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 رقابة املالية على بلدية صيادةلاتقرير 

 (2016سنة تصرف )

 تقديم البلدية

كما يبلغ  هكتارا 165وتبلغ مساحتها . 5294مارس  92 املؤرخ في 574بمقتض ى ألامر عدد  صيادةأحدثت بلدية 

تبعا لصدور قرار والي و 9 91551ساكنا حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  599269عدد سكانها 

أصبح يمارس سلطة الحلول لكامل وظائف النيابة الخصوصية بعد استقالتها  9154 ديسمبر 1املنستير بتاريخ 

 9 9154أكتوبر  96املقدمة بتاريخ 

د وبلغ معدل النفقات السنوية 9أ 59775 مجموع 9156- 9155وبلغ معّدل املوارد السنوّية للبلدّية خالل الفترة 

ل بلدية 9 د9أ 59572نفس الفترة مجموع خالل 
ّ
ى سنة  57صيادة وتشغ

ّ
صرفت لهم أجور  9156عونا في موف

 9د9أ 611بقيمة 

 املهمة طبيعة 

وفي إطار تنفيذ الاتفاقّية املبرمة بين الجمهورّية التونسّية  ،9157أكتوبر  11بتاريخ  556املهمة عدد  عمال بإذن

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

د 9156 الوضعّية املالّية للبلدّية بعنوان سنة
ّ
ّية من إحكام إعداد الحساب املالي ومن صّحة ومصداق للتأك

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

 9نفقاتها في كنف الشرعّية

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

الزيارات  عالوة على" أدب بلديات"جه للبلدية وتلك املستخرجة من منظومة املعطيات الواردة باالستبيان املو 

 9املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص بها امليدانية

  إجراءات إعداد امليزانية وختم الحسابات

املتعلق بالقانون ألاساس ي  5274ماي  55املؤرخ في  5274لسنة  14من القانون عدد  51ألحكام الفصل  طبقا

مليزانية الجماعات املحلية كما تّم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة، تم عرض مشروع ميزانية البلدية على 

 91549جويلية  15بتاريخ  الثالثة العادية مداولة املجلس في دورته

                                                             
ساكن وذلك حسب التقسيم الترابي الجديد  11966ويبلغ عدد سكانها  9كم 56761تجدر إلاشارة إلى أّن مساحة املنطقة البلدية أصبحت تبلغ   1

 9  9156الصادرة خالل سنة  619و   615و 611للبلديات املعد من قبل الوزارة املكلفة بالشؤون املحلية طبقا لألوامر الحكومية عدد 
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من القانون سالف الذكر تّمت املصادقة على ميزانية البلدية من  15و 11و 56ال بمقتضيات الفصول وعم

 ماي 91بتاريخ  9156الحساب املالي لسنة  التداول في شأنكما تّم  9154ديسمبر  15قبل والي املنستير بتاريخ 

قبل أن يتّم عرض القرار املتعلق بغلق ميزانية البلدية على سلطة إلاشراف التي صادقت عليه بتاريخ  9157

 91579جويلية  15

 خالصة أعمال املراجعة

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

ر تحديده
ّ
ةالتي تعذ

ّ
ومع اعتبار ما انتهت إليه أعمال التدقيق املستندية وامليدانية من مالحظات فإنه  ا بدق

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

ال تشوبها أخطاء جوهرية من شأنها التأثير على صدق النتيجة املحاسبية  صيادةاملحلية من أن حسابات بلدية 

 91569وعلى صحة العمليات املحاسبية املنجزة قبضا وصرفا بعنوان ميزانية سنة 
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 (بالدينار) 1026ملخص الحساب املالي لسنة 

  

20162015

النفقاتاملقابيضالنفقاتاملقابيض

213 363 6931 416 1العنوان ألاول 

208 101647 709املداخيل الجبائية إلاعتيادية

626 393286 330املعاليم على العقارات و ألانشطة

307 392221 221مداخيل اشغال امللك العمومي البلدي والاستلزام 

567 446116 154معاليم الرخص الادارية إسداء خدمات

708 87122 2املداخيل الجبا ئية الاعتيادية الاخرى

005 592716 707املداخيل غير الجبائية الاعتيادية

419 93262 61مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية

586 660653 645املداخيل املالية الاعتيادية

989 885525 372العنوان الثاني

552 859424 242املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية )م-خاصة للبلدية(

280 144221 50منح التجهيز

271 715203 192مدخرات وموارد مختلفة

437 025101 130موارد الاقتراض

437 025101 130موارد الاقتراض الداخلي

00املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

00املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

682 093 7651 110 1العنوان ألاول 

398 002 4721 026 1نفقات التصرف

366 388585 630التأجير العمومي

303 026361 332وسائل املصالح

730 05855 64التدخل العمومي

00نفقات التصرف الطارئة وغير املوزعة

284 29391 84فوائد الدين املحلي

284 29391 84فوائد الدين املحلي

931 840563 385العنوان الثاني

575 463417 229نفقات التنمية

575 463417 229إلاستثمارات املباشرة

356 377146 156تسديد أصل الدين

356 377146 156تسديدأصل الدين

00النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

00النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

1 789 5781 496 6051 889 2011 657 613

588 972231 292الفائض
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 تحليل موارد بلدية صيادة ونفقاتها

  6102امليزانية لسنة النتائج العامة لتنفيذ 

عن فائض جملي في املقابيض على املصاريف قدره  9156أسفر تنفيذ ميزانية بلدية صيادة بعنوان تصرف 

 9في غياب مشاريع ممّولة بواسطة الاعتمادات املحالة إلى املال إلاحتياطي % 511تم تحويله بنسبة  د9أ 921

 9156على املصاريف سجلت خالل سنة  للمقابيض الجملية فوائضالومن أهم ما تبرزه النتائج العامة أن 

 9 % 2نسبته  9156-9155سنوي خالل الفترة  تراجعوبمعّدل  9155د مقارنة بسنة 9أ 49 بقيمة تراجعا

 9155مقارنة بسنة  9156وسّجلت فوائض املقابيض على املصاريف بالنسبة للعنوان ألاّول خالل سنة 

أّما فوائض املقابيض على املصاريف 9 خالل الفترة نفسها سلبيد وبمعّدل سنوي 9أ 1قيمته تراجعا بما 

د 9أ 44 بما قدره 9155مقارنة بسنة  تراجعا 9156بالنسبة للعنوان الثاني فقد شهدت بالنسبة إلى سنة 

 9سلبي سنوي  تطّور  وبمعّدل

خالل %  4 د وبنسبة9أ 546 بقيمة ارتفاعا 9155مقارنة بسنة  9156موارد البلدية بعنوان سنة جملة  وعرفت

وبمعدل ( د9أ 51) املسجل في موارد التنمية الارتفاع الطفيفذلك أساسا إلى  عودوي ،9156-9155الفترة 

خالل الفترة %  6د وبمعّدل نمّو بنسبة تناهز 9أ 556 بقيمة ول موارد العنوان ألا وإلى تطور  % 5سنوي قدره 

 9نفسها

وبنسبة  9155مقارنة بسنة  9156د خالل سنة 9أ 954 بقيمة ارتفاعا إجماال شهدت أّما نفقات امليزانية، فقد

 خالل العنوان ألاّول  نفقات كل من نمّوا إلىأساسا  ذلك عودوي، 9156-9155خالل الفترة %  9معّدلها حوالي 

نفقات العنوان و خالل الفترة نفسها،  % 7 د وبمعّدل نسبته9أ 552 بما قيمته 9155مقارنة بسنة  9156سنة 

 9 خالل الفترة املذكورة%  51د وبمعّدل سنوي بنسبة 9أ 64 بما جملته الثاني

  املوارد

من املوارد %  72وهي تتكون في حدود  د9أ 1.790مجموع  9156بلدية صيادة خالل سنة  مواردبلغت جملة 

 9من موارد التنمية%  95الاعتيادية و

مسجلة زيادة  9156سنة د 9أ 59557إلى  9155د سنة 9أ 59975 من لبلدية صيادة العنوان ألاول  موارد وتطّورت

تقريبا مناصفة بين املداخيل الجبائية  املداخيلهذه  تتوّزعو %9  6 يساوي سنوي نمّو د وبمعّدل 9أ 556بمبلغ 

 9د9أ 719د و9أ 712والتي بلغت على التوالي  املداخيل غير الجبائية الاعتياديةالاعتيادية و 

مسجلة  9156د في سنة 9أ 712إلى  9155د في سنة 9أ 495تطّورت املقابيض الجبائية لبلدية صيادة من و 

 94)املعاليم على العقارات وألانشطة كّل من نمو نتج عن  % 57 ناهزسنوي نمّو د وبمعّدل 9أ 599زيادة بقيمة 
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معاليم املوجبات والرخص إلادارية و ( د9أ 45)ومداخيل إشغال امللك العمومي البلدي وإلاستلزام ( د9أ

  9(د9أ 61)والخدمات 

عتبر 
ُ
ر  مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه أهم مورد للبلديةوت

ّ
 995إذ ُيوف

املعلوم على املؤسسات ذات وتأتي في املراتب املوالية 9 9156لسنة  من جملة مقابيضها الجبائية%(  15)د 9أ

( د9أ 545)املوجبات والرخص إلادارية والخدمات معاليم و ( د9أ 575)الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية 

ل على التوالي ( د9أ 511)واملعلوم على العقارات املبنية 
ّ
 %9 54و%  99و % 94بنسب تمث

البلدية  أمالكتتوّزع بين مداخيل  9156في سنة  د9أ 719 مجموع املقابيض غير الجبائية لبلدية صيادة بلغتو 

وبمعّدل  د9أ 51وسّجلت هذه املوارد تراجعا بقيمة 9 د9أ 656د و9أ 69واملداخيل املالية الاعتيادية بما قيمته 

ص9  9155سنة ب مقارنة%  1سنوي بحوالي تراجع 
ّ
املداخيل املالية  كل من ويعزى هذا التراجع إلى تقل

 (9د9أ 91)أمالك البلدية مداخيل و ( د9أ 99)الاعتيادية 

صيادة في  املناب من املال املشترك بالنسبة ألاعلى للمداخيل غير الجبائية لبلدية واستأثرت املوارد املتأتية من

ل 9أ 651قدره  حيث بلغت ما 9156سنة 
ّ
  9(من جملة مواردها الاعتيادية%  51) % 96د أي ما يمث

 9156والتي بلغت في سنة املخّصصة للتنمية وموارد الاقتراض العنوان الثاني املوارد الذاتية تشمل موارد و 

 9 د9أ 511د و9أ 951صيادة على التوالي  ببلدية

 أي بمعّدل 9155د مقارنة بسنة 9أ 51تراجعا بقيمة  9156د في سنة 9أ 171 البالغة جمليا املواردهذه  شهدتو 

ص الذي شمل  9سنويا%  5 نسبته تراجع سنوي 
ّ
املخّصصة للتنمية املوارد الذاتية ونتج هذا التراجع عن التقل

 9(د9أ 49)موارد الاقتراض بالرغم من ارتفاع  (د9أ 59 -)

 بمعّدلأي  9155مقارنة بسنة د 9أ 59تراجعا بقيمة  9156سّجلت املوارد الذاتية املخصصة للتنمية في سنة و 

من  (د9أ 24)هذا التراجع عن املفعول املزدوج لنمو املدخرات واملوارد املختلفة ونتج %9   9 نسبته سنوي  تراجع

ص منح التجهيز 
ّ
 9من جهة أخرى ( د9أ -517)جهة، وتقل

ل 9أ 511ما قدره  9156بلغت موارد الاقتراض في سنة و 
ّ
وشهدت 9 من موارد العنوان الثاني%  14د وهو ما يمث

 %9 92سنوي نسبته تطّور أي بمعّدل  9155د مقارنة بسنة 9أ 49بقيمة  ارتفاعاهذه املوارد 

 النفقات

 9155د مقارنة بسنة 9أ 552تطورا بقيمة  مسّجلة 9156د سنة 9أ 59555بلغت نفقات العنوان ألاول مجموع 

وتبلغ نفقات التأجير العمومي ووسائل املصالح 9 9156-9155خالل الفترة %  7سنوي تساوي  تطّور  وبنسبة

ل 9أ 269ما قيمته  9156سنة 
ّ
 9من مجموع نفقات العنوان ألاول %  97د أي ما يمث
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 يساوي أي بمعّدل تطور سنوي  9155د مقارنة بسنة 9أ 545وشهدت نفقات التأجير العمومي تطورا بقيمة 

أي  9155د مقارنة بسنة 9أ 17بقيمة  فقد تراجعتوسائل املصالح أّما نفقات 9 9156-9155خالل الفترة % 54

 91569-9155خالل الفترة %  4يساوي سلبي بمعّدل تطّور سنوي 

 بسنةد مقارنة 9أ 64بقيمة  تطّورا مسّجلة 9156د سنة 9أ 196وبخصوص نفقات العنوان الثاني فقد بلغت 

كّل من  ارتفاععن  التطّور وقد نتج هذا 9 9156-9155خالل الفترة %  51ونسبة تطّور سنوي تساوي  9155

 9(د9أ 11)ونفقات تسديد أصل الدين ( د9أ 14)الاستثمارات املباشرة 

 القدرات املالية

ر الاستقاللّية املالّية ببلدية صيادة 
ّ

موارد / املناب من املال املشترك  –موارد العنوان ألاّول )سّجل مؤش

على التوالي خالل  % 47و % 41و % 49حيث بلغ  9156-9155نسقا تصاعدّيا خالل الفترة  (العنوان ألاّول 

 9%  64و%  64و%  65مقابل نسب تّم تسجيلها على املستوى الوطني بلغت  9156و 9154و 9155 سنوات

دة والتي قامت البلدّية بخالصها خالل السنة املالّية 
ّ
د تهّم 9أ 15مجموع  9156وبلغ حجم الديون املتخل

دات تجاه مؤسسات عمومّية لنفقات عقدت في سنة  جميعها
ّ
ل 9 9154خالص متخل

ّ
دات تجاهوتتمث

ّ
 املتخل

د أي ما 9أ 95 مبلغ تجاوزتحيث  أهّم الديون التي تّمخالصهاالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية 

دات%  65يمثل 
ّ
 9من املتخل

9 تجاه هياكل عمومّية  أغلبهاد 9أ 25ما جملته  9156بلدّية صّيادة في موفى سنة  2وبلغ الحجم الجملي لديون 

ل أهم الّدائنين في 
ّ
 .(د9أ 51) والشركة الوطنّية لتوزيع البترول( د9أ 47)  الشركة التونسّية للكهرباء والغازويتمث

ر مديونّية البلدّية ما يعادل 
ّ

 %9 95وباعتبار حجم الديون يبلغ مؤش

  9% 47 فبلغت نسبته (نفقات العنوان ألاّول / ألاجور  حجم) 9156في سنة أّما مؤشر هامش التصرف 

 

 

 

 

 

                                                             
وتبقى هذه النفقات ديونا 9 جملة املصاريف التي تّم بمقتضاها عمل منجز خالل السنة دون أن يتّم تأديتها إلى صاحب العمل املنجز"وتعتبر ديونا   2

دة بذّمة الهياكل العمومّية املعنّية 
ّ
ق  9151نوفمبر  94وذلك حسب التعريف الوارد بالفصل ألاول من قرار رئيس الحكومة املؤّرخ في " متخل

ّ
واملتعل

 9 ة حسب ألاهدافبضبط اجراءات البرمجة السنوّية للنفقات والتأشير عليها بالنسبة للوزارات املعنّية بالتجارب النموذجّية لنظام التصّرف في امليزانيّ 
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 مالحظات حول تعبئة موارد البلدية وإنجاز نفقاتها

 املوارد تعبئة :أوال

 إعداد امليزانّية

وتراوحت نسب  %9 29 (بدون اعتماد التنقيحات)مقارنة بالتقديرات موارد العنوان ألاّول بلغت نسبة انجاز 

 % 517بالنسبة إلى مداخيل امللك البلدي و%  21مقارنة بالتقديرات بين  لهانجاز مختلف ألاصناف املكّونة 

 9بالنسبة إلى مداخيل املوجبات والرخص إلادارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات

 تثقيل جداول التحصيل

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

على أّن تلك املعاليم ينّص  ياملبنية وذلك خالفا ملقتضيات الفصل ألاول من مجلة الجباية املحلية الذ

تاريخ غرة جانفي من كّل سنة، حيث ولئن تّم إرسال الجداول املذكورة إلى محاسب مستوجبة الدفع بداية من 

وبّرر قابض املالّية بصّيادة هذا  9يوما 549تم تثقيل الجداول املذكورة بتأخير بلغ  9156جانفي  9 البلدية منذ

الّنقص الفادح في عدد ألاعوان املباشرين بالقباضة املالّية وعدم التدعيم باألعوان واهتمام "التأخير ب

 "9القابض بعمليات الفترة التكميلّية ألربعة مؤسسات ملحقة

ه يجوز للمحاسب تعجيل قبض  966، ينّص الفصل من جهة أخرى 
ّ
من مجلة املحاسبة العمومّية على أن

بذلك وتحّرر في " وزير املالّية أو من فّوض له وزير املالّية في ذلك"املوارد العارضة وذلك بشرط أن يقع إعالم 

ى وضع قائ
ّ
هها مات شهرّية فيها يوّج تلك املوارد وثائق استخالص وقتّية صادرة عن رئيس البلدّية الذي يتول

يتولى قابض و 9 لتثقيلها على سبيل التسوية لدى املحاسب" لوزير املالّية أو من فّوض له وزير املالّية في ذلك"

املعلوم على ألاراض ي غير املبنّية واملعلوم على العقارات املبنّية غير املضّمنة البلدّية تحصيل املوارد املتأتية من 

ه تبّين أّن لومين املذكورين باالستناد إلى وثائق استخالص وقتّية صادرة عن البلدّية، بجدولي تحصيل املع
ّ
 أن

ّ
إال

املعلوم على إعداد جداول التحصيل التكميلّية بعنوان  9157رئيس البلدّية لم يتوّل إلى موفى شهر نوفمبر 

ق أذون استخالص وقتّية بعنوان سنة ألاراض ي غير املبنّية واملعلوم على العقارات املبنّية املستخلصة عن طري

مبالغ خارج امليزان  9157وتبلغ قيمة هذه املعاليم التي ال تزال إلى موفى نوفمبر 9 مّما حال دون تثقيلها 9156

 د9أ 26161 مجموع

 نسب الاستخالص

مسجلة  9156د في سنة 9أ 59114إلى  9155د في سنة 9أ 59594تطورت جملة التثقيالت ببلدية صيادة من 

 نسبة  والعقارات غير املبنيةوتمثل التثقيالت بعنوان املعاليم على العقارات املبنية  9% 2نسبة تطور قدرها 

د بالنسبة إلى املعلوم على العقارات املبنية 9أ 456حيث بلغت  9156من مجموع التثقيالت بعنوان سنة  % 96

 9العقارات غير املبنيةمعلوم د بالنسبة إلى 9أ 655و
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د 9أ 991من )من  تراجعا 9156-9155استقرارا خالل الفترة  جملة املقابيض بعنوان املبالغ املثقلة شهدتو 

وغير  على العقارات املبنية ينوتتمثل أهم املبالغ املستخلصة في املعلوم 9( 9156د سنة 9أ 995إلى  9155سنة 

 أمامو  949و % 94و %  57ومداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري حيث مثلت على التوالي نسبة  املبنية

إلى  9155في سنة %  91من  نسب الاستخالص تراجعت%(  2)تطور مجموع التثقيالت خالل نفس الفترة 

 91569في سنة % 57

إال %(  57)مقارنة باملقابيض  بنيةاملعلوم على العقارات املورغم أهمية حجم املقابيض املستخلصة بعنوان 

الذي عرف معّدل  نسق الاستخالص ويعود ذلك إلى تباين%  91أن نسبة استخالص هذا املعلوم لم تتجاوز 

أما املعلوم على %9  2مقارنة مع نسق تطّور بقايا الاستخالص الذي تطّور بمعّدل بلغ %  5تطّور سنوي يساوي 

باعتبار استقرار كّل من التثقيالت %  2فقد استقّرت نسبة استخالصه في مستوى العقارات غير املبنية 

ويبين  %9 51حيث بلغ معّدل التطّور السنوي لكالهما نسبة  9156-9155خالل الفترة والاستخالصات 

 :9156الجدول التالي تفاصيل استخالص املعاليم املثقلة ببلدية صيادة بعنوان سنة 

 (%)نسبة الاستخالص (د.أ) مبالغ لإلستخالص (د.أ) املقابيض الفصل

 20 4566759 5196264 املعلوم على العقارات املبنية

 9 6516699 466151 املعلوم على الاراض ي غير املبنية

 34 5656914 446941 مداخيل كراء عقارات معدة لنشاط تجاري 

 27 26296 96619 مداخيل كراء عقارات معدة للسكن

 91 16774 16551 موارد أخرى 

 17 591146117 9956912 املجموع

 توجيه إلاعالمات

ى املحاسب العمومي "من مجلة املحاسبة العمومية على أن ( خامسا) 99تنّص الفقرة ألاولى من الفصل 
ّ
يتول

املكلف باالستخالص حال تعهده بالدين تبليغ إعالم للمدين يتضّمن دعوته لخالص جملة املبالغ املطلوبة 

ه تبّين أّن القابض البلدي ببلدّية صيادة لم يتوّل توجيه اعالمات وحيدة بعنوان السنة املالّية  99"9منه
ّ
 أن

ّ
إال

91569 

 الخطايا بعنوان التأخير في دفع املعاليم على العقارات

ه  52ينّص الفصل 
ّ
بعنوان تستوجب املبالغ املثقلة لدى قباض املالية "من مجلة الجباية املحلية على أن

عن كل شهر تأخير أو جزء منه تحتسب ابتداء من غرة %  1674املعلوم على العقارات املبنية خطية تساوي 

من املجلة نفسها على  15كما ينّص الفصل  "9جانفي من السنة املوالية للسنة املستوجب بعنوانها املعلوم

ه ال يتّم الالتزام  9ر املبنيةاملذكور أعاله على املعلوم على ألاراض ي غي 52سحب أحكام الفصل 
ّ
ه تبّين أن

ّ
 أن

ّ
إال

عدم تفعيل الخطايا بعنوان التأخير في دفع املعاليم على  حيث لوحظ يناملذكور  ينبتطبيق أحكام الفصل

 9العقارات
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 تحصيل واستخالص املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية

الحّد ألادنى من املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو توظف بلدية صيادة سنويا 

واملعنويين املستغلين لعقارات معّدة لهذه ألانشطة والذي يساوي، وفقا  املهنية على ألاشخاص الطبيعيين

 أ9 من مجلة الجباية املحلية، املعلوم على العقارات املبنية 19للفقرة الثانية من الفصل 
ّ
ه لوحظ أّن إال

ّ
ن

البلدية لم تضّمن بجدول مراقبة تحصيل الحد ألادنى للمعلوم املذكور أعاله كل املؤسسات الراجعة لها 

لعمليات تحويل املبالغ الراجعة للبلدية الشهرية  القائمات التفصيليةويتضح ذلك من خالل فحص 9 بالنظر

%  74مطالبا بهذا ألاداء أن نسبة  31عّينة منها شملت والواردة عليها من القباضة املالّية بصيادة والتي بّينت 

  9منهم غير مضمنين بجدول مراقبة تحصيل الحّد ألادنى للمعلوم املذكور ( حالة 23)

جملة املوارد البلدية  منورغم أهمية املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية 

، فقد تبّين أّن مصالح (د9أ 709د من جملة 9أ 109)من جملة املداخيل الجبائية إلاعتيادية للبلدية  % 15)

لم تحرص على استغالل القائمات الشهرية الصادرة عن القباضة املالية بالبحيرة والقباضة املالية البلدية 

راقبة تحصيل الحد ألادنى مّما حال دون تحيين جدول م والتي تبين تفاصيل كل عملية تحويلبصيادة 

للمعلوم املذكور وفي مرحلة الحقة إجراء املقارنة بين قيمة املعلوم املضّمنة بجدول مراقبة تحصيل املعلوم 

واملبلغ املستخلص فعال قصد الوقوف على الحاالت التي تستوجب خالص مبلغ إضافي باعتبار املعلوم ألادنى 

بما ُيسهم في تحصيل موارد طالبة بتثقيله لدى قابض البلدية إعداد جدول تحصيل الفارق واملاملطلوب و 

 9 إضافية

مضّمنة بجدول  مؤسسات 9من خالل مقارنة الحد ألادنى من املعلوم املذكور لعّينة ضّمت وتّم الوقوف 

مؤسسات منها مطالبة بخالص  5والذي تّم تحويله إلى بلدية صيادة أّن  املستخلصاملراقبة باملبلغ السنوي 

  9دينار 717يناهز  مبلغ إضافي باعتبار املعلوم ألادنى املطلوب

 الاستخالص الوقتّية وثائقالجمع بين مهام متنافرة وعدم التقيد باإلجراءات القانونّية في استصدار 

 
ّ
ف باستخالصها  ىلوحظ أن وكيل املقابيض يتول

ّ
أذون  وبإعدادإعداد وصوالت خالص املعاليم املكل

د من التطابق بين 
ّ
الاستخالص الوقتّية في شأنها وهي مهام متنافرة من شأن الجمع بينها أن ال يضمن التأك

وتفاديا للمخاطر التي قد 9 القيمة الفعلّية للوصوالت واملبلغ الفعلي الواجب تضمينه بسند الاستخالص الوقتي

سند الاستخالص الوقتي على  إعدادكلفة بتصفية املورد تنجم عن هذا الجمع يتوّجب أن تتولى املصلحة امل

 9 ضوء املبالغ التي قامت بتصفيتها فعليا

 بالتقادمسقوط فصول 

ه  16ينص الفصل 
ّ
يسقط حق تتبع استخالص الديون العمومية "من مجلة املحاسبة العمومية على أن

9 للسنة التي أصبحت خاللها مستوجبة الدفعسنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة املوالية  4بالتقادم بمض ي 

واملتعلق بقانون املالية  9155ديسمبر  11املؤرخ في  9155لسنة  7من القانون عدد  51وتبعا ملا ورد بالفصل 
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 15إلى  9151ديسمبر  57التقادم بالنسبة إلى الفترة املمتدة من  والذي نص على تعليق آجال 9159لسنة 

قة بسنة ، فإّن الديو 9159ديسمبر 
ّ
وما قبلها ( 9112ديسمبر  57إلى غاية ) 9112ن الراجعة للبلدية واملتعل

تعتبر قد سقطت ما لم تقطع مدة التقادم بأعمال التتبع بداية من تبليغ السند التنفيذي وبكل ألاعمال 

 9 ذكورةمكرر من املجلة امل 16الصادرة عن املدين أو من ينوبه وفقا ملا ورد بالفقرة ألاولى من الفصل 

ق باملعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية أّن قابض  ،وفي هذا إلاطار
ّ
لوحظ في ما يتعل

 41واتضح من خالل فحص عّينة شملت 9 البلدية لم يتوّل حصر قائمات الفصول املعّرضة للسقوط بالتقادم

وبلغت  9156منهم لم يقوموا بخالص املعلوم املذكور سنة  15فصال بعنوان املعلوم على العقارات املبنّية أّن 

دات في شأنهم إلى موفى سنة 
ّ
منها %  6أي ما نسبته  دينار  519د منها 9أ 66757ما جملته  9156جملة املتخل

حاالت منها  1وما قبلها لم يتوّل القابض اتخاذ إلاجراءات القاطعة للتقادم في شأن  9112تعود إلى سنوات 

 9يجعلها معّرضة إلى السقوط بالتقادموهو ما 

 مسك حسابّية خاّصة بمكاسب البلدّية

 بمكاسبمن مجلة املحاسبة العمومية على أن يتولى املحاسب مسك حسابية خاصة  972ينّص الفصل 

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

ه وخالفا9 بجرد تلك املكاسب
ّ
 أن

ّ
ه ال يتم مسك حسابية خاصة  ملا جاء بالفصل سالف الذكر  إال

ّ
تبّين أن

 9بمكاسب البلدية كما ال يتّم القيام بجرد سنوي لها

 مللك العام لغاية اشهاريةإشغال ا

ق بتنقيح القانون  9155سبتمبر  14املؤّرخ في  9155لسنة  95الثاني من املرسوم عدد  الفصلأعطى 
ّ
واملتعل

ق باالشهار بامللك العمومي للطرقات وباألمالك العقارّية املجاورة له التابعة  9112لسنة  59عدد 
ّ
املتعل

يوجد بدائرتها الترابّية امللك العمومي املعني سلطة منح املوافقة على لألشخاص لرئيس الجماعة املحلّية التي 

إلاشغال الوقتي لغاية اشهارّية ألجزاء امللك العمومي للطرقات التابع للجماعة املحلّية بمقتض ى ترخيص إما 

وب مباشرة أو بعد إلاعالن عن املنافسة عن طريق طلب عروض إذا كانت قيمة املساحة الاشهارّية املطل

ب 9 9159جوان  11املّؤرخ في  91د وفق ما جاء بمنشور وزير الّداخلّية عدد 9أ 511استغاللها تفوق 
ّ
ويتطل

ى الجماعة املحلّية بالنسبة إلى ملكها العمومي للطرقات تحديد املواقع 
ّ
تحديد قيمة املساحة الاشهارّية أن تتول

 57املؤّرخ في  9159لسنة  519ن ألامر عدد م 51وضبط املساحات املخّصصة لإلشهار وذلك طبقا للفصل 

ق بتنقيح وإتمام ألامر عدد  9159ماي 
ّ
ق بضبط شروط وإجراءات الترخيص في  9151لسنة  965واملتعل

ّ
املتعل

 9 إلاشهار بامللك العمومي للطرقات وباألمالك العقارّية املجاورة له التابعة لألشخاص

ه تبّين أّن بلدّية صيادة اعتمدت
ّ
 أن

ّ
صيغة الترخيص املباشر في إلاشغال الوقتي مللكها العمومي للطرقات  إال

لغاية اشهارّية دون القيام بعملّية الجرد بما من شأنه أن يسمح لها احتساب قيمة املساحات الاشهارّية ومن 

 9ثّم اعتماد صيغة الترخيص املناسبة بما يضمن تعبةة أفضل قدر من املوارد للبلدّية
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 نفقاتإنجاز ال:ثانيا 

 تقديرات نفقات امليزانية

 كما لم تشهد الاعتمادات ألاصلّية املرّسمة مقارنة%  95بلغت نسبة انجاز نفقات العنوان ألاّول ببلدّية صيادة 

 9 تذكر 3راتيباالعتمادات النهائّية نسبة تغي

 التصرف في الضمانات النهائية لعقود اللزمة

معاليم كل من السوق ألاسبوعية واليومية والوقوف العام وسوق نصت كراسات الشروط املنظمة الستلزام 

على أن يبقى الضمان النهائي  9157-9154الجملة ملنتجات الصيد البحري ببلدية صيادة خالل الفترة 

مخصصا لحسن تنفيذ اللزمة والستخالص ما عس ى أن يكون املستلزم مطالبا به من املبالغ بعنوان عقد 

إال أن البلدية تعتبر قيمة 9رجاعه إال بعد انتهاء مدة اللزمة وبإذن من الجهة املانحةاللزمة وال يمكن است

الضمان النهائي خالصا للمبلغ املستوجب عن الثالثية ألاخيرة من استغالل اللزمة ألامر الذي ال يسمح لها بجبر 

 9الضرر الذي يمكن أن يحصل لها من جراء هذا الاستغالل

 استهالك الوقود نفقات

د أي ما 9أ 15بالّرغم من أهمّية املبالغ التي تصرفها البلدّية القتناء الوقود لوسائل النقل والتي بلغت حوالي 

نها من متابعة الاستهالك  % 2نسبته 
ّ
ر على آليات تنظيم ورقابة تمك

ّ
 أّنها ال تتوف

ّ
من نفقات وسائل املصالح إال

ب بعض عّدادات املعّداتخاّصة في ظّل عدم قيام السواق بتعمير دفاتر العر 
ّ
كما ال 9 بات بصفة منتظمة وتعط

تتولى مصالح البلدّية جرد مقتطعات الوقود التي تّم استهالكها واملقتطعات الباقية في نهاية السنة بما يسمح 

 9بمقاربة الكمّية املقتناة مع الكمّية املستهلكة وتتّبع الفوارق إن وجدت

 التوصياتأهم 

  ة املحاسبة العمومّية
ّ
ة الجباية املحلّية ومجل

ّ
توص ي الّدائرة بالتقّيد بالقوانين وخاّصة أحكام مجل

قة منها بمجال املالّية العمومّية املحلّية
ّ
 9 وبالتراتيب الجاري بها العمل وخاّصة املتعل

  تقليص آجال تثقيل جداول  باملنستير وأمانة املال الجهوية يتعّين على كل من القباضة املالّية بصيادة

 9واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية تحصيل املعلوم على العقارات املبنية

  وخاصة فيما  يتعّين إيالء أعمال الاستخالص والتتبع ألاهمية الالزمة لتحسين نسب الاستخالصكما

ق باملعاليم على العقارات
ّ
 9يتعل

  املوجودة باملنطقة البلدية وتحديد املبلغ ألادنى ضرورة تحيين جدول املراقبة بتضمينه املؤسسات

املطلوب منها وفي مرحلة ثانية إجراء مراقبة باالعتماد على جدول شامل للمؤسسات الخاضعة 

                                                             
 مةإلاعتمادات ألاصلية املرس(/إلاعتمادات ألاصلية املرسمة-الاعتمادات النهائية املرسمة: )نسبة التغييرات  3
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للمعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية للتثبت من أنه تم استخالص 

تخلصة فعال تقل عن الحّد ألادنى املطلوب يستوجب الوضع وفي حالة أن القيمة املس9 الحّد ألادنى

 9من البلدية إعداد جدول تحصيل الفارق واملطالبة بتثقيله لدى القابض املكلف باستخالص مواردها

  يتعّين على البلدّية حصر املؤسسات املعنية برفع الفضالت بمقابل وتعميم الاتفاقيات معها وتثقيلها

نها
ّ
من تدعيم مواردها املالية ويساعدها على مجابهة نفقاتها املنجّرة عن أعمال  لدى القابض بما يمك

 9النظافة

  9متابعة استهالك الوقودبيتعّين على البلدّية وضع نظام رقابة داخلي يسمح لها 

 



 

 



  



 



 

 


