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 النفيضةرقابة املالية على بلدية التقرير 

 (6102 سنة تصّرف)

 

 تقديم البلدية

في الوسط وتقع البلدّية . 7991جانفي  9العلي املؤرخ في  ألامربمقتض ى ( فيما يلي البلدية)النفيضة  بلديةأحدثت 

ويبلغ عدد هكتار  7.759وهي تنتمي جغرافيا إلى والية سوسة وتقّدر مساحتها بحوالي الشرقي شمال والية سوسة 

 . 5172حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة ساكنا  71.991سكانها 

 5177لسنة  3293بمقتض ى ألامر عدد  5177ويشرف على تسيير البلدية نيابة خصوصية تم تسميتها منذ سنة 

ورية التونسية حيث تّم املتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمه 2011أكتوبر  27املؤرخ في 

 .2011نوفمبر  15تنصيبها بتاريخ 

ويتوفر لدى . الشؤون الادارية و املالية و إدارة الشؤون الفنية وإدارة ويضم الهيكل التنظيمي للبلدية كتابة عامة

تجارية  ؤسسةم 5.815بلدية حوالي ال وتضم. وتضّم البلدّية دائرة بلدّية وحيدة. عامال 86عونا من بينهم  86البلدية 

أما نفقاتها فقد بلغت معدل  5178-5172خالل الفترة  د.م 8,9وبلغ معدل مواردها السنوية  .وصناعية ومهنية

 .د.م 5,85

 طبيعة املهمة 

وفي إطار تنفيذ الاتفاقّية املبرمة بين الجمهورّية التونسّية  5171أكتوبر  8بتاريخ  287عمال باإلذن بمهمة عدد 

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

د 5178 الوضعّية املالّية للبلدّية بعنوان سنة
ّ
من إحكام إعداد الحساب املالي ومن صّحة ومصداقّية البيانات  للتأك

أجل تعبئة املوارد املتاحة لها وتأدية نفقاتها في كنف جهود البلدّية من مل اهتمامها الّدائرة أولتكما  .املضّمنة به

 .الشرعّية

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

ز املحاسبي املنجزة لدى مصالح البلدية واملرك الزيارات امليدانية عالوة على" أدب بلديات"من منظومة  املستخرجة

 .الخاص بها
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 إجراءات إعداد امليزانية وختم الحسابات 

طبقا ملقتضيات مجلة الجباية املحلية ومجلة املحاسبة العمومية والقانون  5178تم إعداد ميزانية البلدية لسنة 

رار وزير املتعلق بالقانون ألاساس ي مليزانية الجماعات املحلية وق 7919ماي  72املؤرخ في  7919لسنة  89عدد 

املتعلق بضبط وصيغة وتبويب ميزانيات  5116مارس  87الداخلية والتنمية املحلية ووزير املالية املؤرخ في 

 . الجماعات املحلية

وتولت سلطة إلاشراف . 5179 جويلية 87في شأن امليزانية ضمن الدورة املؤرخة في املجلس البلدي وتم تداول 

  .5179ديسمبر  87املصادقة عليها بتاريخ 

ماي  59 املنعقدة بتاريخوالتداول في شأنها ضمن الدورة العادية الثانية  5178سنة الختم النهائي مليزانية كما تم 

 .5171جوان  55وتمت مصادقة سلطة إلاشراف عليه بتاريخ   5171

ملنجزة من قبل التأشير على العمليات الحسابية قبضا وصرفا ا 5171 ماي 79تولى أمين املال الجهوي بتاريخ و 

ت سلطة الاشراف إقرار الحساب املالي لسنة . املحاسب العمومي شهادة منه في مطابقتها لسجالته
ّ
 5178كما تول

ة املحاسبة العمومّية لم يتضّمن الحساب املالي  565وخالفا للفصل . 5171جوان  55بتاريخ 
ّ
لبلدية من مجل

 سلطة إلاشرافتأشيرة  5171 ماي 87 دائرة املحاسبات بتاريخمثلما تّم تقديمه إلى  2016بعنوان سنة  النفيضة

 .شهادة منه على مطابقته لحساباته

 خالصة أعمال املراجعة

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

قيقة ومع اعتبار ما انتهت إليه أعمال التدقيق املستندية وامليدانية من التي تعذر ضبطها بصفة د الوقودواستهالك 

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

صدق النتيجة  ال تشوبها أخطاء جوهرية من شأنها التأثير على النفيضةالجماعات املحلية من أن حسابات بلدية 

  .5178املحاسبية وعلى صحة العمليات املحاسبية املنجزة قبضا وصرفا بعنوان ميزانية سنة 
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  6102ملخص الحساب املالي لسنة 

20162015

النفقاتاملقابيضالنفقاتاملقابيض

381 313 2532 335 2العنوان ألاول 

356 505 7191 533 1املداخيل الجبائية إلاعتيادية

160 476559 571املعاليم على العقارات و ألانشطة

488 890562 576مداخيل اشغال امللك العمومي البلدي والاستلزام 

168 854382 383معاليم الرخص الادارية إسداء خدمات

540 5001 1املداخيل الجبا ئية الاعتيادية الاخرى

024 534808 801املداخيل غير الجبائية الاعتيادية

636 096116 136مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية

388 437691 665املداخيل املالية الاعتيادية

252 063 1271 293 1العنوان الثاني

902 266813 993املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية )م-خاصة للبلدية(

61749 126منح التجهيز

وارد مختلفة 853 649813 866مدخرات وم

469 981110 190موارد الاقتراض

469 981110 190موارد الاقتراض الداخلي

881 881138 108املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

881 881138 108املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

256 833 2411 790 1العنوان ألاول 

763 739 2611 665 1نفقات التصرف

122 366927 985التأجير العمومي

261 078713 570وسائل املصالح

379 81799 109التدخل العمومي

00نفقات التصرف الطارئة وغير املوزعة

493 98193 124فوائد الدين املحلي

493 98193 124فوائد الدين املحلي

656 948284 730العنوان الثاني

148 49396 563نفقات التنمية

148 49396 563إلاستثمارات املباشرة

0نفقات التنمية الطارئة و غير املوزعة

508 455158 167تسديد أصل الدين

508 455158 167تسديدأصل الدين

000 030النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

000 030النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

3 628 3812 521 1903 376 6332 117 911

 721 258 1911 107 1الفائض
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 ونفقاتها النفيضةتحليل موارد بلدية 

 6102النتائج العامة لتنفيذ امليزانية لسنة 

 5178لتبلغ جملة املقابيض املنجزة سنة %  5 ناهزبمعدل سنوي  5178-5172تطورت موارد البلدية خالل الفترة 

 . د.م 5,9لتناهز ما قيمته %  2مقابل تطور للنفقات بمعدل د .م 8,8ما قدره 

د .م 7,7عن فائض جملي في املقابيض على املصاريف قدره  5178بعنوان تصرف سنة بلدية الأسفر تنفيذ ميزانية و 

د أما الباقي الذي يمثل الفوائض املنقولة من سنة إلى أخرى .أ  996,871في حدود  حتياطيالا إلى املال تم تحويله 

  .د فقد تم تحويله إلى الحساب إلانتقالي.أ 716,667بعنوان املشاريع املمولة بواسطة إلاعتمادات املحالة وقيمته 

 امليزانية  واردم

خالل الفترة  استقرارسجلة بذلك م. د.م 5,88ملته ج ما 5178بلغت موارد العنوان ألاّول للبلدية خالل سنة 

 .سنوّيا%  5حيث لم يبلغ معّدل النمّو سوى  5172-5178

ل نسبة من املداخيل الجبائية الاعتيادية باألساس موارد العنوان ألاول وتتكّون 
ّ
غير ومن املداخيل %  88التي تمث

 .من جملة هذه املوارد % 82بنسبة  الجبائية الاعتيادية

إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام من تتأتى أساسا  هاأنبخصوص هيكلة املداخيل الجبائية الاعتيادية اتضح و 

فة على العقارات وألانشطة مداخيل وكذلك  5178د سنة .أ 911التي بلغت املرافق العمومية 
ّ
التي املعاليم املوظ

املعاليم على املوجبات والرخص إلادارية وإسداء ز قيمة لم تتجاو ذلك مقابل  فيد و.أ 917مبلغ  توفيرمكنت من 

  .املداخيل الجبائّية الاعتيادّيةمن من %  78 ةنسبخدمات 

 رد بالنسبة إلى البلديةاو املأهم من املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية يعتبر و 

ل  د أي ما.أ 211مبلغ تحصيل  5178في سنة حيث تم 
ّ
 .يل الجبائية إلاعتياديةمن جملة املداخ%  59حوالي يمث

على التوالي تتجاوز  مفإنها ل مداخيل املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية،فيما يتعلق بأّما 

ل تباعا .أ 72د و.أ 99
ّ
 .الجبائية إلاعتيادية من املداخيل%  7و%  2د أي ما يمث

 
ّ
املداخيل "د تتوّزع بين.أ 802ما قيمته  5178ق باملداخيل غير الجبائية الاعتيادية فقد بلغت في سنة وفيما يتعل

ية أساسا من املناب من املال املشترك للجماعات املحلية" املالية الاعتيادية
ّ
 ".مداخيل امللك البلدي"و املتأت

جملة من %  85حوالي د أي ما يمثل .أ 494لغت فقد بموارد البلدية بعنوان املناب من املال املشترك فبخصوص 

-5172خالل الفترة  استقراراوقد سجلت هذه املوارد  املقابيض املنجزة بعنوان املداخيل غير الجبائية إلاعتيادية

من من جملة %  8وهو ما يمثل نسبة ) د.أ 788 ما قيمته 5178مداخيل امللك البلدي في سنة في حين ناهزت  .5178

 .(غير الجبائية إلاعتياديةاملداخيل 
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 سنوّيا ليبلغ%  9ناهز  5178-5172خالل كامل الفترة تراجعا جملة موارد العنوان الثاني  ومن جهة أخرى شهدت

 .5178سنة د .م 7,59

وموارد %  11بنسبة واملخّصصة للتنمية  للبلدية الذاتيةاملوارد  بين باألساس مقابيض العنوان الثاني تتوزعو 

 . % 15نسبة بالاقتراض 

صندوق القروض قروض  تتأتى منلداخلي و ا الاقتراضموارد  تنحصر فيموارد الاقتراض فهي ب وفيما يتعلق

  .5178في موفى سنة د .م 1,79التي بلغت  ومساعدة الجماعات املحلية

 امليزانية نفقات

استأثرت منها نفقات التأجير العمومي ووسائل املصالح د .م 7,19ما قيمته  5178بلغت نفقات العنوان ألاول سنة 

سنة د .م 7,21من  وذلك 5178-5172خالل الفترة  % 8وّي ناهز بمعّدل سنهذه النفقات وارتفعت  .% 61نسبة 

 5178-5172إلى تطور كتلة ألاجور خالل الفترة  باألساسويعزى هذا الارتفاع  .5178سنة د .م 7,99إلى  5172

 .% 75 بلغبمعدل سنوي 

جّل متخلدات  وتخص. د.أ 19 ما قيمته 5178 وبلغت جملة النفقات املنجزة بعنوان متخلدات البلدية لسنة

 (. من جملة املتخلدات % 99بنسبة )البلدية هياكل عمومية 

توزعت أساسا بين الاستثمارات املباشرة وتسديد أصل الدين على . د.م 1,18نفقات العنوان الثاني فقد بلغت  أما

 %.  58و%  11التوالي في حدود 

 القدرات املالية

د وتبّين تراجع تحويالت الدولة مقابل .أ 292 من املال املشترك بعنوان املناب 5178 بلغت موارد البلدية لسنة

وهو ما نتج عنه ارتفاع مؤشر الاستقاللية املالية للبلدّية  5178-5172 ارتفاع موارد العنوان ألاّول خالل الفترة

 5172نتي س%  11و%  18من جملة موارد العنوان ألاّول مقابل  5178سنة %  19حيث بلغ حجم املوارد الذاتّية 

 89و % 82)على املستوى الوطني  االذي تّم تسجيله تاملعّدال  أفضل منتضّل في جميع الحاالت وهي نتيجة  5179و

 (.5178-5172على التوالي خالل الفترة %  89و% 

ر املديونّية فقد بلغت الديون حوالي
ّ
مقارنة %  8,77مقارنة بجملة موارد العنوان ألاّول للبلدّية و%  9 أّما عن مؤش

 9,58و%  9,71بجملة املوارد الذاتّية للبلدّية وهي نتائج أفضل مّما تّم انجازه على املستوى الوطني والتي بلغت 

على املستوى املسّجلة املعّدالت  ودون %  57,5و % 12,7 كانت في حدودوّجهة للتصّرف املأّن املديونّية تبّين و  .%

 .من جملة موارد العنوان ألاّول واملوارد الذاتّية%  5,78و%  8,6والتي بلغت  بعنوان التصّرفالوطني 
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ر املجهود الاّدخاري الخاّم 
ّ
من موارد العنوان  % 58حوالي ( جملة موارد العنوان ألاّول / الادخار الخام )وبلغ مؤش

الادخار املوّجه  أّما. % 9,55 ةالبالغ املسّجلة على املستوى الوطني النتيجة في حدودألاّول املحّققة وهو يعتبر 

دون املعّدل وهي نتيجة  % 5,78فقد بلغ ( جملة موارد العنوان ألاّول / (الديون أصال  -الادخار الخام)) لالستثمار 

 . % 79لوطني البالغ املسّجل على املستوى ا

ض لفائدة صندوق القرو  5178ديسمبر  87وتمكنت البلدية من خالص جميع أقساط الدين املستوجب إلى موفى 

 .ومساعدة الجماعات املحلية
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 تعبئة موارد البلدية وإنجاز نفقاتها

 املوارد تعبئة-أوال

 تقدير املوارد

حكمالبّينت املقارنة بين املقّدر واملنجز في مستوى موارد العنوان ألاول من امليزانية أّن 
ُ
تقديراتها،  ضبط بلدية لم ت

 .عنوان ألاول مجموع موارد ال من % 712نسبة الانجاز حيث بلغت 

 جداول التحصيل ومتابعة إعداد ومسك

  من ذلك تبّينصالح املبلدّية محدودية التنسيق بين للالنظام املعلوماتي  أفرز النظر في
ّ
 5172 سنةتّم خالل  هأن

 7ل تاريخ نهاية ألاشغا) بالنفيضةع تعبيد الطرقات في عدد من ألانهج وألاحياء التابعة للمنطقة البلدّية و إنجاز مشر 

ه لم يرافق أدون ( 5172سبتمبر 
ّ
ية حيث أن

ّ
فة بالجباية املحل

ّ
ن يتّم التنسيق بين املصالح الفنية واملصلحة املكل

ة الجباية املحلية  9انجاز املشاريع تحيين نسبة املعلوم على العقارات املبنّية وفقا ملا تّم تحديده بالفصل 
ّ
من مجل

فعلّية عند احتساب املعاليم املستوجبة وهو ما من شأنه أن يؤّدي إلى وذلك باألخذ بعين الاعتبار للخدمات ال

 . التقليص من القيمة الفعلّية املستوجب توظيفها وتثقيلها بعنوان املعلوم املذكور 

 5178الخاص بالسنة املالية مقاربة عدد الفصول املضمنة بجدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية أفرزت و 

تسجيل فارق في عدد محالت السكنى  5172حصائية املتعلقة بالتعداد العام للسكان والسكنى لسنة واملعطيات إلا 

مسكنا في حين لم يتضمن جدول التحصيل  8.561بلغ عدد املساكن حسب التعداد العام باملنطقة البلدية حيث 

  .فصال 5.919سوى عدد 

بخصوص املؤسسات الصناعية والتجارية واملهنية  مراقبة وفي نفس إلاطار ولئن تولت البلدية إعداد جداول 

ويذكر أن . املطالبة بأداء املعلوم على املؤسسات إال أنها لم تتضّمن جميع املؤسسات الناشطة باملنطقة البلدية

مؤسسة في حين أن السجل الوطني  855تضّمن  5178جدول التحصيل لسنة بعدد املؤسسات املضمنة 

 .مؤسسة إقتصادية ناشطة باملنطقة البلدية 5.519الوطني لإلحصاء يشير إلى توفر  للمؤسسات الصادر عن املعهد

ىو 
ّ
بعنوان املعلوم  إليهالعمليات التحويل الّراجعة بالنظر  على القائمات التفصيلة الشهريةالحصول البلدية  تتول

توظيف املعاليم  صّحة ولضمان. املالية ةعلى املؤّسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية من القباض

ر جملة من املعطيات من بينها رقم املعامالت وجب عمال بالفصل 
ّ
من مجلة  40املستخلصة وفي صورة عدم توف

توظيف املعلوم على العقارات املبنّية على املؤسسة أو الفرع املتواجد بالدائرة الترابية ولو تم الادالء الجباية املحلية 

ه تبّين أّن البلدّية ال  (ملعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعّية أو التجارّية أو املهنّيةا)بما يفيد دفعه 
ّ
إال أن

لضمان  بين قيمة املعلوم املضمنة بجدول املراقبة واملبالغ املستخلصة تعمل على إجراء املقارنات الضرورية
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جب بهذا العنوان وهو ما من شأنه أن يحرم البلدّية استخالص املعاليم التي وجب أن ال تقّل عن الحّد ألادنى املستو 

حيث كان استخالص  5178 بعنوان سنة تينمن تحصيل مواردها على غرار ما تّم الوقوف عليه بخصوص شرك

 8و د.أ 68 بلغ" جباية محلّية"د في حين أّن املعلوم ألادنى املستوجب واملضّمن بالتطبيقة  1و د.أ 81 املعلوم في حدود

 .د.أ

ت القيام ببعض املقارنات بين ما تّم استخالصه والحد ألادنى املستوجب خالل شهر ول
ّ
ئن أفادت البلدّية أّنها تول

 أّنها لم ترفق الاجابة بما يفيد بذلك 5171جويلية 
ّ
 .إال

 املعاليم تثقيل جداول تحصيل

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

ه حيث 
ّ
أن تلك املعاليم تكون على  انينصّ  نمن مجلة الجباية املحلية الذي 81وألاول  ينخالفا ملقتضيات الفصلأن

ب تثقيل جداول التحصيل قبل مستوجبة الدفع قبل غرة جانفي من كّل سنة 
ّ
لم يتم تثقيل خ تاريهذا المّما يتطل

 .شهرا 77و يوما 75أي بتأخير بلغ  5178ديسمبر  58و 5178 جانفي 78بتاريخ  الجداول املذكورة سوى 

 استخالص املعاليم وإجراءات التتّبع

فة على العقارات
ّ
 % 82حوالي  5178حيث بلغت سنة  وألانشطة لوحظ محدودّية نسبة استخالص املعاليم املوظ

لئن سّجل حجم استخالص املعاليم ارتفاعا تبّين و . د.م 7,1من جملة املبالغ الواجب استخالصها والتي ناهز حجمها 

 أّن نسبته من جملة ما تّم تثقيله تراجعت  %  9بمعّدل سنوّي ناهز  5178-5172خالل الفترة 
ّ
 ةسن%  88 منإال

 .5179 نةس % 82إلى  5172

فة على الولتراكم بقايا استخالص السنوات السابقة 
ّ
لت حوالي عقارات وألانشطة للمعاليم املوظ

ّ
%  85التي مث

بعنوان املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم خاّصة تأثير على ضعف نسب املقابيض املنجزة  5178بعنوان سنة 

 .5172سنة %  12و%  9مقابل  %  6و%  8سوى  5178على ألاراض ي غير املبنية التي لم تبلغ على التوالي سنة 

 5179مارس  9املالية بتاريخ  وزارةالصادرة  31تعليمات العمل عدد نّصت فقد ضائّية وبخصوص املرحلة الر 

املتعلقة باستخالص املوارد الراجعة للجماعات املحلية على وجوب تغطية كافة الفصول املعنية بإصدار اعالمات 

اصدار القباضة تبّين و  ،جوان شهر بخصوص املعلوم على العقارات املبنية وعلى ألاراض ي غير املبنية قبل موفى

 .5178سنة الثالثّية ألاولى من تّم تبليغها خالل  انذارا 82و اإعالم 997لعدد 

ى أحيانا استيفاء جميع إجراءات الاستخالص حيث إتضح أنه يتم سنويا إعادة توجيه 
ّ
كما تبّين أن القباضة ال تتول

إلى املرحلة املوالية من إلاجراءات واملتمثلة في تبليغ في أغلب الحاالت عن املرور  بدالإعالمات تخّص نفس الفصول 

 2009جانفي  7املؤرخة في  2والقيام بأعمال التنفيذ وهو ما يخالف مقتضيات املذكرة العامة عدد  إنذارات

 .5179مارس  9بتاريخ  31عمل عدد الوتعليمات 
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عدم خالص املعاليم الجبائّية الخاّصة ود عي هاالوقوف على العديد من النظر في جملة من الفصول من خالل  وتبّين

خاذ أّي اجراء في شأنها وهو ما 2007 إلى 1997الى الفترة املمتّدة من سنة بها 
ّ
يؤّدي إلى سقوطها قد  لم يتم ات

  .بالتقادم

ّم الوقوف على عدم فقد ت املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنيةوفيما يخّص 

بلغ حجم بقايا الاستخالص وما قبلها  5119يعود تثقيلها إلى سنة  فصال 59يام بأّي عمل قاطع للتقادم بعنوان الق

 .د.أ 81الخاّصة بها 

ل فهي البلدي واستلزام املرافق العمومية  العموميإشغال امللك  مداخيلأّما عن 
ّ
من املداخيل %  38حوالي تمث

ه ولئن تطّورت الاستخالصات خالل الفترة وتب. الجبائّية الاعتيادّية املنجزة
ّ
بمعّدل سنوّي ناهز  5178-5172ّين أن

ه كان باإلمكان تحقيق نتائج أفضل إذا ما تّمت  % 5 في حدودلبقايا الاستخالص سنويا  نمّو مع تسجيل %  13
ّ
 أن

ّ
إال

خاذ أّي تغطية اجراءات التتّبع لجميع الفصول املثقلة والتي لم يتم استخالصها في إبانها ف
ّ
ه لم يتم ات

ّ
قد تبّين أن

  . اجراء في شأن العديد من هذه الفصول وهو ما يؤّدي إلى سقوطها بالتقادم

لم تتمكن البلدية  5178د بعنوان سنة .أ 988مداخيل تسويغ العقارات البلدّية الواجب إستخالصها  مجموعبلغ 

 من مجموع املبالغ الواجب استخالصها % 24وهو ما ال يمثل سوى نسبة منها د .أ 788من تحصيل سوى مبلغ 

ه لم تتّم تغطية اجراءات التتّبع للعديد من الفصول املثّقلة. 2014 ةسن%  29 نسبة مقابل
ّ
  .وتبّين أن

 تثقيل سندات الاستخالص

هالبلدي  عقد لزمة املسلختأخير في تثقيل ال لوحظ
ّ
 9خ بتاري 31خالفا ملقتضيات التعليمات العاّمة عدد  حيث أن

ي ذلك  وجب 5179مارس 
ّ
ه  5178مارس  15في أجل أقصاه تول

ّ
 أن

ّ
 5178سنة زمة لتبّين ابرام العقد الخاص بإال

 بتاريخ  2016جانفي  9بتاريخ 
ّ
ه لم يتم تثقيله إال

ّ
 أن

ّ
 .5178أفريل  75إال

فاقّية الخاّصة برفع الفضالت غير املنزلّية 
ّ
حيث تّم  5178لسنة املالّية تخّص االتي كما يذكر في السياق ذاته الات

تّم إيداعه خارج امليزانّية نظرا إلى عدم ورود الاتفاقّية على القباضة و  5178فيفري  58د بتاريخ .أ 7خالص مبلغ 

 .5178خالل سنة  للتثقيل

 توظيف معاليم الاشغال الوقتي للطريق العام

يتعاطى هي واملطاعم والنصبات وكّل شخص تبّين إصدار تراخيص في إشغال الطريق العام لفائدة أصحاب املقا

ه لم يتم احترام املعاليم املضبوطة بالقرار 
ّ
 أن

ّ
 8الصادر بتاريخ  19عدد البلدي نشاطا في إطار منشأة غير قاّرة إال

خالل سنة  اليم التي كان يفترض توظيفها عند اسناد التراخيص املمنوحةوأفرزت إعادة احتساب املع .5178أوت 

  .د 7.788 يناهزنقصا بمبلغ جملي  لقراردور اصاثر  5178
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ومن شأن هذه الوضعّية أن  .فعلّيا لألكشاك املنتصبةضبط جرد  5178أّن البلدّية لم تتوّل بعنوان سنة كما تبّين 

ن من تحصيل املوارد الفعلّية
ّ
 .ال تمك

  الاشهار بامللك العمومي

ق  5175جوان  81ؤّرخ في امل 58وجب عمال بمقتضيات منشور وزير الداخلّية عدد 
ّ
حول تطبيق التشريع املتعل

بامللك العمومي للطرقات التابع للجماعات املحلية وألامالك العقارّية املجاورة له التابعة لألشخاص تحديد البلدّية 

أن كما وجب . للمواقع املخّصصة لالشهار القابلة لالستغالل عن طريق الاشغال الوقتي بملكها العمومي للطرقات

ى البلدّية بناء على نتائج عملّية التحديد ضبط القيمة املالّية للمساحات الاشهارّية القابلة لالستغالل وتحديد 
ّ
تتول

 . قيمة املساحات الاشهارّية التي تساوي أو تفوق املبلغ املستوجب للدعوة إلى املنافسة عن طريق طلب عروض

املخّصصة لالشهار القابلة لالستغالل عن طريق الاشغال الوقتي بملكها وتبّين أّن البلدّية لم تتوّل تحديد املواقع 

العمومي للطرقات وكذلك ضبط القيمة املالّية للمساحات الاشهارّية القابلة لالستغالل وتحديد قيمة املساحات 

قد يحرم الاشهارّية التي تساوي أو تفوق املبلغ املستوجب للدعوة إلى املنافسة عن طريق طلب عروض وهو ما 

 .البلدّية من تحصيل موارد إضافّية

ة الجباية املحلية إخضاع الاشهار بواسطة الالفتات واللوحات الاشهارّية  69كما وجب طبقا ألحكام الفصل 
ّ
من مجل

قة 
ّ
ذات الصبغة التجارّية وكذلك العالمات والستائر والعارضات والالفتات املثّبتة أو البارزة أو املنّزلة أو املعل

لطريق العام على واجهات املحالت املعّدة للتجارة والصناعة واملهن املختلفة ملعلوم لفائدة البلدّية وذلك بمقتض ى با

ه تبّين أّن البلدّية
ّ
 أن

ّ
جرد للمحالت دون منح تراخيص لغاية إشهارّية تقتصر على  منح تراخيص في الشأن إال

ة 
ّ
ن من تحصيل ا ه الوضعّية أنومن شأن هذ .شهارّيةإلا المات للعفعلّيا املستغل

ّ
من أو كذلك  فعلّيةال ملواردال تمك

تسليط الخطايا الادارّية في حاالت وضع سندات اشهارّية على امللك العمومي دون الحصول على الترخيص 

 .املمنوح شروط الترخيصمخالفة املستوجب أو 

 كراء املحالت التجارية أو املهنية عقود

ه خالفا ملنشور وزير الداخلّية عدد حيث ن الدوري وآلالي للعقود املبرمة لم تتوّل البلدية التحيي
ّ
 17 بتاريخ 6تبّين أن

حول تسويغ املحالت ذات الصبغة التجارية والصناعّية أو السكنّية فإّن البلدية لم تتوّل تحيين أّي  1999 فيفري 

  26عقد من جملة 
ّ
  .2000و 1978 لى الفترة املمتّدة بين سنتيعقدا منها إ 16 يعود 5178 لم تتوّل منذ سنةمحال

ه لم يتم اعتماد النسب
ّ
عقدا  25املنصوص عليها بمنشور وزير الداخلّية املذكور أعاله وذلك بخصوص  كما تبّين أن

في حين تبّين  الزيادة السنوّيةنسب بدون اعتماد  2008 عقود خالل سنة 6 عقدا مبرما وكذلك تحيين 68 من جملة

 .  ألاصلّية كانت قد تضّمنتها أّن العقود
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  املمتلكات جرد

 البلدية بمكاسب خاصة حسابية مسك املحاسب من مجلة املحاسبة العمومية أن يتولى 279الفصل  اقتض ى

 كل موفى في ويقوم .بحساباته وجمعها مراقبتها يتولى مباشرة مسكها عليه ما تعذر وإذا املنقولة وغير منها املنقولة

مد قابض  2017 البلدية لم تتول إلى موفى شهر نوفمبر أّن بّين تإال أنه  .املكاسب لتلك عام جرد جراءبإ مالية سنة

ن وهو. تها العقاريةااملالية باملعطيات الالزمة بخصوص ممتلك
ّ
من ضبطها ومتابعتها طبقا  املحاسب ما لم يمك

  .للمقتضيات القانونية

 

 إنجاز النفقات-ثانيا

 البرمجة والتنفيذ

الاعتمادات ))نسبة التغييرات  محدودّيةحيث تبّين  5178 تقديرات نفقات العنوان ألاّول لسنةاحكام ضبط  حظلو 

حيث بلغت  5178-5172خالل الفترة ( إلاعتمادات ألاصلية املرسمة(/إلاعتمادات ألاصلية املرسمة-النهائية املرسمة

 .5172و 5179بعنوان سنتي   % 6و  % 9مقابل   %  2

 في إطار الصفقاتنفقات 

نسبة وبلغت . 5178سنة  من جملة الاعتمادات النهائّية املرّسمة بميزانّية  11سوى  نسبة انجاز النفقات بلغت

 .الثانيمن جملة اعتمادات العنوان   95ألاّول ومن جملة اعتمادات العنوان   61 ستهالك الا 

التعّهد لسنة من جملة اعتمادات  % 5,22سوى نوان الثاني استهالك اعتمادات التعّهد الخاّصة بالعلم تبلغ نسبة و 

التأخير في تنفيذ املشاريع املبرمج انجازها  إلى العنوان الثاني اعتماداتويعزى عدم استهالك د .م 9,7 والبالغة 5178

ه  لوحظ حيث( د.أ 661) 5178خالل سنة 
ّ
هإ عير امش 8تّمت برمجة انجاز أن

ّ
 أن

ّ
 لم يتم الشروع في تنفيذ ال

ّ
ها إال

 .5171 خالل سنة

  التصرف في املحروقات

 % 9د أي ما نسبته .أ 91ما قدره  5178في سنة  النفيضةبلغت قيمة الوقود الذي تم اقتناؤه لوسائل النقل ببلدية 

  .من نفقات وسائل املصالح

 النظر في التصّرف في هذه املوأفرز 
ّ
ى البلدّية تتوّل  لم تهاأهمي ورغم هبالغ أن

ّ
مراقبة  نظام إرساء 5178 سنةإلى موف

 9ر الصفقة العاّمة املصادق عليها بتاريخ في إطاتّم  حيث .يسمح بالوثوق باملبالغ املصروفة بهذا العنوان داخلي

قة بتزويد مختلف مصالح إلادارة باملحروقات من  5179جانفي 
ّ
ابرام  5179ديسمبر  87إلى  5179جانفي  7واملتعل

 5178جانفي  58بتاريخ الشركة التونسية لتوزيع البترول عجيل بين بلدّية النفيضة و صفقة للتزّود باملحروقات 
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ه 5178النظام املعتمد خالل السنة املالّية ي ف أفرز النظرو 
ّ
خالل الثالثّية تّم التزّود  في التصّرف في املحروقات أن

  .وذلك خارج إطار الصفقة املبرمة في الغرضمن قبل شركة أويل ليبيا  5178ألاولى من سنة 

ى وللتزّود بالوقود 
ّ
ّم إمضاؤها من قبل كّل من الكاتب يدوّية يت" تسليم أذون الوقود" تال و إصدار وصالبلدّية تتول

ليتم و للشركة املزّودة السائق  من قبلعند الانتفاع بالوقود ليتم تقديمها  العام للبلدّية وحافظ املغازة واملستلم

 .قتطعات لفائدتهاملبتوفير الحقا تسوية الاستهالك 

الفصل ة املحاسبة العمومّية حيث نّص الطريقة املعتمدة في عقد النفقة وتأديتها القواعد املضبوطة بمجلخالف وت

ه على  589
ّ
 بعد الحصول على تأشيرة من طرف مصلحة مراقبة املصاريف "أن

ّ
ال يجوز عقد النفقات البلدّية إال

ه  786كما نّص الفصل  ".وتعتبر املصاريف املعقودة بدونها الغية وال اعتبار لها لدى املحاسب... العمومّية 
ّ
على أن

 ". إما نقدا أو بتحويالت بريدّية أو بتحويل لحساب جار مفتوح بالبنك املركزي للبالد التونسّية تؤدى املصاريف"

ى املجلس البلدي بتاريخ و 
ّ
دة بذّمة البلدّية لفائدة واملوافقة على التداول  5178ماي  58تول

ّ
تسديد ديون متخل

ة املحروقات أويل ليبيا 
ّ
د منها إلى .أ 98د تعود .أ 85حوالي بلغ بلدّية والذي وتّم الاعتراف بالدين املحمول على المحط

د بذّمة البلدّية ) حوالي الفعليبلغ بذلك حجم الاستهالك و  5179استهالك سنة 
ّ
د في .أ 782( ما تّم صرفه وما تخل

ة  69وهو ما يخالف الفصل  د.أ 67في حدود  5179كانت الاعتمادات النهائّية املرّسمة بميزانّية حين 
ّ
من مجل

ه وجب أن 
ّ
ال يجوز تجاوز الاعتمادات وال عقد نفقات جديدة بدون أن يخصص لها "...املحاسبة العمومّية حيث أن

 ".ما يقابلها من اعتمادات

ر ما 
ّ
ه لم يتوف

ّ
 أن

ّ
وما يفيد الاقتناء  يفيد ضبطه باالستناد على املؤّيدات الالزمة لذلكولئن تّم الاعتراف بالدين إال

ه  69وهو ما يخالف أحكام الفصل  الفعلي لحجم الدين
ّ
ة املحاسبة العمومّية حيث أن

ّ
تحمل النفقات "من مجل

املعقودة على الاعتمادات املرصودة بميزانّية السنة الجارية ويجب التنصيص فيما يخّص املصاريف العادّية على 

ى تلك السنة
ّ
 ."وجوب القيام بالعمل املستوجب في أجل أقصاه موف

التزّود وفقا للصفقة املبرمة بين البلدّية والشركة التونسية لتوزيع البترول  5178من شهر أفريل  ولئن تّم ابتداء

ه لم يتم و عجيل وت
ّ
 أن

ّ
ن مراقبة داخلي نظام إرساءفير خّزان للتزويد بالوقود إال

ّ
خاّصة من متابعة استهالك  يمك

 2005 جانفي 19 في املؤرخ 6 عدد ألاول  لوزيرا بمنشور  جاء ملا الوقود مقارنة باملسافة املقطوعة وذلك خالفا

 .املحروقات ونفقات إلادارية في السيارات التصرف إحكام بمزيد املتعلق

 إفراد املشتريات برقم جرد خاص

وجب تسجيل  7998نوفمبر  9املؤرخة في  5وعدد  7919أوت  5في  املؤرخة 768عمال بالتعليمات العامة عدد 

ه تبّين عدم التقّيد بذلك أحيانا
ّ
 أن

ّ
. املشتريات القابلة للجرد بالدفتر املعد للغرض مع إفرادها برقم جرد خاّص إال

ق بعدم إفراد كّل وحد
ّ
 أّن املالحظة تتعل

ّ
ة من املشتريات برقم ولئن أفادت البلدّية تسجيل املشتريات بدفتر جرد إال

 .جرد خاّص 



 

13 
 

 أهّم التوصيات

ية  -
ّ
فة بالجباية املحل

ّ
تحيين نسبة املعلوم على  والعمل علىالتنسيق بين املصالح الفنية واملصلحة املكل

ة الجباية املحلية وذلك باألخذ بعين الاعتبار للخدمات  9العقارات املبنّية وفقا ملا تّم تحديده بالفصل 
ّ
من مجل

 .ة عند احتساب املعاليم املستوجبةيّ الفعل

 بين قيمة املعلوم املضمنة بجدول املراقبة واملبالغ املستخلصة على إجراء املقارنات الضرورية العمل -

بعنوان املؤسسات ذات الصبغة  لضمان استخالص املعاليم التي وجب أن ال تقّل عن الحّد ألادنى املستوجب

 .ةالصناعية أو التجارّية أو املهنيّ 

البلدية مدعوة بالتنسيق مع كّل من القباضة املالية وأمانة املال الجهوية إلى مزيد العمل على التقليص في  -

 .  آجال عمليات التثقيل السنوّية لجداول تحصيل املعاليم

 .يتعّين إيالء أعمال الاستخالص والتتبع ألاهمية الالزمة لتحسين نسب الاستخالص -

في  5179مارس  9بتاريخ  31للزمات طبقا ملقتضيات التعليمات العاّمة عدد تثقيل معاليم االعمل على  -

 .مارس من السنة املعنّية 15آجال أقصاها 

 . احترام تطبيق املبالغ املستوجبة بعنوان إشغال الطريق العام بمناسبة حضائر البناءالعمل على  -

الصادر  19عدد البلدي ملضبوطة بالقرار االاشغال الوقتي املستوجبة بعنوان احترام املعاليم  العمل على -

 . 5178أوت  8بتاريخ 

وجب تحديد البلدّية للمواقع املخّصصة لإلشهار القابلة لالستغالل عن طريق الاشغال الوقتي بملكها  -

ى البلدّية بناء على نتائج عملّية التحديد ضبط القيمة املالّية للمساحات . العمومي للطرقات
ّ
كما وجب أن تتول

هارّية القابلة لالستغالل وتحديد قيمة املساحات الاشهارّية التي تساوي أو تفوق املبلغ املستوجب للدعوة إلى الاش

 . املنافسة عن طريق طلب عروض

البلدّية وسلطة الاشراف وأمانة املال الجهوّية بخصوص التداول واملوافقة على عمليات طرح  إسراع -

 .التثقيالت عندما يستوجب ألامر ذلك

يالئها إالنظر الى أهمية املوارد املالية املمكن تحصيلها في مجال تسويع ألامالك البلدّية فإّنها مدعّوة الى ب -

العناية الالزمة باتخاذ الاجراءات الضرورية لحمل املتسّوغين على خالص معينات الكراء في آلاجال املنصوص عليها 

دة ومتابعتها بعقود التسويغ املبرمة في الغرض وتفادي التأخير ف
ّ
ي الخالص والحرص على استخالص الديون املتخل

 .بما يكفل تدعيم مردودية هذه ألاكرية ويسهم في تمويل ميزانية البلدية
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البلدية مدعوة إلى اتخاذ إلاجراءات الكفيلة بمراجعة معينات كراء عقاراتها بما يتماش ى وألاسعار املعمول  -

 .نسب الزيادة السنوّية بها وتطور الوضع إلاقتصادي مع اعتماد

 .البلدية مدعوة إلى اتخاذ إلاجراءات الكفيلة بمتابعة الاستهالك الفعلي للمحروقات -














