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 الوردانينرقابة املالية على بلدية لا تقرير

 (2016)تصرف سنة 

 

 تقديم البلدية

هكتار كما يبلغ  800وتبلغ مساحتها حوالي  1957جانفي  12أحدثت بلدية الوردانين بمقتض ى األمر املؤرخ في 

والية . وتقع البلدية ب2014ألف ساكن حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  21,814عدد سكانها 

املنستير يحّدها شرقا سبخة الساحلين وغربا مدينة مساكن وجنوبا منخفض وادي املالح ومدينة جمال 

 مؤّسسة.  1.097وشماال منخفض وادي حمدون ويوجد بها 

سّير البلدية نيابة خصوصية ترأسها معتمدة الوردانين وتضّم 
ُ
أعضاء وذلك وفق أحكام األمر الحكومي  5وت

واملتعلق بتعويض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية  2017فيفري  8املؤرخ في  2017لسنة  213عدد 

ى منذ شهر أفريل  .الوردانين
ّ
ممارسة سلطة الحلول لكامل وظائف  2016وتجدر اإلشارة إلى أّن والي املنستير تول

الكتابة العامة  النيابة الخصوصية بعد استقالة رئيسها. وتشمل الهيكلة العامة إلدارة البلدية فضال عن

 مصلحة للشؤون اإلدارية واملالية ومصلحة فنية ومصلحة للنظافة واملحيط.

من صنف العملة. وقد بلغ معدل املوارد  44منهم  2016عونا في موفى سنة  50وبلغ عدد أعوان البلدية 

خالل نفس الفترة أ.د في حين بلغ معدل النفقات السنوية  2.025ما يعادل  2016-2014السنوية خالل الفترة 

 أ.د. 1.503

 طبيعة املهمة 

وفي إطار تنفيذ االتفاقّية املبرمة بين الجمهورّية  2017أكتوبر  3املؤرخ في  394عمال باإلذن بمهمة عدد 

تولت الدائرة التونسّية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرّية والحوكمة املحلّية 

د 2016 عّية املالّية للبلدّية بعنوان سنةالوضفي  النظر
ّ
من إحكام إعداد الحساب املالي ومن صّحة  للتأك

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

 وتأدية نفقاتها في كنف الشرعّية.

استغالل و اب املالي ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة الدائرة وشملت األعمال الرقابية فحص الحس

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

 املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص بها. امليدانية
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 حسابات إجراءات إعداد امليزانية وختم ال

جويلية  31املنعقد بتاريخ مداولة املجلس البلدي على  2016تّم عرض مشروع ميزانية بلدية الوردانين لسنة 

 .2015ديسمبر  31واملصادقة عليها من قبل والي املنستير بتاريخ  2015

لم يتّم  27/04/2016و 30/03/2016 يمنها بتاريخ اثنينتنقيحات على امليزانية، غير أّن  3وقد أجرت البلدية 

عرضهما على مداوالت مجلس النيابة الخصوصية وعلى سلطة اإلشراف )الوالي( للمصادقة نظرا إلى غياب 

من القانون األساس ي مليزانية الجماعات  25و 13أحكام الفصلين  وهو ما حال دون تطبيقنيابة خصوصية 

 املحلية. 

ق بتحويل االعتمادات داخل امليزاني
ّ
التعديل مع محتوى قرارات  عمليات تّمت مقارنة ة فقدأّما فيما يتعل

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

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

 املحلية. 

الذي يبرز  2016على قرار غلق ميزانية  سلطة اإلشرافاملصادقة من قبل  2017 جويلية 31بتاريخ تمّت و 

  .2016املبلغ النهائي للموارد املستخلصة وللنفقات املأذون بدفعها خالل سنة 

 خالصة أعمال املراجعة

 فإ رقابةاعتبار ما انتهت إليه أعمال الوبفيما عدا املبالغ املتعلقة ببقايا اإلستخالص 
ّ
ه يمكن التأكيد بدرجة ن

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

ال تشوبها أخطاء جوهرية من شأنها التأثير على صدق النتيجة املحاسبية وعلى  الوردانينحسابات بلدية 

 .2016ة سنة صحة العمليات املنجزة قبضا وصرفا بعنوان ميزاني
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 (بالدينار) 2016ملخص الحساب املالي لسنة 

 الصنف الجزء العنوان
2016 2015 

 النفقات املقابيض النفقات املقابيض

   447 327 1   566 263 1 العنوان األول 

   507 498   786 467 االعتياديةاملداخيل الجبائية   

   793 290   573 255 املعاليم على العقارات و األنشطة    

   781 48   705 58 مداخيل اشغال امللك العمومي البلدي واالستلزام     

   933 158   508 153 معاليم الرخص االدارية إسداء خدمات    

   939 828   780 795 الجبائية االعتيادية املداخيل غير   

   359 165   635 121 مداخيل أمالك البلدية االعتيادية    

   580 663   145 674 املداخيل املالية االعتيادية    

   778 886   797 718 العنوان الثاني

   967 698   070 680 خاصة للبلدية( -املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية )م  

   972 227   585 211 منح التجهيز    

   995 470   485 468 مدخرات وموارد مختلفة    

   152 181   068 32 موارد االقتراض  

   152 181   068 32 موارد االقتراض الداخلي    

   659 6   659 6 املوارد املتأتية من االعتمادات املحالة  

   659 6   659 6 املوارد املتأتية من االعتمادات املحالة    

 278 109 1   266 170 1   العنوان األول 

 617 068 1   266 170 1   نفقات التصرف  

 645 656   014 689   التأجير العمومي    

 972 399   962 456   وسائل املصالح    

 000 12   290 24   التدخل العمومي    

 0   0   نفقات التصرف الطارئة وغير املوزعة    

 661 40   0   فوائد الدين املحلي  

 661 40   0   فوائد الدين املحلي    

 123 638   269 174   العنوان الثاني

 553 532   269 174   نفقات التنمية  

 553 532   269 174   املباشرة االستثمارات    

 571 105   0   تسديد أصل الدين  

 571 105   0   أصل الدين تسديد    

 0   0   النفقات املسددة من اإلعتمادات املحالة  

 0   0   سددة من اإلعتمادات املحالةالنفقات امل    

 401 747 1 224 214 2 535 344 1 363 982 1 املجموع

 824 466   828 637   الفائض
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 تحليل موارد بلدية الوردانين ونفقاتها

  2016النتائج العامة لتنفيذ امليزانية لسنة 

. وقد أسفر تنفيذ ميزانية 2016أ.د سنة  1.982إلى  2014أ.د سنة  1.786تطّورت ميزانية بلدية الوردانين من 

أ.د تم تحويله إلى املال  637عن فائض جملي في املقابيض على املصاريف قدره  2016بلدية بعنوان تصرف ال

أ.د أما الباقي الذي يمثل الفوائض املنقولة من سنة إلى أخرى بعنوان املشاريع  631االحتياطي في حدود 

 أ.د فقد تم تحويله إلى الحساب االنتقالي.  6ملحالة وقيمته املمولة بواسطة اإلعتمادات ا

%،  17ومن أهّم ما تبرزه النتائج العامة أّن فوائض املقابيض على املصاريف واصلت ارتفاعها بنسبة 

مقارنة  2016% خالل سنة  2بنسبة  تراجعا% في حين شهدت النفقات  2وسجلت املوارد ارتفاعا بنسبة 

فة على واملعاليم ملوجبات والرخص اإلدارية معاليم انمو املوارد أساسا إلى تطور . ويعزى 2014بسنة 
ّ
املوظ

النفقات خاصة إلى تراجع تراجع %، بينما يعود  17و % 28 بلغت على التوالي العقارات واألنشطة بنسب

 والتوقف عن تسديد أقساط أصل الدين املتعلقة بالقروض. % 78االستثمارات املباشرة بنسبة 

  تحليل املوارد

% من املوارد  64أ.د وهي تتكون في حدود  1.982جملة موارد بلدية الوردانين  2016بلغت خالل سنة 

 % من موارد التنمية.  36اإلعتيادية و

أ.د. وتتكّون من املداخيل الجبائية  1.263ما جملته  2016بلغت موارد العنوان األّول للبلدية خالل سنة و 

 . 2014مقارنة بسنة  % 2ملداخيل غير الجبائية االعتيادية مسجلة تطورا نسبته االعتيادية ومن ا

فة على العقارات واألنشطة وعلى إشغال امللك 
ّ
ى املداخيل الجبائية االعتيادية أساسا من املعاليم املوظ

ّ
وتتأت

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

أ.د أي ما يمثل  468ما جملته  2016خدمات ومداخيل جبائية اعتيادية أخرى. وبلغت هذه املداخيل في سنة 

ل "املعاليم على العقارات واألنشطة" أهّم عناصر املداخيل الجبائية  % 37
ّ
من جملة موارد العنوان األول. وتمث

 أ.د.  256االعتيادية بقيمة بلغت 

ل امل
ّ
داخيل بعنوان املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنّية أهّم مورد وتمث

ل  2016أ.د في سنة  225بالنسبة إلى البلدية، حيث تّم تحصيل 
ّ
% من جملة املداخيل الجبائية  48أي ما يمث

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

ل تباعا حوالي  1أ.د و 29 فقد كانت على التوالي في حدود
ّ
 % من هذه املداخيل. 0,2 % و 6أ.د أي ما يمث

ل  59واستأثرت مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه بما قـدره 
ّ
أ.د أي ما يمث

 .2016ملداخيل الجبائية االعتيادية لسنة % من ا 12نسبة 
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أ.د  153ما قدره  2016وبلغت مداخيل املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات خالل سنة 

ل نسبة 
ّ
 % من املداخيل الجبائية االعتيادية. 32أي ما يمث

ق باملداخيل غير الجبائية االعتيادية فقد بلغت في سنة 
ّ
أ.د. وتتوّزع هذه  796ما قيمته  2016وفيما يتعل

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

 أ.د. 647للجماعات املحلية البالغ 

أ.د. وهي تتأتى أساسا من كراء العقارات  121ما قيمته  2016وبلغت مداخيل امللك البلدي في سنة 

 % من جملة مداخيل األمالك.  99ممثلة بذلك حوالي  أ.د 120والتجهيزات واملعّدات في حدود 

أ.د وتشمل املوارد الذاتية  719ما جملته بلغت ف 2016موارد العنوان الثاني للبلدية خالل سنة أما 

 3تطورا معّدله السنوي واملخّصصة للتنمية وموارد االقتراض واملوارد املتأتية من االعتمادات املحالة مسجلة 

 680. وتمثل املوارد الذاتية واملخّصصة للتنمية أهّم مورد ضمن العنوان الثاني بمبلغ 2014% مقارنة بسنة 

 %. 94أ.د أي بنسبة 

 تحليل النفقات

% من نفقات  87وهي تتكون في حدود  2016أ.د خالل سنة  1.344بلغت جملة نفقات بلدية الوردانين 

 % من نفقات العنوان الثاني.  13والعنوان األول 

% مقارنة بسنة  10أ.د مسجلة تطورا بنسبة  1.170 ما جملته 2016 بلغت مصاريف العنوان األول في سنةو 

وتمثل . في حين لم يتّم تسديد فوائد الدين % 100بنسبة  في نفقات التصرفهذه النفقات . وتتمثل 2014

 من مجموع نفقات هذا العنوان. % 97 نفقات التأجير العمومي ووسائل املصالح

. 2014% مقارنة بسنة  38مسجلة انخفاضا نسبته  2016أ.د. سنة  174بلغت نفقات العنوان الثاني فيما 

 في حين لم يتّم تسديد أصل الدين. % 100أ.د وبنسبة  174وتتمثل هذه النفقات في نفقات التنمية بقيمة 

ل نفقات التنمية في االستثمارات 
ّ
. وتعّد مشاريع اقتناء 2016أ.د خالل سنة  174املباشرة البالغة وتتمث

املعدات والتجهيزات وبناء وتهيةة التجهيزات الجماعية للثقافة والشباب والرياضة والطفولة أهّم االستثمارات 

  %. 28و%  29التي أجرتها البلدية بنسب تبلغ على التوالي 

أ.د إثر إجراء البلدية  731بخصوص هذه النفقات والبالغة  وبالرغم من االعتمادات النهائية املرصودة

 أّن استهالك هذه االعتمادات لم يتجاوز  712لتنقيحات بالزيادة بمبلغ 
ّ

 %. 24أ.د إال

 القدرات املالية

 123بلغت قيمتها اإلجمالية  2015بتسديد متخلدات بعنوان تصرف  2016خالل سنة  الوردانينقامت بلدية 

دات تجاه مؤسسات عمومّية، تمثلت في كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز  جملهافي مأ.د تهّم 
ّ
متخل
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دة بذمة البلدّية في موفى سنة  86بقيمة ومؤسسات أخرى أ.د  37بقيمة 
ّ
أ.د. وبلغ الحجم الجملي للديون املتخل

ل أهم الّدائ ،لفائدة هياكل عمومّية % 72منها أ.د  161ما جملته  2016
ّ
الوكالة الوطنّية للتصّرف نين في ويتمث

 أ.د. 45في حين بلغت الديون تجاه الخواص حوالي  .أ.د 59ومؤسسات أخرى بمبلغ أ.د  51بمبلغ  في النفايات

خالص ديونها )جملة االعتمادات املخّصصة لتسديد توفير االعتمادات الالزمة ليقّدر مجهود البلدية في ولئن 

 تسديدفإّنها لم تتوّل  ،% 23الدين / جملة موارد العنوان األول( بنسبة املتخلدات وفوائد الدين وأصل 

أ.د  119,648ديونها تجاه صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية البالغة بالنسبة إلى األصل والفوائد 

 .2016سنة  حتى

خالل سنوات لي لتوا% على ا 49% و 50% و 48وقد بلغ مؤشر االستقاللية املالية ببلدية الوردانين نسبة 

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

 . الفترة نفس خالل

 مالحظات حول تعبئة موارد البلدية وإنجاز نفقاتها

 املوارد البلديةتعبئة أوال: 

 تقدير املوارد

ه الوردانين ستوى موارد بلدية بّينت املقارنة بين املقّدر واملنجز في م
ّ
مداخيل املوجبات والرخص وباستثناء أن

قديراتها بالنسبة لم تحكم تفإّن البلدية  ،ومعاليم مقابل إسداء خدمات واملداخيل املالية االعتيادية اإلدارية

  .% 101و % 51حيث تراوحت نسب اإلنجاز بين  العنوان األول  إلى موارد

 إعداد جداول التحصيل

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

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

صاة خالل عملية أ.د بينما يبلغ عدد املساكن املح 129مسكنا بمبلغ جملي قدره  4.300حيث تضمن  2016

من عدد  % 32حوالي  مسكنا وبالتالي فإّن  6.312ما قدره  2014التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 

املساكن املبنية باملنطقة البلدية لم يتّم تضمينها بجدول التحصيل املعني مما ترتب عنه نقص في املعاليم 

 أ.د. 60املوظفة تّم تقديرها بحوالي 

أ.د. وقد  12 تفوق  فصال بقيمة 396جدول تحصيل معاليم العقارات غير املبنية فيتضمن أما فيما يتعلق ب

بأذون استخالص وقتية )أي ما يمثل  2015عقارا سنة  19خص يأ.د  851,830 بقيمةمبلغ  لوحظ استخالص

وهو ما يؤكد عدم  2017( وتم تضمين فصولها بجدول تحصيل سنة الفصول املدرجة بالجدول من  % 5

  .2016لية جدول التحصيل الخاص بسنة شمو 
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رة بالسجل الوطني للمؤسسات لسنة 
ّ
 1.097أّن 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 ال  ال توجد متابعةاملهنية، وبالتالي الصبغة الصناعية أو التجارية أو 

 وما قبلها. 2006املرفقة بالحساب املالي متوقفة على ديون سنة 

 هاة الشهرية لعمليات التحويل الّراجعة بالنظر ليلقائمات التفصيلالحصول على ا البلدية على كما ال تحرص

إلجراء  ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية من القباضات املالية بعنوان املعلوم على املؤّسسات

 املقارنة بين املبالغ املستخلصة والحّد األدنى املستوجب للمعلوم.

 تحصيلالتثقيل جداول 

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

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

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

خالل  يوما 106يوما مقابل  34بلغ  ر بتأخيتّم املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على األراض ي غير املبنية 

 . 2015سنة 

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

 .املنستيروأمانة املال الجهوية ب اليةبالتنسيق مع كّل من القباضة امل

 استخالص املعاليم

ى 847الستخالص البالغة ااعتبار بقايا مع 
ّ
، ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها بعنوان 2016 سنة أ.د في موف

فة على العقارات إلى ما قدره 
ّ
أ.د أي ما نسبته  30وتّم استخالص حوالي  ،2016أ.د في سنة  951املعاليم املوظ

 . 2015سنة  نفس النسبةمقابل  % 3

فة على العقارات ما جملتهبعنوان املعاليم  2016وبلغت تثقيالت سنة 
ّ
أ.د تتوّزع بين املعلوم على  103 املوظ

  أ.د. 12بقيمة  واملعلوم على األراض ي غير املبنية أ.د 91العقارات املبنية في حدود 

على بلغت  دفقنسبة استخالص كل من املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على األراض ي غير املبنية  أما

 .2015خالل سنة  % 2و % 3مقابل نسب بلغت على التوالي  % 0,7و%  3 حوالي التوالي

 أ.د، تّم استخالصها بنسبة 829وارتفعت املبالغ الواجب استخالصها بعنوان مداخيل األمالك إلى ما جملته 

  .2015خالل سنة  % 22 مقابل % 15

وردانين أّنها بال اليةما بعده للقباضة املو  2017ديسمبر  6وقد تبّين من خالل املعاينة امليدانية املجراة بتاريخ 

 تفتقر إلى منظومة إعالمية تساعدها على تثقيل ومتابعة استخالص املوارد واملعاليم الراجعة لها بالنظر.
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وال تتولى القباضة مسك جذاذات أو قائمات ملتابعة استخالص املعاليم على العقارات املبنية وغير املبنية 

قة بها، حيث أنها مرتبطة في ذلك كليا بالبيانات التي يتم تسجيلها من قبل أعوان ووضعية الديون املتعل

تغذيتها دوريا ببيانات االستخالصات املنجزة دون وجود أية  بعد أن يتّم  "جباية محلية"البلدية بمنظومة 

جراء أعمال االستخالص تم تسجيلها. وال تسمح هذه الوضعية للقباضة املالية بإعمليات ضمانات بأّن كل 

 التتبع في الوقت املناسب ومن إحكام ضبط بقايا االستخالص وإثباتها بالشكل الصحيح.

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

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

 املتبقية لالستخالص بشكل دقيق.

املعلوم على  بعنوانعن طريق أذون استخالص وقتية  تحصيلهتّم د أ. 2,837كما تبّين أّن مبلغا قدره 

مّما يخّل بمبدأ سنوية  2016لم يتّم تثقيله إلى موفى سنة  2016و 2015سنتي خالل املبنية  العقارات غير 

 ة.امليزاني

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

 االستخالص إجراءات

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

 .لى االعتراضات والعقلدون املرور إإنذارا  37وإعالما وحيدا  488االكتفاء بتوجيه 

 عمال تنفيذيا. 113إنذارات وإجراء  3إعالمات و 3مداخيل كراء العقارات فقد تّم توجيه أّما بخصوص 

 491إلى  2015خالل سنة إنذارا  377إعالما و 1.047تراجع عدد اإلعالمات واإلنذارات على التوالي من وقد 

 .2016إنذارا خالل سنة  40إعالما و

 التأخيرلغ خطايا امب

ى احتساب واستخالص خطايا التأخير املستوجبة بعنوان املعلوم  بالوردانين اليةن أن القباضة املتبيّ 
ّ
ال تتول

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

 تحصيل واستخالص معاليم رفع الفضالت بمقابل

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

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

استصدارها الفواضل التي تفرزها أغلب املؤسسات املنتصبة باملنطقة البلدية بالوردانين بدون مقابل رغم 

 لقرار يضبط تعريفة جمع ونقل النفايات غير املنزلية. 
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أ.د رغم أّن عدد املؤسسات التجارية  2,192 قدرهااتفاقيات بقيمة جملية  3كما لم تبرم البلدية سوى 

ى مّد القبا 1.097والصناعية واملهنية املتواجدة باملنطقة البلدية واملعلومة لديها يبلغ 
ّ
ضة مؤسسة دون أن تتول

 . معاليمها مّما يحول دون تثقيلها ومتابعة استخالص تلك االتفاقياتب اليةامل

بلدية الوبالنظر إلى أهمية الكميات املتعلقة بالفضالت شبه املنزلية املتأتية من املؤسسات واملحالت، فإّن 

لعناية بما يساعدها رفع الفواضل بمقابل مزيد ا اتفاقياتمدعّوة إلى حصر املؤسسات املعنية وإيالء إبرام 

 على تعبةة موارد إضافية.

 مداخيل األمالك البلدية العقارية 

محالت  5مقرات مهنية و 8محال تجاريا و 52تتمثل األمالك العقارية لبلدية الوردانين في قطعتي أرض و

ها غير مسّجلة
ّ
 . لدى إدارة امللكية العقارية صناعية كل

مقرا دون اتفاقية أو عقد يحدد شروط استغاللها ويضبط  اتالجمعيإحدى وتضع البلدية على ذمة 

  االلتزامات املحمولة على املستغّل.

ه ل
ّ
يتّم تحيين دفتر املمتلكات البلدية حيث ال يعكس هذا األخير الوضعية العقارية لبلدية  موقد لوحظ أن

ى سنة 
ّ
 .2016الوردانين في موف

طبقا  ية وعدم تحيين القيمة الكرائية كل ثالث سنواتلوحظ عدم التنصيص على نسبة الزيادة السنو  كما

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

  .من املحالت التجارية

ا م 2016ي بلغت في موفى سنة صناعفضال عن عدم استخالص جملة من معينات كراء عقارات معّدة لنشاط 

ومعينات كراء عقارات معّدة أ.د  152ومعينات كراء عقارات معّدة لنشاط تجاري بقيمة أ.د  495قيمته 

 أ.د. 13لنشاط منهي بقيمة 

قة ببيع أربع قطع أرض خالل الفترة 
ّ
عن طريق إبرام عقود  1995-1993وبخصوص بقايا االستخالص املتعل

ت القباضة امل ،مع املستفيدين دون تحصيل األثمان املتفق عليها
ّ
تبعا لتوصيات الدائرة الواردة في  اليةتول

 . 2016ديسمبر  29بتاريخ  املعنيين تقريرها السابق توجيه اعتراضات بنكية ضّد املدينين

 اإلحصاءات التكميلية

إعداد جداول  داءات عندلوحظ غياب التنسيق بين مصلحة التهيةة والتراخيص العمرانية ومصلحة األ 

مة كما ال  ،ليم على العقارات املبنيةتحصيل املعا
ّ
قة بتراخيص البناء املسل

ّ
حيث ال يتّم استغالل البيانات املتعل

 .قصد تحيين جداول التحصيل يتّم إجراء املسوحات الالزمة للّتأكد من االنتهاء من إنجاز البناءات
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  املعاليمطرح 

ه يجوز  267نص الفصل ي
ّ
ف املحاسب بجبايتها إذا ما من مجلة املحاسبة العمومية على أن

ّ
طرح املواد التي كل

تعذر عليه تحصيلها بعد استيفاء إجراءات االستخالص الضرورية، غير أّن فحص قائمات بقايا االستخالص 

ى املحاسب اتخاذ  2016في موفى ديسمبر 
ّ
بّين وجود عدد من الفصول غير قابلة لالستخالص دون أن يتول

ه لم يتّم القيام بأّي عملية طرح ب علما، مما يؤثر على شفافية الحساباتها اإلجراءات الضرورية لطرح
ّ
أن

 .2016ببلدية الوردانين خالل سنة 

 مسك حسابّية خاّصة بمكاسب البلدّية

  279ينّص الفصل 
ّ
ى املحاسب مسك حسابية خاصة بمكاسب من مجلة املحاسبة العمومية على أن يتول

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

ه ال يتم مسك حسابية خاصة  ،بجرد تلك املكاسب
ّ
ه وخالفا ملا جاء بالفصل سالف الذكر فقد تبّين أن

ّ
 أن

ّ
إال

 بمكاسب البلدية كما ال يتّم القيام بجرد سنوي لها.

 بشهادة إبراء االستظهار 

قائمة الخدمات والشهادات والرخص  يضبطالذي  2013مجلة الجباية املحلية من  13لفصل خالفا ألحكام ا

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

من ن تبيّ ت العقارية، خالص املعاليم املستوجبة على املنتفع بالخدمات ومنها التعريف باإلمضاء على املعامال 

حاالت بهذه املقتضيات حيث تّم تقديم  7عدم االلتزام في دفاتر تخص التعريف باإلمضاء  3خالل فحص 

  خدمة التعريف باإلمضاء لعدد من تلك املعامالت دون مطالبة املنتفعين بالخدمة باإلدالء بشهادة اإلبراء.

 متابعة الديون القديمة

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

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

ص إلى غاية ، تبّين من خالل فحص قائمات بقايا اإلستخال 2012ديسمبر  31إلى  2010ديسمبر  17املمتدة من 

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

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

 أ.د.  774جملته 

جهودا في مواصلة إجراءات بذل القابض البلدي بقايا االستخالص واتضح من خالل مراجعة قائمة 

ى توجيه إنذارات واعتراضات بنكية ،خرى أقباضات بلدية باالستخالص مقارنة 
ّ
 من الفصول لعدد  حيث تول

 2008( مستوجبة منذ سنة  % من جملة الديون املتخلدة 32أ.د )أي بنسبة  249 حوالي بلغت قيمتها الجملية

 بالرغم من كونها عرضة للسقوط بالتقادم.وما قبلها 
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قائمات  ومتابعة حصر  وغير املبنية أن املحاسب ال يتولىاملعلوم على العقارات املبنية ب فيما يتعلقلوحظ كما 

 الفصول املعّرضة للسقوط بالتقادم.

 إنجاز النفقات البلديةثانيا: 

 تقدير النفقات

حكم تقديراتها حيث بلغت العنوان األول  توى نفقاتبّينت املقارنة بين املقّدر واملنجز في مس
ُ
أّن البلدية لم ت

)االعتمادات النهائية )رات يبالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني نسبة تغي . كما ُسّجل% 82نجاز اإل نسبة 

 % نتيجة التنقيحات 698قدرها  (اإلعتمادات األصلية املرسمة()اإلعتمادات األصلية املرسمة(/ - املرسمة

 أ.د.  712قدره  مابالزيادة خاصة في بعض فصول نفقات االستثمارات املباشرة ب

ل تنفيذ  21وبلغت نسبة استهالك االعتمادات املخّصصة لنفقات العنوان الثاني 
ّ
%. ويعزى ذلك إلى تعط

 ات.واإلنارة العمومية واقتناء معدات النظافة والطرقبعض املشاريع وهي أساسا مشاريع تعبيد الطرقات 

صندوق القروض ومساعدة  يشار إلى أّن بلدية الوردانين وبسبب توقفها عن سداد أقساط قروضها إزاء

أ.د  200بقيمة  2016الجماعات املحلية، اضطرت إلى إرجاء تنفيذ مشروع تعبيد الطرقات املبرمج لسنة 

 أ.د ممّول من فواضل امليزانية. 60بمشروع بقيمة  2017وتعويضه خالل سنة 

 في األجور  صرفالت

من مجموع نفقات  % 59نسبة  وهو ما يعادل 2016أ.د خالل سنة  689بلدية اليبلغ حجم التأجير العمومي ب

 .2016-2014% خالل الفترة  13العنوان األول. وقد شهدت هذه النفقات زيادة بمعّدل 

ام إدارة شؤون البلدية على الوجه وتجدر اإلشارة إلى أّن غياب املوارد البشرية املؤهلة يشكل عائقا حقيقيا أم

 املطلوب.

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

ه يتّم صرف  الوردانينببلدية  2016فحص أوامر صرف األجور لشهر ديسمبر بّين  ، حيثالخاصة بالنظافة
ّ
أن

لدّية الخصوصّية "لحفظ الصّحة ورفع الفواضل املنزلّية" بصفة مقترنة لفائدة "منحة األوساخ" واملنحة الب

ل  28عامال، ال يؤّمن منهم مباشرة مهام التطهير ورفع الفضالت سوى  42
ّ
% من مجموع  67عامال أي ما يمث

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

 876القائمين مباشرة بالتطهير ورفع الفضالت املخّولين بحّق االنتفاع بمنحة األوساخ على معنى األمر عدد 

ب عن ذلك صرف منح بعنوان  املحدث لها. 1980لسنة 
ّ
د دون أ. 5بحوالي قيمتها  قّدرت 2016سنة وقد ترت

 وجه حّق.
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ع الفواضل املنزلّية" فقد تبّين من خالل فحص قائمة أّما املنحة البلدية الخصوصّية "لحفظ الصّحة ورف

% فقط منهم يقومون بأعمال جمع ورفع الفواضل املنزلّية أو أعمال أخرى  83العملة املنتفعين بها أّن 

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

 .فظ الصّحة ورفع الفواضل املنزلّية"خصوصّية "لحالبلدية ال

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

 د.  840حوالي  2016فعليا )منحة حفظ الصحة ورفع الفواضل املنزلية( بعنوان سنة 

 التصرف في الوقود 

من  % 12وهو ما يمثل نسبة  2016أ.د سنة  55زّود بالوقود بالبلدية بلغت قيمة النفقات املتعلقة بالت

 الحجم اإلجمالي لنفقات وسائل املصالح.

ى البلدية متابعة و 
ّ
مها صوالت من خالل الو  الكميات التي تّم التزود بها فعلياتتول

ّ
من قبل محطة التي تتسل

الكميات املوّزعة نظريا )مقتطعات  ابل تتابع البلديةفي املقوبها.  الكميات التي تّم التزود والتي تبّين الوقود

ى الوقود( 
ّ
نها ال تتول

ّ
 أ

ّ
متابعة االستهالك الحقيقي للعربات بمقاربة املسافات من خالل دفتر تمسكه، إال

 .بسبب عدم مسك دفاتر الوسيلة وتعطب العدادات فيها املقطوعة والنشاط مع كميات الوقود املستهلكة

 واد القابلة للجرد للم دإسناد أرقام الجر 

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

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

د بهذه التراتيب في بعض الحاالت، حيث لوحظ أّن بعض لم تتقيّ  نالوردانيتبّين أّن املصالح املعنية لبلدية 

 فواتير الشراء ال تحتوي على أرقام جرد. 

 تأدية نفقات ال تخّص البلدية

ي البلدية دون موجب خالص فواتير كهرباء وغاز 
ّ
لفائدة بعض الهياكل العمومية د  1.054بقيمة لوحظ تول

الذي اشترط على املحاسب عدم من مجلة املحاسبة العمومية  121الفصل  والخواص وذلك خالفا ألحكام

قبول أوامر الصرف إذا لم تكن مرفقة باألوراق املثبتة لوجود الدين في ذمة الهيكل الذي سُتحّمل النفقة على 

  .ميزانيته

 

 

 



13 
 

 التوصيات

 يق مع كّل من العمل على تقليص آجال تثقيل جداول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية وذلك بالتنس

 وأمانة املال الجهوية باملنستير. اليةالقباضة امل

  االلتزام بإعداد امليزانيات وإجراء التعديالت والتنقيحات عليها وفق القواعد واإلجراءات واآلجال

 املنصوص عليها بالقانون األساس ي مليزانية الجماعات املحلية ومجلة املحاسبة العمومية.

 وارد والنفقات عند إعداد امليزانية البلدية.مزيد إحكام تقديرات امل 

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

  استغالل القائمات التفصيلية في إجراء املراقبة الدورية لتحصيل املعلوم على املؤسسات الصناعية

 والتجارية واملهنية.

 ي مجال االستخالص بمتابعة كبار املدينين خاصة وتفعيل إجراءات التتبع ومواصلة مضاعفة الجهود ف

 مختلف مراحله في اآلجال القانونية.

  ضبط األمالك وجردها جردا دقيقا والعمل على حمايتها وعلى تحصيل أفضل العوائد املالية منها

السنوية واالستفادة من األمالك  بمراجعة العقود القديمة وتحيين معينات الكراء وتفعيل نسب الزيادة

 غير املستغلة.

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

 .االلتزام بتسديد النفقات الوجوبية وخاصة منها ما يتعلق بالقروض 

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

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

 .الفواضل املنزلّية"

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

 نونية الجاري بها العمل.اإلثبات املؤيدة لها طبقا للصيغ القا

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

 ومسك حسابية خاصة بها.
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 الجمهورية التونسية        

 وزارة الشؤون املحلية والبيئة

 والية املنستير                

 بلدية الوردانين               

 إلى السيد : رئيس دائرة املحاسبات

 للمحاسبات بسوسةع/ط السيد : رئيس الغرفة الجهوية 

 

ــــوع :   ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ  املالية احاباات ي  صصو  الراابة على املالحظات الواردة بالتقرير  الصادر  دائرة امل اإلجابةاملوضـ

 حسابات  بلدية الوردانين .على                                       

ـــاملر          ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــع : جـ ـــ ــ  .2017ديسمبر  14مؤرخ ي  تقرير مالحظات أولية ـــ

 

 تاحية طياة وبعد                        

تقرير املالحظات األولية الصادر عن دائرة املاحاباات ي  إطار الراابة املالية على حسابات بلدية الوردانين, تاعا ل

 أتشرف بأن أحيل لسيادتكم إجابة حول  هذا التقرير .

 :  2016تحليل موارد ونفقات بلدية الوردالنين لسنة   - 1

   ( ديون صندوق القروضعدم صال  أصل الدين) أن بلدية الوردانين لم تسدد بالتقرير   : ورد

 2016ومرد ذلك أنه لئن تم تربيم اإلعتمادات الضرورية بميزانية  لصندوق القروض  والفوائد  اصل الدين

فأنه ضعف اإلبتخالصات حال  2016لخال  مستاحقات صندوق القروض أصال وفوائد بعنوان بنة 

حيث لم تتوفر السيولة املالية الضرورية للخال  غير أن الالدية ي  هذا املجال  بالتزاماتهادون وفاء الالدية 

ي  إطار جدولة ديون  2016لسنة  د لصندوق القروض بعنوان القسط املستاحق 80.000 تولت صال  ملغ

  وما االها 2015الالدية لفائدة الصندوق بعنوان بنة 

   تقض ي بجدولتها كاآلتي : 2015ديسمبر  18هذه الديون تم إبرام  إتفااية مع الصندوق  مؤرصة ي 

 

 املبلغ الواجب خالصها بالدينار السنة

2016 80.000 

2017 80.000 

2018 80.000 

2019 80.000 

2020 79.648 

ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــــلةالجمـ ـــ  399.648 ـــ
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 بالتقرير  أن  تنفيذ ميزانية بلدية  ورد  :  2016قابيض على املصاريف بعنوان تصرفامل فائض

 أ.د . 637ابفر  عن فائض جمل  ي  املقابيض  على املصاريف ادره   2016الوردانين بعنوان تصرف 

 هذا الفائض مفصل كاآلتي: 

 .دينار 74.640,176:  2016من الفواضل الغير مستعملة من العنوان األول مليزانية  % 80

 .دينار  22.519,680:  2015من الفواضل الغير مستعملة من العنوان األول مليزانية  % 20

  دينار  539.840.144 :املناب من املدخر من املال املشترك  ) الفواضل التي تنقل آليا( 

 املوارد : – -

 التقرير أن النساة :  ورد ي   6201بعنوان بنة  ضعف النساة املاحققة ملؤشر اإلبتقاللية املالية للالدية

بما تم تسجيله على ضعيفة  مقارنة   2016املاحققة ملؤشر اإلبتقاللية  املالية بالالدية بعنوان بنة 

 مستوى وطني 

 : يعزى هذا الضعف أبابا لألبااب التالية 

ونخص بالذكر  اة للمداصيل الجاائية اإلعتياديةصاصة بالنس ضعف القاعدة الجاائية -

التجارية أو املهنية حيث أن ما تم  املعلوم على املؤبسات ذات الصاغة الصناعية أو

ــن مثل  225هذا املعلوم  )  من  2016تاحصيله بنة  ــ ــ ــ  من جملة املداصيل % 55أ.د ( ولئــ

ية   تنمية موارد امليزانالجاائية  فإنه ال يعكس بالضرورة  أهمية مساهمة هذا املعلوم ي

أن جل املؤبسات الصناعية املنتصاة باملنطقة الالدية ه  مؤبسات مصدرة كليا  باعتاار 

)ينشط أغلبها ي  مجال النسيج ( ال تخضع لهذا املعلوم  أما الخاضعة للمعلوم فهي ماحالت 

 مهنية أو تجارية. 

 أعطيت  ضعف اإلبتخالصات بالنساة للمعلوم على العقارات املانية مقارنة بالتثقيالت واد

 2012لسنة  27من القانون عدد  55التعلميات ألعوان الالدية بتنفيذ مقتضيات الفصل 

الذي نص على توبيع اائمة  2013املتعلق بقانون املالية لسنة  2012ديسمبر  29املؤرخ ي  

بشهادة اإلبراء املسلمة  االبتظهار الخدمات والشهادات والرصص التي يرتاط إبداؤها بضرورة 

إما   2016ض املالية  ولئن حصلت بعض املخالفات ملقتضيات القانون املذكور بنة من ااب

لعدم وجود عقار لطالب الخدمة مسجل بجدول التاحصيل أو  لتعمد األعوان املكلفون 

 2017بإبداء صدمة التعريف باإلمضاء مخالفة القانون املذكور  فإنه يتم صالل بنة 

باإلدراج الفوري للعقارات الغير مسجلة  بجدول  الحر  على تالي  هذه اإلصالل بواء

عن طريق  2017حيني للمعلوم  بعنوان بنة  وابتخال    2018التاحصيل  لتثقيلها بنة 

 بناءا على تصريح ممض ى من اال طالب الخدمة و بالرجوع للملف الفني ابتخال إذن 

اإلجراءات   واتخاذدورية لألعوان أو باملراااة ال للعقار املتوفر باملصلحة الفنية ) رصصة الاناء(

 التأديبية ضد املخالفين منهم ملقتضيات القانون املذكور.
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 : 2016الـتأصير ي  تثقيل جداول التاحصيل لسنة كما 

  يعود ذلك أبابا ألبااب فنية ) حصل تأصير ي  التاحيين الدوري  للمنظومة اإلعالمية  للجااية

تتطلب  2006واع تركيزها من اال شركة صاصة منذ بنة  املاحلية ( بإعتاار أن املنظومة التي

 تاحيين كل  عشر بنوات من اال الشركة املذكورة واد حصل تأصير من االها ي  عملية التاحيين

 ) تاحصيل و إبتخال  معاليم رفع الفضالت بمقابل  ) الفضالت الغير منزلية  

 13املؤرخ ي   1998لسنة  1428د جاء بالتقرير أن الالدية لم تتولى تطايق مقتضيات األمر عد

جاء املرصص للجماعات املاحلية ي   املتعلق بضاط تعريفة املعاليم واإلتاوات 1998جويلية  

 13املؤرخ ي   1998لسنة  1428أن الالدية لم تتولى تطايق مقتضيات األمر عدد بالتقرير 

املرصص للجماعات املاحلية ي   املتعلق بضاط تعريفة املعاليم واإلتاوات 1998 جويلية

بشكل كامل حيث تقوم برفع الفضالت التي تفرزها أغلب املؤبسات املنتصاة  ابتخالصها

 .باملنطقة الالدية بدون مقابل

  مبرمة بينها وبين  اتفااياتتتولى الالدية رفع فضالت بعض املاحالت الصناعية بمقابل بموجب

صناعية  رفع فضالتها بإمكانياتها الذاتية دون تدصل تتولى بقية املاحالت الحين  الالدية  ي  

  ومنذ إلغاء بلك مراابي التراتيب الالدية الالدية وبالنساة للماحالت التجارية واملهنية فإنه

 بالوردانين ونظرا لعدم وجود مركز للشرطة الالدية باملنطقة الالديةوتعويضه بالشرطة الالدية 

الالدية بالساحلين الذي يغطي ثالث بلديات ) بلدية  حيث يقتصر األمر على مركز الشرطة

الساحلين وبلدية بيدي عامر وبلدية الوردانين( وهو ما يعيق السير العادي لعمليات املراااة 

  انتظاروالردع فإن الالدية تضطر لرفع فضالت املاحالت املهنية حفاظا على نظافة املاحيط ي  

مع الالدية لرفع فضالتهم  اتفااياتعلى إبرام  آليات إلجاار أصحاب هذه املاحالت تفعيل

ولتجاوز هذا اإلشكال تسعى الالدية حاليا و بالتنسيق مع السلطات األمنية لتوفير مقر  بمقابل

 .للشرطة الالدية متفرع عن مقر الالدية الحال  

  البلديةمسك حسابية خاصة بمكاسب: 

 لألبااب التالية إعداد و مسك حسابية صاصة بمكابب الالدية الالدية صعوبات ي   تجد  : 

حسابية صا األعوان املؤهلين ألعداد ومسك النقص الفادح ي  األعوان اإلداريين بصفة عامة وصصو 

 :بوى   إضافة للكاتب العام للالدية يتوفر باإلدارة الالديةال  صاصة بمكابب الالدية  حيث 

إعداد  برتاة متصرف أبندت إليه مهمة اإلدارية واملاليةرئيس مصلحة الشؤون   -

التعهد بالنفقات ومتابعة النزاعات  هذا فضال عن مهامه املخولة له بموجب  ااتراحات

صطته نظرا لغياب األعوان املؤهلين بهذه املصلحة  إذ ال يتوفر بها بوى عامل من الصنف 

 داد األجور الخامس أبندت إليه مهمة إعداد أوامر الصرف  وإع

 أبندت إليه مهمة متابعة ملفات األعوان محلل برامج إعالمية -

  واالبتخال ل أبندت إليه مهمة الجااية منشط تطبيق رياض أطفا -
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إضافة ‘وادي الجبس  –بوعثمان  -ملحق إدارة كلف بتسيير الدائرة البلدية منزل خير  -

 لتكليفه بوكالة املقابيض

 01بالحالة املدنية /   04: 0 7عملة وعددهم ال من صنفباق  األعوان باإلدارة الالدية  -

 باالبتقاال 01موزع هاتف /  01تب الضاط / كبم

 النفقات: -

 : 97أن نفقات التأجير العمومي و بائل املصالح تمثل جاء ي  التقرير  مصاريف العنوان األول 

 و تبرير ذلك :  من نفقات العنوان األول  %

 نفقات التأجير العموميبالنساة ل : 

والتي جعلت نساة الـتأجير ي  نفقات التصرف ي  تزايد متواصل   الزيادات املقررة ي  األجور  -

 ) املستوى الوطني(   % 40حيث تجاوزت  

  و بائل املصالحبالنساة : 

ات التأجير  ويعود ذلك تاحتل نفقات هذا القسم املرتاة الثانية ي  نفقات التصرف بعد نفق

  %منه  80) حوال   ألنه يشمل نفقات صيانة  أبطول معدات النظافة الذي هو ي  معظمه

كما يشمل نفقات املاحرواات إضافة إلى  نفقات  (اديم يتطلب مصاريف صيانة مكلفة  

 .التسيير اليومي ملصالح الالدية

 إنجاز النفقات :  

 صرف في املنح الخاصة بالنظافة : الت  -

كعملة نظافة ولكن ولعدم توفر األعوان  انتدابهموقع  5العملة املذكورين بامللحق عدد  -

 لسد الشغورات االختصاصاتوقع تكليفهم بهذه  االختصاصاتفي بعض 

  صا  يتم العمل حاليا ورغم عدم توفر  فراد كل فصل من املواد القابلة للجرد برقمإعدم

 العدد الكاي  من األعوان املختصين ) ضعف مستوى التأطير باإلدارة الالدية: العون املااشر

 رغم صعوبة املهمة  على تالي  ذلك(. 5باملصلحة املالية برتاة عامل صنف 

 : خالص فواتير الكهرباء  ال تخص البلدية وتخض 

 ( 2017مشروع بلدي / لم تم خالص فواتير الكهرباء لسنة باب بالوردانين ) شدار ال 

  مركز األمن الوطني ) املقر بلدي مسوغ لوزارة الداخلية / يتم العمل للتنسيق مع وزارة

 الداخلية لتسوية الوضعية (

  على تحمل املستلزم ملصاريف  2018املسلخ البلدي ) يتم التنصيص  بعقد اللزمة لسنة

 املاء والكهرباء(

املاحاباات ي  صصو  الراابة  دائرةعن  بالتقرير الصادر املالحظات الواردة  صتام اإلجابة على وي 

ـــ ل فائق عاارات االحترام والتقديربقاو  تفضلوااملالية على حسابات  بلدية الوردانين  ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــوالسـ ــ ــالمـ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ  .ــ
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 قباضة الوردانينإجابة 
 

  عناصر اإلجابة الصفحة المالحظات
 جداول التحصيل :   إعداد(1

حيث  2016لوحظ عدم شمولية جدول تحصيل المعلوم على العقارات المبنية لسنة 

خالل  ةأ.د بينما يبلغ عدد المساكن المحصا 129:  مسكن بمبلغ جملي  قدره 4300تضمن

مسكن وبالتالي فان حوالي  6312قدره  ما 2014عملية التعداد العام للسكان والسكن لسنة 

من عدد المساكن المبنية بالمنطقة البلدية لم يتم تضمينها بجدول التحصيل المعني   % 32

 أ.د  60ها بحوالي مما يترتب عنه نقص في المعاليم الموظفة تم تقدير

 ( تثقيل جداول التحصيل :2

يوما  34لوحظ تأخير في جداول تحصيل المعلوم على العقارات المبنية وغير المبنية بلغ 

 .2016لسنة 

 

 ( استخالص المعاليم : 3

 لوحظ أن نسبة استخالص المعاليم ضعيفة كما يبين الجدول التالي : 
 

االستخالصات  التثقيالت)أ.د( المعاليم /المداخيل
 )أ.د(

نسبة 
االستخالص 

(%) 

بقايا 
 االستخالص

المعلوم على 
 العقارات المبنية 

816 28 3 788 

المعلوم على 
األراضي الغير 

 مبنية 

134 1 0.7 133 

 
تساعدها على تثقيل ومتابعة  إعالميةمنظومة  إلىلوحظ أن القباضة المالية بالوردانين تفتقر 

مسك جذاذات لمتابعة استخالص القباضة تتولى  الراجعة اليها بالنظر وال استخالص المعاليم
المعاليم  على العقارات المبنية والغير المبنية ووضعية الديون المتعلقة بها وهي مرتبطة 
كليا بالبيانات التي يتم تسجيلها من قبل اعوان البلدية وبمنظومة جباية محلية بعد أن يتم 

التتبع في  أعمال بإجراءتسمح هذه الوضعية للقباضة  تخالصات والتغذيتها ببيانات االس
.  كما تبين أن مبلغا   ضبط بقايا االستخالص بالشكل الصحيح إحكامالوقت المناسب ومن 
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 9و8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 

هذا التأخير خارج عن نطاقنا وذلك راجع للبلدية التي مدتنا بالجدول بتاريخ 
إلى أمانة المال بالمنستير بتاريخ  إرسالهوحال توصلنا به تم  26/01/2017

 .03/02/2017وتم تثقيله بتارخ   27/01/2017

 
 
 

خارج عن نطاقنا  إجراءهو  اإلعالميةإن افتقار القباضة المالية بالوردانين لمنظومة 
مثلما هو الشأن لمعظم القباضات المالية بالجمهورية التونسية أما فيما يخص عدم مسك 

ابعة استخالص المعاليم على العقارات المبينة وغير المبينة جذاذات أو قائمات لمت
ووضعية الديون المتعلقة بها فإن هذا العمل يتطلب الزيادة في العنصر البشري مما 

ووجود عون وحيد لتنفيذ ميزانية البلدية )تثقيالت القباضة المالية بالوردانين  إليهتفتقر 
بية الحس إليهألعمال األخرى الموكولة , استخالصات, تأدية النفقات( زيادة على ا

الدولة تجعله غير قادر على تحيين قائمات ومسك جذاذات . كما أننا طالبنا من 
المصالح البلدية بتوفير عون على األقل وبصفة وقتية لتحيين هذه الجذاذات تحت 

 اشرافنا بمقر القباضة المالية لكن بدون جدوى .
إننا نؤكد أن كل عملية استخالص يقع تسجيلها بالدفاتر وأن كانت قديمة وممسوكة 

 مصالح البلدية مع العلم أننا إلى لالستخالصبطريقة يدوية قبل احالة الكشف الشهري 

ة قبل أعوان البلدية بمنظومة جباي نعتمد كليا على البيانات التي يقع تسجيلها من ال

ت من وضعية المدين قبل القيام بعملية االستخالص وتصحيح محلية وبالتالي فإننا نتثب
الوقتية للمعلوم على  االستخالصذون أما بالنسبة لألاالغفاالت التي نجدها لديه .

التثقيالت على سبيل التسوية بعنوان نفس  إجراءالعقارات الغير المبنية  سيقع مستقبال 
 .السنة المالية
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أد  تم تحصيله عن طريق أذون استخالص وقتية بعنوان المعلوم على  2.837قدره  

 .2016تثقيلها  إلى موفى سنة  لم يتم 2016و  2015العقارات الغير مبنية لسنة 

 االستخالص: إجراءات( 4

الغير مبينة على المرحلة الرضائية حيث المبنية و لوحظ اقتصار اجراءات التتبع العقارات 

وأما  انذار دون المرور إلى االعتراضات والعقل. 37واعالم وحيد  488تم االكتفاء بتوجيه 

 113و إجراء إنذارات  3إعالمات و 3كراء العقارات فقد تم توجيه  مداخيلبخصوص 

 . عمال تنفيذيا
 

 ( عدم استخالص خطايا التأخير :5

تتولى احتساب واستخالص خطايا التأخير المستوجبة  تبين أن القباضة المالية بالوردانين ال

من مجلة  19بعنوان المعلوم على العقارات المبينة وغير المبينة المنصوص عليها بالفصل 

 . المحلية الجباية 

 ( تحصيل واستخالص معاليم رفع الفضالت بمقابل:6

 األمالك البلدية العقارية : ( مداخيل7

لممتلكات البلدية حيث اليعكس هذا األخير الوضعية العقارية لوحظ أنه اليتم تحيين  دفتر ا

  2016لبلدية الوردانين في موفى سنة 

ثالثة  ين القيمة الكرائية كليلوحظ عدم  التنصيص على نسبة الزيادة القانونية وعدم تح

المتعلق بتنظيم العالقة بين المسوغين  37من القانون عدد  25سنوات طبقا لألحكام الفصل 

 لمتسوغين لعدد من المحالت التجارية .وا
بلغت في موفى سنة   صناعي عد م استخالص جملة من معاليم كراء عقارات  معدة لنشاط

تجاري بلغت في وجملة من معاليم كراء عقارات  معدة لنشاط  495 أ.د هماقيمت 2016

 13نشاط مهني بقيمة  إلىأ.د ومعينات كراء عقارات معدة  152 هقيمت ما 2016موفى سنة 

 أ.د .
 
 
 

 التكميلية :  ( اإلحصاءات8

لوحظ غياب التنسيق بين مصلحة التهيئة والتراخيص العمرانية ومصلحة األداءات عند 
 جداول تحصيل المعاليم على العقارات المبنية . إعداد

 

 ( طرح المعاليم : 9

ح الموارد التي كلف من مجلة المحاسبة العمومية على أنه يجوز طر 267ينص الفصل 

 االستخالص الضرورية  إجراءات فاء يالمحاسب بجبايتها اذا ما تعذر عليه تحصيلها بعد است
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نقص البيانات الموجودة بجداول التحصيل )رقم ب ت و , الهوية البنكية  للمدين  

عدل خزينة مع اإلشارة أن هناك صعبة. االستخالص,نقص العنوان ....( يجعل عملية 
واحد مكلف باستخالص الديون الجبائية للدولة والخطايا والعقوبات المالية والمعلوم 

جعل عملية االستخالص تبدو  مما  لكراءات .....على العقارات المبينة ومتابعة ا
 المتاحة لدينا . اإلمكانياتفنا هذا العمل حسب ظضعيفة نوعا ما ونعتبر أننا و

 
 
 

 .فة يدوية يجعل من الصعب احتساب خطايا التأخير بص إعالميةإن عدم توفر منظومة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عقل (  ،محاضر تبليغ متنوعة )تنابيه،الزالت جارية وهي عملية التتبع لهذه الديون  إن

بعض المتسوغين الذين انتهت عالقتهم الكرائية مع البلدية لم يقع مدنا   مع العلم أن
 ه المبالغ المثقلة غير قابلة لالستخالص نظرا النتهاءبقرار فسخ العقد مما يجعل هذ

  العالقة الكرائية  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
القيام بعملية الطرح تكون مصحوبة بنسخة من محضر جلسة المجلس البلدي ضمن  ان

حد اآلن رغم مطالبتنا بذلك في عديد  إلىالوثائق المؤيدة لعملية الطرح وهذا ما ننتظره 
 المرات .

 
عدم وجود دفتر خاص بمكاسب البلدية جعل من الصعب القيام بعلية المراقبة والجرد 
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 ( مسك حسابية خاصة بمكاسب البلدية :10

 
 

 :( االستظهار بشهائد اإلبراء11

 

 ( سقوط فصول بالتقادم : 12

 
 
 
 

II : انجاز نفقات البلدية  ) 

 ( تقدير النفقات  14

 : التصرف في األجور( 15

 

 :  التصرف في المنح الخاصة بالنظافة16

 

 ( التصرف في الوقود:17

 

 ديسمبر. 15( عقد النفقات بعد 18

 

 ( عدم دفع المستحقات في اآلجال القانونية :19

 

 كل فصل من المواد القابلة للجرد برقم خاص :  إفراد( عدم 20

 
 
 

 تأدية نفقات ال تخص البلدية:( 21
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 سابقا لدى  المصالح البلدية .وكنا قد أشرنا اليه 
 
 
 
 

نحن حريصون لمواصلة عمليات التتبع والقيام بكافة االستخالصات مالم يستظهر 
 المدين بحكم قضائي يثبت سقوط الدين بالتقادم .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لدينا ومن الممكن أنه لم يقع  ةمن طرفنا عند تأدية النفقة وهي مسوا إثارتهالقد وقعت 
 .بالنسخ الموجودة بالبلدية  إصالحها
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