر إلى أه بلدية الم 

ة إلى حصر املؤسسات املعنية وإيالء إبرام اتفاقيات رفع الفواضل بمقابل مزيد العناية بما يساعدها  مدعو 

 على تعبةة موارد إضافية.

 التكميليةاإلحصاءات 

ة التهيةة والتراخيص العمرانية ومصلحة األداءات عند إعداد جداول لوحظ غياب التنسيق بين مصلح

مة كما ال 
 
قة بتراخيص البناء املسل

 
تحصيل املعاليم على العقارات املبنية، حيث ال يتم  استغالل البيانات املتعل

أكد من االنتهاء من إنهجاز البناءات.  يتم  إجراء املسوحات الالزمة للت 

 كاسب البلدّيةمسك حسابّية خاّصة بم

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

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

ه وخالفا ملا جاء بالفصل سال
 
 أن

 
ه ال يتم مسك حسابية خاصة بهجرد تلك املكاسب، إال

 
ن أن ف الذكر فقد تبي 

 بمكاسب البلدية كما ال يتم  القيام بهجرد سنوي لها.

 بشهادة إبراء االستظهار 

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

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

من ن تبي  ، خالص املعاليم املستوجبة على املنتفع بالخدمات ومنها التعريف باإلمضاء على املعامالت العقارية

بهذه املقتضيات حيث تم  تقديم خدمة التعريف  ةحال 11عدم االلتزام في دفاتر للتعريف باإلمضاء  3خالل 

 ء لعدد من تلك املعامالت دون مطالبة املنتفعين بالخدمة باإلدالء بشهادة اإلبراء.  باإلمضا
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 متابعة الديون القديمة

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

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

ن من خالل فحص قائمات بقايا االستخالص إلى غاية 2012ديسمبر  31إلى  2010ديسمبر  17املمتدة من  ، تبي 

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

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

 أ.د.  3.016جملته 

 
 
أ.د  123عددا من الفصول بلغت قيمتها الجملية حوالي  ضح من خالل مراجعة قائمة بقايا االستخالص أن  وات

وما قبلها ولم تشملها أعمال قاطعة  2009% من جملة الديون املتخلدة( مستوجبة منذ سنة  4)أي بنسبة 

  مما جعلها عرضة للسقوط بالتقادم. 2016إلى موفى سنة  2009ديسمبر  17للتقادم خالل الفترة من 

 خارج امليزانية العمليات تسوية

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

 5( مما يخالف مقتضيات التعليمات العامة عدد 2014 -2008ن يعود بعضها إلى الفترة )تفوق السنتي

 الصادرة عن اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية. 1991سبتمبر  2املؤرخة في 

 النفقات ثانبا:

 تقدير النفقات

ر واملنهجز في مستوى نفقات نت املقارنة بين املقد  حكم تقديراتها حيثأن  البلدية لم األول  العنوان بي 
ُ
بلغت  ت

ل .% 73نهجاز اإل  ةنسب )االعتمادات النهائية )رات يبالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني نسبة تغي كما ُسج 

% نتيهجة التنقيحات بالزيادة  6قدرها  (اإلعتمادات األصلية املرسمة()اإلعتمادات األصلية املرسمة(/ - املرسمة

 . أ.د 276قدره  ماب دة من االعتمادات املحالةاملسد  نفقات الفي بعض فصول  خاصة

صة لنفقات العنوان الثاني  ي عن %. ويعزى ذلك إلى  79وبلغت نسبة عدم استهالك االعتمادات املخص 
 
التخل

اقتناء معدات النظافة والطرقات اريع تعبيد الطرقات والتنوير العمومي و تنفيذ بعض املشاريع وهي أساسا مش

 .ة العمرانيةودراسة مثال التهية

 في األجور  التصرف

من مهجموع  % 53وهو ما يعادل نسبة  2016أ.د خالل سنة  4.389يبلغ حجم التأجير العمومي بالبلدية 

ل   .2016-2014% خالل الفترة  15نفقات العنوان األول. وقد شهدت هذه النفقات زيادة بمعد 
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التصرف في املنح ود مالحظات تذكر باستثناء ولم تسفر أعمال املراجعة لنفقات التأجير بالبلدية عن وج

ن ، حيث الخاصة بالنظافة ه يتم  صرف  املنستير ببلدية  2016فحص أوامر صرف األجور لشهر ديسمبر بي 
 
أن

ة" بصفة مقترنة لفائدة  ة ورفع الفواضل املنزلي  ة "لحفظ الصح  ة الخصوصي  "منحة األوساخ" واملنحة البلدي 

ن منه 127 ل  59م مباشرة مهام التطهير ورفع الفضالت سوى عامال، ال يؤم 
 
% من مهجموع  46عامال أي ما يمث

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

لين بحق  االنتفاع بمنحة األوساخ على معنى   876األمر عدد القائمين مباشرة بالتطهير ورفع الفضالت املخو 

 املحدث لها. 1980لسنة 

ب عن ذلك صرف منح بعنوان نفس الشهر بلغت قيمتها 
 
. 2.040وقد ترت  د دون وجه حق 

ن من خالل فحص قائمة  ة" فقد تبي  ة ورفع الفواضل املنزلي  ة "لحفظ الصح  ا املنحة البلدية الخصوصي  أم 

ة أو أعمال أخرى % فقط منهم يقومون بأعم 61العملة املنتفعين بها أن   ال جمع ورفع الفواضل املنزلي 

ة على معنى األمر عدد   املذكور أعاله. 1990لسنة  1293مرتبطة بحفظ الصح 

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

  د. 6.000حوالي  2016نوان سنة فعليا )منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل املنزلية( بع

 الت كهربائيةصيانة محوّ 

صيانة املحوالت الكهربائية وتركيز حاويات توزيع الضغط العالي الخاصة باملركب  في إطار إنهجاز أشغال

فازت به  2016نوفمبر  26الرياض ي والقاعة املغطاة محمد مزالي، أعلنت البلدية عن طلب عروض بتاريخ 

 أ.د. 94,400غ  إحدى الشركات بمبل

وقد لوحظ في هذا الخصوص أن  الفصل املتعلق بتنظيف ورفع الغبار عن مكونات املحوالت الكهربائية 

(Nettoyage et dépoussiérage تم  تقديره من قبل البلدية بمبلغ )أ.د وبلغ أعلى ثمن معروض بشأنه من  5

أ.د أي ما يقارب أربعة أضعاف تقدير  24ره أ.د بينما عرضت الشركة الفائزة ثمنا قد 12بقية املشاركين 

 اإلدارة، وذلك نتيهجة عدم إجراء مقارنة تفصيلية ملعقولية األثمان املعروضة فصال فصال. 

 الشوارع وصيانة املناطق الخضراء تنظيف

فت بلدية املنستير مباشرة إحدى املؤسسات  إطار في 
 
تشذيب أشجار النخيل باالستعداد ملناسبات وطنية كل

سة ثانية للقيام بأعمال تنظيف املدخل الجنوبي للمدينة وبعض أجزاء من ب املدينة، كما تم  االتفاق مع مؤس 

بمبدأي الشفافية  مما يمس  ودون تفعيل للمنافسة، اإلعالن عن طلب عروض املنطقة السياحية دون 

 .واملساواة أمام الطلب العمومي
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املطلوب إنهجازها ألشغال لواضحة  خصائصو  واصفاتم لضبطكراسات شروط  إعداد البلديةولم تتول  

 ولتحديد 
 
قبل كل عملية استالم  الخدمات املطلوبة الحصول علىن من التحقق من آليات املراقبة التي تمك

 .، وال إبرام عقود لتحديد التزامات املؤسستين املتعاقد معهماألشغاللجزئي أو نهائي 

 الكميات الفعلية املنهجزة ملتابعة تنفيذ األشغال وبالتالي لم يتم  جردالبلدية مسك كراس حضيرة  تتول  كما لم 

ومقارنتها بما تمت املصادقة عليه لتمرير  والتحقق من تطابق املوارد البشرية التي تم  وضعها على الذمة

يعه على وتم  االكتفاء بشهادة قبول األشغال من قبل مدير إدارة النظافة واملحيط بالبلدية وتوق املدفوعات.

ستين، دون التأكد من الكميات املنهجزة فعال. مة من املؤس   الفواتير املقد 

وتنفيذ النفقات الخاصة بخدمات تنظيف الشوارع وتشذيب أشجار النخيل لم تلتزم  بعقدوفيما يتعلق 

ها تعهدت بتلك النفقات قبل تخصيص االع تمادات البلدية باإلجراءات القانونية الجاري بها العمل، حيث أن 

من مهجلة املحاسبة العمومية الذي ينص على أنه "ال يهجوز عقد  84الالزمة لها وهو ما يخالف أحكام الفصل 

ها لم تحصل على التأشيرة املسبقة ملراقب  ة نفقة أو صرفها ما لم يقع تقريرها بميزانية املصاريف"، كما أن  أي 

س املهجلة القاضية بأنه "ال يهجوز عقد النفقات من نف 269املصاريف العمومية في مخالفة ألحكام الفصل 

البلدية إال بعد الحصول على تأشيرة من طرف مصلحة مراقبة املصاريف العمومية". ففي حين تولت 

هت البلدية بمكتوب إلى املدير العام  2016أفريل  6املؤسستان املعنيتان إنهجاز األشغال املطلوبة قبل  توج 

د  95لطلب تحويل مبلغ  2016أكتوبر  26يط في تاريخ للوكالة الوطنية لحماية املح أ.د بعنوان صيانة وتعه 

 في تاريخ  
 
 .2016ديسمبر  16املساحات الخضراء لم تتوصل به البلدية إال

 سير وكالة الدفوعات

في موفى كل سنة  القاض ي بأن "يتولى املحاسبمن مهجلة املحاسبة العمومية  157الفصل  عليه ينص ملاخالفا 

ويتولى في غرة  .التهجميد على اإلعتمادات املهجمدة لديه بالفصول املعنية باألمر من ميزانية السنة الجارية رفع

" قام وكيل السنة املوالية تهجميد ما يساوي التسبقة من اعتمادات الفصول املوازية مليزانية العام الجديد

سبقة وكالة الدفوعات الخاصة بسنة على ت 2015الدفوعات بخالص فواتير تتعلق بنفقات تعود إلى سنة 

2016.  
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 التوصيات

 على تقليص آجال تثقيل جداول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية وذلك بالتنسيق مع كل  من  العمل

 .ملنستيرالقباضة البلدية وأمانة املال الجهوية با

 ق القواعد واإلجراءات واآلجال املنصوص عليها االلتزام بإعداد امليزانيات وإجراء التعديالت والتنقيحات عليها وف

 بالقانون األساس ي مليزانية الجماعات املحلية ومهجلة املحاسبة العمومية.

 .مزيد إحكام تقديرات املوارد والنفقات عند إعداد امليزانية البلدية 

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

  املعلوم على املؤسسات الصناعية والتهجارية  لتحصيلاستغالل القائمات التفصيلية في إجراء املراقبة الدورية

 واملهنية.

  خاصة وتفعيل إجراءات التتبع ومواصلة مختلف  املدينينمضاعفة الجهود في مهجال االستخالص بمتابعة كبار

 مراحله في اآلجال القانونية.

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

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

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

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

ة"في إسناد جوان  17في  ة ورفع الفواضل املنزلي  ة "لحفظ الصح  ة الخصوصي   ."منحة األوساخ" واملنحة البلدي 

  ولضمان حسن سير  اإلخالالت عروض لتفادي حصول الوطلبات  الصفقاتإجراءات  تطبيق إحكاممزيد

د بالخدمات أو املواد في اآلجال املناسبة رة بكراسات الشروط  مع، عمليات التزو  تفعيل آليات الرقابة املقر 

 .للتأكد من إنهجاز األشغال املطلوبة على الوجه األكمل

  لى تقديم وثائق اإلثبات وتأديتها مع الحرص ع النفقاتااللتزام بالقواعد واإلجراءات واآلجال التي تحكم عقد

 املؤيدة لها طبقا للصيغ القانونية الجاري بها العمل.

  الترتيبية الجاري بها العمل ومسك  القواعدحماية األمالك املنقولة وغير املنقولة بااللتزام بإجراء الجرد وفق

 حسابية خاصة بها.


