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 السواس ي بلدية على املالية تقرير الرقابة

 (1026تصرف سنة ) 

 

 تقديم البلدية

وقد بلغ . هكتارا 283وهي من أحدى بلديات والية املهدية تمسح حوالي  56911أوت  32أحدثت بلدية السواس ي في 

وبلغ عدد املؤسسات الاقتصادية ملنطقة  3352لسنة للسكان والسكنى حسب التعداد العام  1.285عدد سكانها 

 9نيابة خصوصية تتركب من ويتولى تسيير البلدية . مؤسسة 3.523 حسب السجل الوطني للمؤسسات السواس ي

عامل في إطار هيكلة عامة متكونة  21فنيين و 2إداريين و 53وإدارة متكونة من  2السواس ييرأسها معتمد  أعضاء

وبلغ معدل املوارد والنفقات السنوية . وإدارة فرعية للشؤون إلادارّية واملالية وإدارة فرعية فنيةكتابة عامة من 

 . د.أ5.361و د.أ 5.291تباعا مبلغ  3359-3352خالل فترة 

 طبيعة املهمة 

لتونسّية وفي إطار تنفيذ الاتفاقّية املبرمة بين الجمهورّية ا 3351اكتوبر  2بتاريخ  253عمال بإذن املهمة عدد 

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

د 3359 الوضعّية املالّية للبلدّية بعنوان سنة
ّ
بدرجة معقولة 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 وشملت ألاعمال الرقابية فحص الحساب املالي ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة الدائرة 

الزيارات  عالوة على" أدب بلديات"مة املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية وتلك املستخرجة من منظو 

 .املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص بها امليدانية

 الحسابات وختم امليزانية إعداد إجراءات

 31املؤرخة في  3351تم التداول في شأن امليزانية من قبل املجلس البلدي ضمن الدورة العادية الرابعة لسنة 

املتعلق  5611ماي  52املؤرخ في  5611لسنة  21من القانون عدد  52وذلك خالفا ألحكام الفصل  3351نوفمبر 

يتم التداول في شأن امليزانية وجوبا خالل الدورة بالقانون ألاساس ي مليزانية الجماعات املحلية والذي نص على أن 

                                                           
1
 يتعلق إبحداث بلدية السواسي  1691أوت  32مؤرخ يف  1691لسنة  814مبقتضى األمر عدد   

2
 3351جويلية  32فياملؤرخ  3351لسنة  851الامر عدد   
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كما نص هذا الفصل على إحالة مشروع امليزانية إلى سلطة إلاشراف للمصادقة في أجل ال يتجاوز . العادية الثالثة

  .أكتوبر 25

ضمن  5611لسنة  21من القانون عدد  22لميزانية والتداول في شأنها طبقا ألحكام الفصل لتم الختم النهائي و 

 .3351 جوان 38وتمت مصادقة سلطة إلاشراف عليه بتاريخ  3351 ماي 31الدورة العادية الثانية املؤرخة في 

إقرار الحساب املالي للبلدية  مجلة املحاسبة العموميةمن  383تولت سلطة إلاشراف طبقا ملقتضيات الفصل و 

 .3351 جوان 38بتاريخ  3359لسنة 

 25متجاوزا بذلك تاريخ  3359أوت  31املحاسبات بتاريخ  لدائرةوتم تقديم الحساب املالي لبلدية السواس ي 

 55وذلك طبقا ملقتضيات املذكرة العامة عدد  للدائرةكآجال قصوى لتقديم الحساب املالي  3351جويلية 

 .الصادرة عن إلادارة العامة للمحاسبة العمومية 3339جانفي  59ة املؤرخ

 خالصة أعمال املراجعة

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

ومع اعتبار ما انتهت إليه أعمال التدقيق املستندية وامليدانية  2و2ونقل الفواضل على مستوى الجزء  الاعتيادية

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

 وميزانية الجماعات املحلية من أن حسابات بلدية السواس ي ال تشوبها أخطاء جوهرية من شأنها التأثير على صدق

 .3359النتيجة املحاسبية وعلى صحة العمليات املحاسبية املنجزة قبضا وصرفا بعنوان ميزانية سنة 
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 (بالدينار)1026ملخص الحساب املالي لسنة 

 

20162015

النفقاتاملقابيضالنفقاتاملقابيض

700 092 6901 145 1العنوان ألاول 

034 619803 799املداخيل الجبائية إلاعتيادية

632 985366 335املعاليم على العقارات و ألانشطة

820 045296 332مداخيل اشغال امللك العمومي البلدي والاستلزام 

581 589139 131معاليم الرخص الادارية إسداء خدمات

666 071289 346املداخيل غير الجبائية الاعتيادية

628 13477 118مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية

037 937212 227املداخيل املالية الاعتيادية

641 827432 327العنوان الثاني

212 781294 229املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية )م-خاصة للبلدية(

087 511219 153منح التجهيز

125 27075 76مدخرات وموارد مختلفة

233 851138 97موارد الاقتراض

233 851138 97موارد الاقتراض الداخلي

195195املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

195195املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

702 015 9881 097 1العنوان ألاول 

702 015 0931 061 1نفقات التصرف

989 037694 743التأجير العمومي

292 058303 297وسائل املصالح

421 99817 20التدخل العمومي

8950 36فوائد الدين املحلي

8950 36فوائد الدين املحلي

441 026326 163العنوان الثاني

441 026326 163نفقات التنمية

441 026326 163إلاستثمارات املباشرة

00تسديد أصل الدين

00تسديدأصل الدين

00النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

00النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

1 473 5171 261 0151 525 3401 342 143

197 503183 212الفائض
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  ونفقاتها السواس ي بلدية موارد تحليل

  9335 لسنة امليزانية لتنفيذ العامة النتائج

موزعة على ( 3351د سنة .م 5,12)د .م 5,99ما قدره  3359السواس ي لسنة بلغت تقديرات موارد ميزانية بلدية 

د .م5,52تم بشأنها تحصيل مقابيض بقيمة  د.أ 218وعلى العنوان الثاني في حدود  د.م 5,2العنوان ألاول في حدود 

بالعنوان الثاني لتبلغ جملة املوارد املحصلة  % 63وبنسبة  د.أ 238بالعنوان ألاول وبقيمة %  88وبنسبة 

 .مقارنة بالتقديرات%  88د ونسبة .م 5,21والثاني قيمة  ألاول بالعنوانين 

د بالعنوان الثاني تم بشأنها .م 3,23د بالعنوان ألاول و.م 5,39وبلغت جملة الاعتمادات املرسمة بامليزانية ما قدره 

في العنوان الثاني مما %  25د وبنسبة .م 3,59في العنوان ألاول وبقيمة %  81د وبنسبة .م 5,5انجاز نفقات بقيمة 

 %. 19والثاني تبلغ  ألاول بالعنوانين  لإلنفاقيجعل من النسبة العامة 

عن فائض جملي في املقابيض على املصاريف قدره  3359وقد أسفر تنفيذ ميزانية بلدية السواس ي بعنوان تصرف 

د أما الباقي الذي يمثل الفوائض املنقولة من سنة إلى أخرى .أ 353د تم تحويله إلى املال إلاحتياطي في حدود .أ 352

وقد بلغ . د فقد تم تحويله إلى الحساب الانتقالي.561بعنوان املشاريع املمولة بواسطة إلاعتمادات املحالة وقيمته 

 %. 29 معدل 3359-3352تطور الفائض الجملي خالل الفترة 

تضمن خطأ في احتسابه ( 2و2الجزئين ) 3351فائض نتيجة العنوان الثاني لسنة  أن إلىفي هذا الصدد  ويشار

ضمن العمليات الخارجة عن امليزانية  نفس العنوانعلى مبلغ املال الاحتياطي من  أثروهو ما  د 51.932قدره 

  .د 556.855عن  د عوضا 539.332ليصبح  3359لسنة 

  املوارد

من املوارد إلاعتيادية %  18د وهي تتكون في حدود .أ.5.212 السواس يجملة موارد بلدية  3359بلغت خالل سنة 

 .من موارد التنمية%  33و

من املداخيل غير الجبائية  %23 من املداخيل الجبائية الاعتيادية وبنسبة %13وتأتت موارد العنوان ألاّول بنسبة 

 .الاعتيادية

من %  23بتوفير نسبة إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه  مداخيلوقد سمحت 

فة على العقارات وألانشطة  وكذلك بالنسبة للمعاليماملداخيل الجبائية 
ّ
فيما  % 23حيث ساهمت بنسبة املوظ

   %. 59بحوالي معاليم املوجبات والرخص الادارية ومعاليم في مقابل اسداء خدمات  ساهمت

من املداخيل  % 23نسبة  د أي.أ 251ت مبلغ ومثلت مداخيل ألاسواق أهم مورد جبائي للبلدية حيث وفر 

متجاوزة بذلك النسبة املحققة على املستوى الوطني والبالغة  ألاول من مداخيل العنوان %  38وبنسبة الجبائية 

من  % 2د أي ما يعادل نسبة .أ 29مبلغ  سوى فيما لم يوفر ألاداء على العقارات بصنفيه املبني وغير املبني %  1,1
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تم تسجيلها على املستوى %  1,9من موارد العنوان ألاول مقابل نسبة %  2وبنسبة  مجموع املداخيل الجبائية

 .الوطني 

 من املداخيل الجبائية %29املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية نسبة كما وفر 

 .تم تسجيلها على املستوى الوطني%  36,2من مداخيل العنوان ألاول مقابل نسبة %  31ونسبة 

من املداخيل غير  %91ساهم املناب من املال املشترك بحوالي أما فيما يتعلق باملداخيل غير الجبائية فقد 

 من مجموع املداخيل غير الجبائية %22د أي ما يعادل .أ 558مداخيل امللك البلدي مبلغ  وفرتالجبائية فيما 

شاط الّتجاري 
ّ
ية أساسا من مداخيل كراء عقارات معّدة للن

ّ
 .وهي متأت

وتم  .% 23 الاقتراض بنسبة مواردو  %13وفيما يخص موارد العنوان الثاني ساهمت املوارد الذاتية فيه بنسبة 

 .تسجيل غياب للموارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

 النفقات

من املصاريف %  81د وهي تتكون في حدود .أ 5.395 السواس يجملة نفقات بلدية  3359بلغت خالل سنة 

 .من مصاريف التنمية%  52إلاعتيادية و

تتجاوز بذلك مجموع نفقات العنوان ألاول  من%  98 د وهي تمثل نسبة.أ 122 نفقات التأجير العمومي بلغت

%  1 تطور  لتبلغ نسبة%  11ومساعدة الجماعات املحلية والبالغة النسبة املحددة من قبل صندوق القروض 

السلبي  انعكاسه إلى إضافةالتصرف على مستوى نفقات التسيير مما يضعف هامش  3359-3352خالل الفترة 

 % .36بلغت نفقات وسائل املصالح والتدخل العمومي فيما  .على تقلص املوارد املخصصة للتنمية

يعود منها مبلغ د .أ 521مبلغ  3359موفى سنة  إلىوبلغت الديون املتخلدة تجاه املؤسسات العمومية والخاصة 

أي ما د .أ 65 الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ :ومن أهم املؤسسات العمومية الدائنة .3359د لسنة .أ 555

ل نسبة 
ّ
املسّجل سنة  3من جملة الديون العمومّية وهي نسبة تعتبر مرتفعة جدا مقارنة باملعّدل الوطني % 98يمث

د .أ 33 والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بمبلغ % ( 31) بخصوص هذا الصنف من الديون  3351

  .3359و 3351لجرايات التقاعد لسنتي  في مساهمات املشغل بعنوان التنفيل والتعديل آلالي يتمثل

من املعلوم إلاضافي على سعر التيار الكهربائي بلغ ما قدره  3359علما وأّن نصيب بلدّية السواس ي خالل سنة 

ل .أ.92
ّ
ويه في هذا الصدد أّن البلدّية ال ويجدر التن. الصنف من النفقاتمن حجم إلانفاق بهذا %  16د أي ما يمث

ة وتقتصر على تزيل املبالغ املتأتية 
ّ
نها من معرفة املناب الّراجع إليها بكّل دق

ّ
تي تمك

ّ
ر لديها املعطيات ال

ّ
تتوف

د من أن تلك املنابات تقابل إلاستهالك الفعلي للكهرباء بمنطقتها البلدّية
ّ
 بميزانيتها دون الّتأك

                                                           
  3351 لسنة العمومية املصاريف ملراقبة السنوي  التقرير  3
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د .أ 235د مقابل تقديرات نهائية بمبلغ .أ 592مبلغ  3359بلغت في موفى للتنمية صة وبخصوص املصاريف املخص

 .3351مقارنة بسنة  % 13انخفاض بحوالي  مسجلةو  % 25أي بنسبة انجاز 

 املالية القدرات

د .أ 5.293تجاه صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية مبلغ  3359ديسمبر  25الديون إلى غاية  ت جملةبلغ

 3352, 3352د تعود لسنوات .أ 182ديون متخلدة بقيمة د و .أ 811وهي تتوزع بين ديون لم يحل اجلها بقيمة 

ومقابل ذلك بلغت بقايا الاستخالص في موفى . 3351سنة عادة جدولة مطلب ل  تقديم في شأنهاتم  3359و 3351,

 %.  29د أي ما يمثل نسبة تغطية تعادل .أ 911مبلغ  3359سنة 

 السواس ي لبلدية (موارد العنوان ألاول /املناب من املال املشترك–موارد العنوان ألاول )مؤشر الاستقالل املاليوبلغ 

متجاوزة بذلك الحد ألادنى ملؤشر الاستقاللية املالية حسب صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية %  12

 .على املستوى الوطني% 91 نسبة  تّم تسجيل ولإلشارة %.  13

دون )من نفقات العنوان ألاّول % 25نسبة  3359بلغت الديون املتخلدة بعنوان سنة وفيما يتعلق بمؤشر املديونية 

 (. إحتساب التأجير العمومي

ر إلاّدخار لبلدّية 
ّ
ل في قيمة إلاّدخار الخام  السواس يوبلغ مؤش

ّ
  % 83املال إلاحتياطي من العنوان ألاّول )واملتمث

 مقارنة بموارد العنوان ألاّول ( للّسنة الّسابقة للّسنة ألاخيرة % 33املال إلاحتياطي من العنوان ألاّول  +للّسنة ألاخيرة 

الحد ألادنى املضبوط من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية واملحدد  عن تقلوهي نسبة %  1

 %.  33بنسبة 

 

 نفقاتها وإنجاز البلدية موارد تعبئة حول  مالحظات

 املوارد تقدير

حيث بلغت نسبة الانجاز بالنسبة للعنوان  3359لم تتمكن البلدية من التحكم في تقدير مواردها خالل سنة 

وهو دون الحد ألادنى املضبوط من قبل صندوق  3359-3352خالل الفترة %  65و 3359خالل سنة  %88ألاول 

بعنوان بعض الفصول على غرار وقد بلغت نسبة الانجاز % . 61 الجماعات املحلية والبالغمساعدة القروض و 

  .3359-3352خالل الفترة %  28و 3359سنة %  13مداخيل امللك البلدي 

  التحصيل جداول  إعداد

ألاراض ي غير املبنية استنادا ملا واملعلوم على العقارات املبنية املعلوم على ولئن تتولى البلدية تحيين جداول تحصيل 

ومطالب التزود , إسداء بعض الخدمات على غرار تسليم شهائد إلابراء ورخص البناء عندن معطيات يتوفر لها م
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بالكهرباء واملاء وخدمات التعريف بالمضاء بخصوص العقود املتعلقة بالعقارات إال أن ذلك لم يمكن البلدية من 

إعداد جداول تحصيل شاملة لكل العقارات الراجعة إليها بالنظر خاصة فيما يتعلق بالعقارات املبنية حيث 

 3352ائيات املعهد الوطني لإلحصاء لسنة عقار مبنيا في حين أفرزت إحص 5.939تضمنت جداول التحصيل عدد 

 .تقريباد .أ 55مما يفرز نقصا في املداخيل ال يقل عن  % 33عقارا مبنيا أي بفارق بلغ نسبة  5.683وجود 

تتولى البلدية إعداد قائمة وبخصوص املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية ولئن 

مفصلة في املؤسسات الصناعية والتجارية واملهنية التي تنشط باملنطقة البلدية وضبط املعلوم ألادنى الواجب 

إجراء املقارنات الالزمة لضبط الفارق بين املبالغ املستخلصة من ب تقممن قبل هذه املؤسسات إال أنها لم  دفعه

لواجب أداءه وهو ما لم يمكن البلدية من ضبط جل مستحقاتها املتخلدة بذمة قبل هذه املؤسسات واملعلوم ا

 . املؤسسات الناشطة باملنطقة البلدية بعنوان املعلوم على املؤسسات ومباشرة إجراءات تثقيلها

وفضال عن ذلك لوحظ أّن البلدية لم تحرص على شمولية قائمة املؤسسات الراجعة لها بالنظر حيث لم تتضمن 

 .السواس يمؤسسة بمنطقة  3.523مؤسسة في حين ضبط السجل الوطني للمؤسسات عدد  116 سوى 

 إصدار الاعالمات

عالمات من طرف القباضة البلدية بخصوص املعلوم على العقارات املبنية وألاراض ي غير إصدار إلا  عدملوحظ 

إلاجراءات الجبرية املتاحة على غرار الاعتراضات  بتفعيلالقيام كما تبين عدم  .املبنية وتبليغها إلى املطالبين بها

 .خلفين عن دفع املعاليم املستوجبةبالنسبة للمطالبين املت والعقل

 املوارد استخالص

املنجزة  الاستخالصات بلغت نسبةحيث  3359- 3352لوحظ تواصل ضعف تحصيل موارد البلدية خالل الفترة 

تضخم بقايا الاستخالص من سنة إلى غير املبنية مما ترتب عنه البعنوان املعلوم على العقارات املبنية و  % 6سنويا 

 %. 1بنسبة  3359-3352د وبزيادة سنوية خالل فترة .أ 381مبلغ  3359أخرى حيث بلغت في موفى 

حيث  3359-3352أمالك البلدية خالل الفترة  نسبة إلاستخالصات املنجزة بعنوان مداخيلضعف  لوحظكما 

  .د.أ 329ما قيمته  3359في موفى وبلغت القيمة الجملية للمتخلدات بعنوان ألامالك البلدية %.  38معدل  بلغت

واملتعلق بتنظيم  5611ماي  31املؤّرخ في  5611لسنة  21بالرغم من أّن أحكام القانون عدد وعلى صعيد آخر و 

سّوغين واملتسّوغين فيما يخّص تجديد كراء العقارات واملحالت ذات الاستعمال التجاري أو الصنايي العالقة بين امل

عادلة وفق ما جاء بما يتالءم والقيمة الكرائية الأو املستعملة في الحرف أتاح للبلدية إمكانية تعديل معينات الكراء 

ه تبّين من خالل فحص عقود تسويغ  من القانون سالف الذكر، 39إلى  33بالفصول من 
ّ
على التي هي حالت املفإن

ه لم يتم
ّ
كما لم تشهد قيمة معينات الكراء تعديالت . التنصيص على زيادة سنوية في معينات الكراء ملك البلدية أن

يغه محل يعود تسو  22محل تجاري مسوغ هناك  61علما وانه من جملة بالرغم من أنها تعتبر زهيدة منذ إبرامها 

  .سنة 33تتجاوز املدة محل  31وسنوات  53ألكثر من 
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تم تقدير قيمتها  بغير وجه حق مجانا و وفضال عن ذلك تبين وجود عقارات على ملك البلدية يتم استغاللها 

  د.أ 8الكرائية من قبل البلدية بمبلغ جملي سنوي 

 أعمال التتبع

من مجلة املحاسبة العمومية على سقوط حق تتبع استخالص الديون العمومية بالتقادم بمض ي  29ينص الفصل 

كما ينص الفصل . خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة املوالية للسنة التي أصبحت خاللها مستوجبة الدفع

على تعليق آجال  3353نون املالية لسنة واملتعلق بقا 3355ديسمبر  25مؤرخ في  3355لسنة  1من القانون عدد 23

سريان مدة التقادم املعمول بها في مادة استخالص الديون الراجعة إلى الهيةات العمومية الخاضعة إلى أحكام 

ديسمبر  51مجلة املحاسبة العمومية واملثقلة أو املؤمنة بدفاتر املحاسبين العموميين بالنسبة للفترة املمتدة من 

إلى مخاطر معرضة  51/53/3336وتبعا ملا سبق تعتبر الديون املثقلة قبل تاريخ  .3353يسمبر د 25 إلى 3353

مكرر من مجلة املحاسبة  29سقوط بالتقادم ما لم يتم في شأنها القيام بأعمال طبقا ملا نص عليه الفصل ال

وقد تبين في هذا إلاطار عدم إتخاذ . العمومية قصد قطع مدة التقادم وذلك انطالقا من التاريخ سابق الذكر

 .د.أ 528املحاسب لجراءات قاطعة للتقادم بخصوص فصول بلغت قيمتها 

مبلغ جملي قدره  3359موفى سنة  إلىستخالص بعنوان مداخيل ألامالك البلدية فقد بلغت الا أما بخصوص بقايا 

 ألف ديناربالنسبة للنشاط املنهي و  د.أ 1, بعنوان العقارات املعدة للنشاط التجاري د .أ 323: د مفصلة كاآلتي.أ 329

معرفة السنوات الراجعة  صاحبة للحساب املالي لم يتسنامل 35ومن خالل الوثيقة عدد  .للعقارات املعدة للسكن

 .بالتقادمسقوط للهذه البقايا وبالتالي عدم معرفة املبالغ املهددة  إليها

 التصرف في الوقود 

نفقات العنوان )من هامش التصرف  % 6وهي تمثل نسبة  3359د خالل سنة .أ 22بلغت جملة نفقات الوقود 

نظام رقابة داخلي بخصوص استهالك الوقود يستند وقد تبين عدم وضع البلدية ل (.نفقات التأجير –ألاول 

خصوصا إلى وضع إجراءات مراقبة في مستوى املستودع البلدي حيث تبين عدم مسك دفاتر قيادة لجل وسائل 

تبين أن السجل كما . النقل لتسجيل كميات الوقود التي تم التزود بها والتواريخ املتعلقة بها واملسافة املستعملة

املعتمد ملتابعة التزود واملمسوك من قبل رئيس املستودع ال يحمل أي تأشيرة مراقبة من قبل مصالح البلدية وال 

يمكن من التأكد بان مقتطعات الوقود بأكملها تم بالفعل استهالكها من قبل معدات البلدية لغياب إمضاء 

 .مستعملي هذه املعدات

بط الكميات املستهلكة من قبل كل وسيلة نقل على حده ومقارنته بما تستحقه فعال وعالوة على ذلك لم يتم ض

حسب البطاقة التقنية الخاصة بها وهو ما يمكن من التحكم في النفقات املنجزة بعنوان شراء الوقود لوسائل 

ترشيد إستهالك  املتعلق بمزيد 3331أكتوبر  33املؤرخ في  28النقل عمال بمقتضيات منشور رئيس الحكومة عدد 

 .الطاقة
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  التصرف في الصفقات العمومية

مقارنة بسنة  % 13د مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة .أ 592مبلغ  3359املخصصة للتنمية في موفى  النفقاتبلغت 

إلى  ذلك خصوصاويعود %  25وضعفا من حيث الاستهالك حيث بلغت نسبة انجاز النفقات بهذا العنوان  3351

تم )د .أ 513بمبلغ  3359تأخر في انطالق ألاشغال لبعض املشاريع على غرار مشروع تعبيد الطرقات برنامج 

وعدم توفر السيولة لخالص مبلغ أصل الدين  32/53/3359والذي انطلقت أشغاله بتاريخ ( د.أ.99صرف مبلغ 

ة إلى العدول على اقتناء أرض بمبلغ إضاف. د.أ 12تجاه صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية بمبلغ 

 .د.أ 23يناهز 

القيام  تأخير في 3359-3352املشاريع التي أنجزت خالل الفترة  وثائق إثبات بعضن خالل فحص م تبينكما 

من ألامر املنظم للصفقات العمومية الذي حدد اجل  535بإجراءات الختم النهائي لها وذلك خالفا ألحكام الفصل 

حيث تم  3352على غرار مشروع التنوير العمومي لسنة  يوما من تاريخ القبول النهائي 63الختم النهائي بما أقصاه 

 . شهرا 51أي حوالي  3359ماي  55وختم بتاريخ  3351فيفري  31الاستالم النهائي للمشروع بتاريخ 

يحول دون استغالل بقايا الاعتمادات املرصودة للمشاريع املنتهية  أنومن شان التأخير في الختم النهائي للصفقات 

إلى مخاطر انقضاء  افةبالضقدية بين ألاطراف املتعاقدة بإعادة توظيفها وكذلك عدم وضع حد لاللتزامات التعا

ال القصوى لحجز الضمان النهائي في صورة إخالل صاحب الصفقة بواجباته التعاقدية عمال بأحكام آلاج

  .من ألامر املنظم للصفقات 12و 13الفصلين 

ضعف  3359-3352خالل الفترة تبين من خالل فحص الخطط التمويلية لبعض املشاريع وعلى صعيد آخر 

اعتمادها على املساعدات املالية واملنح املسندة و  % 52نسبة  تبلغحيث البلدية  قبلنسبة التمويل الذاتي من 

  .% 98لها خصوصا من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية بنسبة 

 

 أهم التوصيات

 :بالنظر إلى أهمية املوارد املالية املمكن تحصيلها فإّن البلدية مدعّوة إلى

 . مزيد من العناية بخصوص تحصيل مواردها وإحكام إعداد جداول تحصيل املعاليم يالءإ  -

عمول بها وتطور الوضع راجعة معينات كراء العقارات بما يتماى ى وألاسعار اململالالزمة  إلاجراءاتاتخاذ  -

 .الاقتصادي

        .لتعزيز منظومة الرقابة املتعلقة بالتصرف في الوقود اتخاذ التدابير الضرورية -

 



 



 

 تعبئة الموارد: أوال 
 

 :إجراءات إعداد الميزانية و ختم الحساب المالي  -1

 

االلتزام   8102 سنة و بمناسبة إعداد ميزانية 8102تتعهد بلدية السواسي بداية من سنة 

المتعلق  0293ماي  01المؤرخ في  0293لسنة  13من القانون عدد  01بأحكام الفصل 

خالل  8102الجماعات المحلية و ذلك بعرض مشروع ميزانية بالقانون األساسي لميزانية 

 .أكتوبر 10الدورة العادية الثالثة و إحالته إلى سلطة اإلشراف للمصادقة قبل 

 

 :تقدير الموارد  -2

 

تتعهد بلدية السواسي بالعمل على التحكم في تقدير الموارد و بلوغ الحد األدنى المضبوط من 

 .الجماعات المحلية قبل صندوق القروض و مساعدة

 

 :إعداد جداول التحصيل  -3

 

تسعى بلدية السواسي بمناسبة إعداد اإلحصاء العام العشري للعقارات المبنية و العقارات 

إلى إعداد جداول تحصيل شاملة لكل العقارات الراجعة إليها  8109/8182غير المبنية 

فيفري  00بتاريخ  1المنشور عدد )بالنظر و تفادي أكثر ما يمكن النقص في قيمة المعلوم 

8102.) 

أما فيما يخص المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية فإن 

بلدية السواسي تتعهد بالتنسيق مع القباضة المالية بالسواسي بإجراء المقارنات الالزمة لضبط 

لوم الواجب أداءه و إتمام إجراءات الفارق بين المبالغ المستخلصة من قبل المؤسسات و المع

 .تثقيلها

كما تتعهد بالسعي بمناسبة اإلحصاء العشري للعقارات المبنية و العقارات الغير مبنية إلى 

 .إعداد جدول مراقبة شامل لجل المؤسسات المنتصبة بالمنطقة البلدية 

 

 

 

 

 :إستخالص الموارد  -4

 



منها مدينة السواسي فإن بلدية السواسي تتعهد  بالرغم من اإلشكاليات العقارية التي تعاني

بالسعي إلى تطوير و تحسين نسب استخالص المعلوم على العقارات المبنية و المعلوم على 

 .العقارات الغير مبنية في حدود مشموالتها

أما بالنسبة لمداخيل األمالك البلدية فإن بلدية السواسي و عمال بقرار وزير المالية المؤرخ 

          المتعلق بضبط قائمة المراكز المحاسبية التي تعرضت للحرق 8108نوفمبر  89في 

              و أعمال النهب و التي تسببت في إتالف حجج الديون و الحجج المثبتة للنفقات العمومية 

و غيرها من الوثائق بادرت بإتمام إجراءات طرح ديون مثقلة بالزائد و قدرها 

 .تنسيق مع قابض المالية بالسواسي بال( 02228.229)

و تم عرض قائمة إسمية لمجموعة من المتسوغين القدامى الذين تخلدت بذمتهم ديون لفائدة 

استحال استخالصها على أنظار المجلس البلدي في   (د90321.121)بلدية السواسي قدرها 

 .للنظر في إمكانية طرحها 8109دورته العادية الرابعة لسنة 

يخص عقود تسويغ المحالت الغير معدلة فإن بلدية السواسي تتعهد بالشروع في  اأما فيم

 .إتمام اإلجراءات القانونية لتعديلها

فإن بلدية السواسي تسعى لتنفيذ األحكام القضائية ( 1)و بالنسبة للمحالت السكنية الشاغرة 

لجاري بها العمل مع منها و إعادة تسويغها طبقا للتراتيب ا 8الصادرة ضد المتحوزين بعدد 

إلحداث قباضة بلدية و مركز للشرطة ( 8)العلم أنه تم اقتراح المحالت السكنية الوظيفية 

 .البلدية بالسواسي

لجاري بها العمل بعد فإنه سيتم تسويغها طبقا للتراتيب ا( 1)و بالنسبة للمحالت التجارية 

 .تنفيذ األحكام الصادرة ضد الشاغلين لهم بصفة غير قانونية

 

 إنجاز النفقات : ثانيا 

 :نفقات التصرف  -1

 

يوما إلى عدم  13يعود عدم دفع مستحقات بعض المزودين في اآلجال القانونية المحددة بـ  -

رد مثل المناب من المال توفر السيولة في بعض األحيان أو في تأخر تحصيل بعض الموا

و ستسعى بلدية السواسي إلى التقيد ... الموارد المتأتية من صندوق التعاون  -المشترك 

 .8111مارس  2المؤرخ في  8111لسنة  321باآلجال القانونية المبينة باألمر عدد 

النفقة خاصة أما بالنسبة ألسبقية تاريخ الفاتورة لتاريخ اقتراح التعهد فإن ذلك يعود إلى تأكد 

المتعلقة بوثائق الحالة المدنية أو تدخالت الديوان الوطني للتطهير الناتجة عن إشكاليات 

طارئة على مستوى شبكة تصريف المياه المستعملة و تتعهد ببلدية السواسي بااللتزام بمبدأ 

 .التأشيرة المسبقة

من دفتر عمليات التزود أما فيما يخص نفقات الوقود لوسائل النقل فإنه يتم تضمينها ض -

بالوقود و توزيعه تم تدعيمه بمسك دفتر متابعة بالمستودع البلدي و تمكين كل سائق لوسيلة 



              نقل من مسك دفتر قيادة لتسجيل كميات الوقود التي تم التزود بها و التواريخ المتعلقة بها 

ء من طرف رئيس المستودع البلدي ، و المسافة المستعملة و اإلمضاء عليها مع مراقبتها سوا

الكاتب العام للبلدية أو رئيس النيابة الخصوصية وهو ما سيمكن من ضبط حاجيات كل 

 .وسيلة نقل على حده و بالتالي التحكم أكثر ما يمكن في النفقات المنجزة بعنوان شراء الوقود

 

 :نفقات التنمية  -2

 

من األمر المنظم للصفقات العمومية في  080ل تلتزم بلدية السواسي باحترام أحكام الفص -

النهائي و الختم النهائي لمشاريع  باالستالممجال األختام النهائية لمختلف المشاريع و القيام 

 .جرار و مجرورة و اقتناء سيارة إدارية اقتناء،  8101تجميل المدينة لسنة 

، التنوير 8101يد الطرقات لسنة أما فيما يتعلق بالخطط التمويلية لبعض المشاريع مثل تعب -

فإن بلدية السواسي وفرت التمويل الذاتي  8101و تجميل المدينة لسنة  8101العمومي لسنة 

من قيمة المشروع باعتبار أن بلدية السواسي كانت  % 01الالزم لهذه المشاريع المقدرة بـ 

لية للبلديات تدخل صندوق من البلديات المدعومة جزئيا إال أنه في إطار تدعيم القدرات الما

 8101جانفي  9بتاريخ  111القروض و مساعدة الجماعات المحلية و قرر تبعا لمكتوبه عدد 

تمكين بلدية السواسي من دعم استثنائي لتعويض التمويل الذاتي و القروض المسندة بعنوان 

 .المشاريع المشار إليها 

 المشروع

تاريخ 

الموافقة 

 المبدئية

تاريخ 

 المصادقة

 النهائية

 الكلفة

 د.أ

الدعم 

االستثنائي 

لتعويض 

التمويل الذاتي 

 أو القرض/و

 د.أ

الخطة التمويلية المحينة 

 باعتبار الدعم

تمويل 

 ذاتي
 قرض

 مساعدات

 و مساهمات

 د.أ

 73,448 - - 41,866 73,448 03/9/8101 0/01/8108 التنوير العمومي

 90,000 - - 51,300 90,000 08/8/8103 88/01/8108 تجميل المدينة

 155,045 - - 88,376 155,045 81/3/8101 08/00/8108 تعبيد الطرقات

 

 

 

 



 




