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  ال��ادعةتقر�ر�الرقابة�املالية�ع���بلدية�

  )2017تصّرف�سنة�(

 

 البلدية تقديم

دون�اعتبار�التقسيم�( �2لم�41وتبلغ�مساح��ا� 1985أفر�ل��04 أحدثت�بلدية�ال��ادعة�بمقت�����مر�املؤرخ���

�للبلديات �ا��ديد �س�ا��ا)ال��ا�ي �عدد �يبلغ �لسنة��7412 كما �والسك�� �للس�ان �العام �التعداد �حسب ساكنا

  . 2428و�بلغ�عدد�املساكن���ا�. 2014

�عدد ��مر�ا���ومي �لصدور � 2015 أفر�ل 12 �� املؤرخ 2017 لسنة 434 وتبعا ق
ّ
�نيابات�واملتعل ب�سمية

تمد�نيابة�خصوصية�ترأس�ا�مع�2017،�أدارت�شؤون�بلدية�ال��ادعة�خالل�سنة�خصوصية�ببعض�البلديات

و�حتوي�التنظيم�ال�يك���للبلدية�ع���كتابة�عامة�وثالث�مصا���إدار�ة�ومالية�. أعضاء 6 وضّمت قصور�الساف

  . وفنية�والنظافة�واملحيط

و�لغ�معدل�النفقات�السنو�ة��د.أ�884 مجموع 2017- 2015 و�لغ�معّدل�املوارد�السنوّ�ة�للبلدّية�خالل�الف��ة

� �مجموع �الف��ة �نفس �ال��ادعة�. د.أ 740خالل �و�9و�سّ���بلدية �سنة 26إدار��ن�ومساعد�تق�� �
ّ
�مو�  عامال���

  .د.أ 318 صرفت�ل�م�أجور�بقيمة 2017

  طبيعة�امل�مة�

� �عدد �امل�مة �بإذ�ي ��549عمال ��557وعدد �ب�ن�2018أكتو�ر��30بتار�خ �امل��مة ��تفاقّية �إطار�تنفيذ �و�� ،

تولت�التعم���لتمو�ل�برنامج�التنمية�ا��ضرّ�ة�وا��وكمة�املحلّية��ورّ�ة�التو�سّية�والبنك�الدو���لإل�شاء�و ا��

د�بدرجة�معقولة�من�إح�ام�إعداد�ا��ساب��2017 ���الوضعّية�املالّية�للبلدّية��عنوان�سنة�النظر الدائرة�
ّ

للتأك

من�أجل��عبئة�كما�أولت�الّدائرة�ا�تمام�ا�ملج�ود�البلدّية� .املا���ومن��ّ�ة�ومصداقّية�البيانات�املضّمنة�بھ

  .املوارد�املتاحة�ل�ا�وتأدية�نفقا��ا����كنف�الشرعّية

�واستغالل� �الدائرة �كتابة �لدى �املودعة �الصرف �ومس�ندات �املا�� �ا��ساب �فحص �الرقابية ��عمال وشملت

عالوة�ع���الز�ارات�" أدب�بلديات"املعطيات�الواردة�باالست�يان�املوجھ�للبلدية�وتلك�املستخرجة�من�منظومة�

-2015وارتكزت�التحاليل�املالية�ع���الف��ة��.امليدانية�املنجزة�لدى�مصا���البلدية�واملركز�املحاس���ا��اص���ا

2017.  

  

  



2 
 

 إجراءات�إعداد�امل��انية�وختم�ا��سابات�

املتعلق� 1975ماي��14املؤرخ�����1975لسنة��35عدد��سا����من�القانون� )جديد( 13ألح�ام�الفصل��خالفا

كما�تّم�تنقيحھ�وإتمامھ�بالنصوص�الالحقة،�تم�عرض�مشروع�م��انية�البلدية�ع����ا��ماعات�املحليةم��انية�ب

� �مداولة �ا��صوصيةمجلس �عليھ�النيابة �دور  و�ق��اع ��ة�� �است�نائية ��� ��2016سنة �بتار�خ �14املنعقدة

  . 2016د�سم���

سالف�الذكر�تّمت�املصادقة���سا����من�القانون  )جديد( 34و�33و�)جديد(16وعمال�بمقتضيات�الفصول�

  .2016د�سم����29ع���م��انية�البلدية�من�قبل�وا���امل�دّية�بتار�خ�

� �وقد �البلدية � 7أجرت �سنة �م��انية �ع�� �غ���2017تنقيحات ،� ��4أّن �تّم �م �اعرض�م��ا �النيابة�ع�� جلس

تنقيحات��5 كما�أّن . ع���س�يل�ال�سو�ة�وخارج�السنة�املالية�املعنية�أي 2018فيفري��27ا��صوصية�بتار�خ�

 )جديد( 25و )جديد( ���13مخالفة�ألح�ام�الفصل�ن�للمصادقة�) الوا��(لم�يتّم�عرض�ا�ع���سلطة��شراف�
  .من�القانون��سا����مل��انية�ا��ماعات�املحلية

ق�بتحو�ل��عتمادات�داخل�امل��انية�فقد�تّمت�مقارنة�التعديالت�ع���امل��انية�مع�محتوى�قرارات�
ّ
أّما�فيما�يتعل

تحو�ل��عتمادات�والتأكد�من�تطابق�ا،�كما�تّم�التحقق�من���ة�إجراءات�عمليات�التحو�ل�وا��صول�ع���

من�القانون��سا����مل��انية�ا��ماعات��28و )جديد( 27مصادقة�سلطة��شراف�عل��ا�طبقا�ألح�ام�الفصل�ن�

  . املحلية

ع���النيابة�ا��صوصية�لبلدية�ال��ادعة����دور��ا�العادية�الثانية��2017كما�تّم�عرض�ا��ساب�املا���لسنة�

�غلق�م��انية�البلدية�ع���سلطة��قبل�أن�يتّم�عرض�القرار�املتعلق�2018ماي��22واملنعقدة�بتار�خ��2018لسنة�

�19وتّم�إيداع�ا��ساب�املا���لدى�دائرة�املحاسبات�بتار�خ� .2018جوان���13شراف�ال���صادقت�عليھ�بتار�خ�

 .2018جو�لية�

  خالصة�أعمال�املراجعة

�لتأكيد�ع���أّن فيما�عدا�املبالغ�املتعلقة�ببقايا��ستخالص�و�اعتبار�ما�ان��ت�إليھ�أعمال�الرقابة�فإنھ�يمكن�ا

ال��شو��ا�أخطاء�جو�ر�ة�من�شأ��ا�أن�تمس��2017عمليات�القبض�والصرف�املنجزة��عنوان�السنة�املالية�

  .بمصداقية�البيانات�املضمنة�با��ساب�املا���للبلدية
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  )بالدينار( 2017م��ص�ا��ساب�املا���لسنة�

      2015 2016 2017 

 957,149 890,612 805,465  مقابيض

 646,593 615,577 551,213   العنوان��ول 

 183,518 112,759 136,158 املداخيل�ا��بائية��عتيادية 1

 99,315 67,652 84,583 املعاليم�ع���العقارات�و��شطة 1

 35,970 6,789 6,897 مداخيل�إشغال�واستلزام�امللك�العمومي�البلدي 2

 48,233 38,318 44,678 معاليم�الرخص�وإسداء�خدمات 3

 463,075 502,818 415,056 املداخيل�غ���ا��بائية��عتيادية 2

 73,442 61,161 60,553 مداخيل�أمالك�البلدية��عتيادية 5

 389,634 441,658 354,503 املداخيل�املالية��عتيادية 6

 310,556 275,034 254,251 العنوان�الثا�ي

 310,556 275,034 254,251 للتنميةاملوارد�الذاتية�املخصصة� 3

 223,833 165,025 95,840 منح�التج��� 7

 86,723 110,009 158,411 مدخرات�وموارد�مختلفة 8

 0 0   0 موارد��ق��اض 4

 0 0  0  موارد��ق��اض�الداخ�� 9

 0 0  0  املوارد�املتأتية�من��عتمادات�املحالة 5

 0 0  0  �عتمادات�املحالةاملوارد�املتأتية�من� 12

 786,791 765,367 667,066   مصار�ف

 536,980 546,478 465,645   العنوان��ول 

 533,280 542,422 461,590 نفقات�التصرف 1

 317,534 344,641 303,358 التأج���العمومي 1

 194,395 186,199 146,580 وسائل�املصا�� 2

 21,351 11,581 11,652 التدخل�العمومي 3

 3,700 4,056 4,055 فوائد�الدين�املح�� 2

 3,700 4,056 4,055 فوائد�الدين�املح�� 5

 249,811 218,889 201,421 العنوان�الثا�ي

 219,811 187,389 158,216 نفقات�التنمية 3

 219,811 187,389 158,216 �س�ثمارات�املباشرة 6

 30,000 31,500 43,205 �سديد�أصل�الدين 4

 30,000 31,500 43,205 �سديدأصل�الدين 10

 0 0  0  النفقات�املسددة�من��عتمادات�املحالة 5

 0 0  0  النفقات�املسددة�من��عتمادات�املحالة 11

 170,357 125,245 138,399 الفائض
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  تحليل�موارد�بلدية�ال��ادعة�ونفقا��ا

   2017النتائج�العامة�لتنفيذ�امل��انية�لسنة�

عن�فائض�جم������املقابيض�ع���املصار�ف��2017أسفر�تنفيذ�م��انية�بلدية�ال��ادعة��عنوان�تصرف�سنة�

� �.أ�170قدره �ب�سبة �تحو�لھ �تم �%  100د �ممّولة �مشار�ع �غياب ��� ��حتياطي �املال ��عتمادات�إ�� بواسطة

  . املحالة

�2017ت��زه�النتائج�العاّمة�أّن�الفوائض�ا��ملّية�للمقابيض�ع���املصار�ف���لت�خالل�سنة�ومن�أ�ّم�ما�

 %. �11س�تھ��2017-2015و�معّدل�تطور�سنوي�خالل�الف��ة��2015د��مقارنة��سنة�.أ�32ارتفاعا�بقيمة�

�سنة� �خالل ��ّول �العنوان �إ�� �املصار�ف�بال�سبة �ع�� �املقابيض ��سنة�مقارن�2017و�ّ�لت�فوائض �2015ة

 .خالل�الف��ة�نفس�ا%  13د�و�معّدل�سنوي��ساوي�.أ�24ارتفاعا�بقيمة�

� �سنة ��عنوان �البلدّية �موارد �جملة ��2017وعرفت ��سنة ��2015مقارنة �بقيمة �نمّو�.أ�152ارتفاعا �و��سبة د

ل�خالل�سنة�و�عود�ذلك�إ���التطّور�الذي�ش�دتھ�موارد�العنوان��وّ . 2017-2015خالل�الف��ة�%  9معّدل�ا�

،�وكذلك�2017-2015خالل�الف��ة�%  8د�و�معّدل�تطّور�سنوي��ساوي�.أ�96بقيمة��2015مقارنة��سنة��2017

و�معّدل�تطور�سنوي��2015مقارنة��سنة��2017سنة� د.أ 60موارد�العنوان�الثا�ي�ال���ش�دت�ارتفاعا�بمبلغ�

 . خالل�الف��ة�نفس�ا%  �11ساوي�

و�معّدل�تطّور��2015مقارنة��سنة��2017د�خالل�سنة�.أ�119أما�نفقات�امل��انّية،�فقد�عرفت�ارتفاعا�بقيمة�

و�عود�ذلك�إ���التطّور�الذي�ش�دتھ�مصار�ف�العنوان��ّول�. 2017-2015خالل�الف��ة�%  9سنوي��ساوي�

�الف��ة ��ذه �خالل �الثا�ي �س. والعنوان �خالل �م��ا�ارتفاعا ��ّل ���لت �حيث ��2017نة ��سنة بما��2015مقارنة

  .2017-2015خالل�الف��ة�%  11 و�%7ع���التوا���بلغ�د�و�معّدل�تطور�.أ�49د�و.أ�71قيمتھ�ع���التوا���

  املوارد��

من�املوارد�%  68د�و���تت�ون����حدود�.أ�957مجموع��2017بلغت�جملة�موارد�بلدية�ال��ادعة�خالل�سنة�

  .نميةمن�موارد�الت%  32و��عتيادية

� �سنة �خالل �للبلدية ��عتيادّية �املوارد ��2017و�لغت �جملتھ �ا��بائّية�.أ�647ما �املوارد �من �تت�ّون �و�� د

  %. 72ومن�املداخيل�غ���ا��بائية��عتيادية����حدود�%  �28عتيادّية����حدود�

م�ّ�لة��2017د�سنة�.أ���184إ��2015د�سنة�.أ�136وتطّورت�املوارد�ا��بائّية��عتيادّية�لبلدّية�ال��ادعة�من�

ونتجت��ذه�الز�ادة�أساسا�%.  �16ساوي��2017-2015د�ومعّدل�تطّور�سنوي�خالل�الف��ة�.أ�48ز�ادة�بقيمة�

� ��ساوي�عن �و�ستلزام�بقيمة �العمومي �امللك �إشغال �العقارات�و��شطة�.أ�29نمّو�مداخيل �ع�� �واملعاليم د

 .2015د�مقارنة��سنة�.أ�15بقيمة�



5 
 

� ��عنوان �املداخيل �أو�امل�نّيةاوتمثل �أو�التجار�ة �الصناعية �الصبغة �ذات �املؤسسات �ع�� �مورد� ملعلوم أ�م

ل��2017د����سنة�.أ�74بال�سبة�إ���البلدية�حيث�تم�تحصيل�
ّ
من�جملة�املداخيل�ا��بائية�%  40أي�ما�يمث

�للبلدية �. �عتيادية �املوالية �املراتب ��� �و مو وتُحّل �املوجبات �إسداء�داخيل �مقابل ��� �ومعاليم الرخص��دار�ة

ل�) د.أ�35(ومداخيل�إشغال�امللك�العمومي�البلدي�واستلزام�املرافق�العمومية�فيھ�)  د.أ�48(خدمات�
ّ
أّي�ما�يمث

  . من�املداخيل�ا��بائية��عتيادية%  19و%  26تباعا�

�املع �ومن �املب�ية �العقارات �ع�� �املعلوم �من �املتأتّية �املداخيل �فقد��انت�ع���أّما �غ���املب�ية، ��را��� �ع�� لوم

ل�تباعا�حوا���.أ�6د�و.أ 19 التوا������حدود
ّ
  .ا��بائية��عتيادية�داخيلاملمن��ذه�%  3و%  10د�أي�ما�يمث

ومداخيل�أمالك�%  84وتتوّزع�املداخيل�غ���ا��بائّية��عتيادّية�ب�ن�املداخيل�املالّية��عتيادّية����حدود��سبة�

  %. 16البلدّية��عتيادّية����حدود��سبة�

م�ّ�لة�ارتفاعا��2017د�سنة�.أ�463إ����2015د�سنة�.أ�415تطّورت�املداخيل�غ���ا��بائّية��عتيادّية�من�و 

و�فّسر�ذلك�أساسا�بارتفاع��ل�من�%.  �6ساوي��2017-2015د�ومعّدل�تطّور�سنوي�خالل�الف��ة�.أ�48بقيمة�

  ).د.أ�13(و�مداخيل��مالك�البلدّية�) د.أ�35(تيادّية�املداخيل�املالّية��ع

د�و��سبة�.أ�56محققة�ارتفاعا�بقيمة��2017د����سنة�.أ�311أّما�موارد�التنمية�للبلدّية�فقد�بلغت�ما�جملتھ�

��ساوي� �سنوي �الف��ة�%  11تطّور �التج����من�. 2017-2015خالل �منح �سنة� د.أ�96و�فّسر�ذلك�بارتفاع ��

د�خالل�نفس�.أ�72بما�قيمتھ��املدخرات�واملوارد�املختلفةبالرغم�من�تراجع���2017د����سنة�.أ�224إ����2015

  .الف��ة

   النفقات

� ��ول �العنوان �سنة�.أ�537بلغت�نفقات � ارتفاعامحققة� 2017د ��سنة�.أ�71بقيمة و��سبة��2015د�مقارنة

��تطّور  ��ساوي �%  7سنوي �الف��ة �. 2017-2015خالل �نفقات �سنة�وتبلغ �املصا�� �ووسائل التأج���العمومي

ل�.أ�512ما�قيمتھ��2017
ّ
 .من�مجموع�نفقات�العنوان��ول %  96د�أي�ما�يمث

%  2 �ساوي أي�بمعّدل�تطور�سنوي���2015سنة�د�مقارنة�.أ�14وش�دت�نفقات�التأج���العمومي�تطورا�بقيمة�

�48نفقات�التدخل�العمومي�نموا�بقيمة�كما�عرفت��ل�من�نفقات�وسائل�املصا���و �2017-2015خالل�الف��ة�

خالل�نفس�%  35و�%  15أي�بمعّدل�تطّور�سنوي��ساوي�ع���التوا����2015د�تباعا�مقارنة��سنة�.أ10د�و�.أ

  .الف��ة

� �البالغة �املحلية �العمومية ��سي���املصا�� �.أ�181و�ستأثر�نفقات �ب�سبة �وسائل��% 93د �نفقات �جملة من

  .وشراء�الوقود�لوسائل�النقل�الك�ر�اء�والغاز املاء�و م��ا�نفقات�اس��الك��% 53املصا���،�
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� �جملتھ �ما �بلغت �فقد �التنمية �نفقات �.أ�220أّما �سنة ��2017د ��ارتفاعام��لة ��سنة�.أ�62بقيمة �مقارنة د

  .2017-2015خالل�الف��ة�%  18تطّور�سنوي��ساوي��و��سبة 2015

وتتوزع��ذه�النفقات�. 2015مقارنة��سنة�%  �11س�تھ�تطورا�م��لة�. د.أ�250 نفقات�العنوان�الثا�ي بلغت 

� �ب�سبة �التنمية �نفقات �%  88ب�ن �ب�سبة �الدين �أصل �غ���املستعملة�%.  12و�سديد ��عتمادات وش�دت

ل�تلك��عتمادات��سبة�%.  7ب�سبة��2017 -2015خالل�الف��ة��ز�ادةبال�سبة�إ���نفقات�العنوان�الثا�ي�
ّ
وتمث

  .  2017من�مجمل��عتمادات�املرصودة�خالل�سنة�%  42

ل�نفقات�التنمية�����س�ثمارات�املباشرة�البالغة�
ّ
%  18ا��س�تھ�تطور م��لة��2017د�خالل�سنة�.أ�220وتتمث

أ�ّم��س�ثمارات�ال���أجر��ا�البلدية�ب�سب�تبلغ��و�نارةو�عّد�مشار�ع�الطرقات�واملسالك��.2015مقارنة��سنة�

    %. 32و%  45ع���التوا���

  القدرات�املالية

�24بلغت�قيم��ا��جمالية�وما�سبق�ا� 2016تتعلق��سنة�ب�سديد�متخلدات��2017بلدية�خالل�سنة�القامت�

�.أ ���ّم �%  96د ��ل ��� �خاصة �تمثلت �عمومّية، �مؤسسات �تجاه دات
ّ
�متخل �خالص �التو�سية�ا�منم��ا لشركة

   .د.أ�9بقيمة��ومؤسسات�أخرى د�.أ�12للك�ر�اء�والغاز�بقيمة�

� �سنة ��عنوان �البلدية �ديون ��2017و�لغت �جملتھ �.أ�36ما ��% 77د �تجاه �ومساعدة�م��ا �القروض صندوق

  . ا��ماعات�املحلية

� ��ديون الو�اعتبار���م �سنة ر�مديونيّ �،�2017عنوان
ّ

�مؤش �املؤسساتبلغ �تجاه �البلدية  وا��اصة�العمومية�ة

ديو��ا��مجا��ةو���املقابل�قّدر�مج�ود�البلدية����%.  5ما��عادل�) جملة�موارد�العنوان��ول /  الديون جملة�(

)� ��عتمادات ��املرصودةجملة �الدين �وأصل �الدين �وفوائد �املتخلدات ��ول / ل�سديد �العنوان �موارد ) جملة

  %. 9ب�سبة�

�لل ��دخار�ا��ام ���م �و�مقارنة �(بلدية �املحققة ��ول �العنوان �موارد ��ول��–جملة �العنوان �نفقات جملة

�لسنة�.أ�109البالغ�) املحققة �املستوجبة �الديون �ب��م �2017د �مديونية�بلدية �أّن �يّت�� مقبولة��ال��ادعة،

  . وقابلة�لل�سو�ة�باالعتماد�ع���قدرا��ا�املالية�املتاحة

� �أخرى، �ج�ة �امل�ش�دومن �( اليةمؤشر��ستقاللية �الذاتية �املوارد �العنوان��ول / جملة �موارد ببلدية��)جملة

خالل��% 51 مقابل�2017ة�خالل�سن%  41حيث�بلغت��س�تھ��2017 – 2015خالل�الف��ة��راجعات�ال��ادعة

  . 2015سنة�

� �التصرف �مؤشر��امش �(أّما ��ّول �العنوان �التأج��� -مصار�ف ��ّول �/نفقات �العنوان ببلدية�) مصار�ف

�املؤشر� ���يلمع�%  41 بلغ،�فقد��2017لسنة��ال��ادعة �تحّسن ��سنوات �بلغ��2016و�2015مقارنة حيث

   % . 37و%  35 ع���التوا��املؤشر�خالل�ما�



7 
 

  

  مالحظات�حول��عبئة�موارد�البلدية�وإنجاز�نفقا��ا

  �عبئة�املوارد:أوال

  إعداد�امل��انّية

ما��س�تھ�) بدون�اعتماد�التنقيحات(بلغت��سبة�املوارد�ا��ملية�املحققة�ببلدية�ال��ادعة�مقارنة�بالتقديرات�

87  .%  

بال�سبة�إ���مداخيل� % ���93خصوص�موارد�العنوان��ّول�ب�ن��تقديراتمقارنة�بال�وتراوحت��سبة��نجاز 

بال�سبة�إ���مداخيل�املوجبات�والرخص�%  113و�إشغال�امللك�العمومي�البلدي�واستلزام�املرافق�العمومية

   .�دار�ة�ومعاليم�مقابل�إسداء�خدمات

ذلك�خاّصة�إ���ضعف��سبة�انجاز� و�عزى  % 66 أّما����خصوص�موارد�العنوان�الثا�ي�فقد�بلغت��سبة��نجاز

ة�عن�تمك�ن�املحليّ �ا��ماعات�س�ب�عزوف�صندوق�القروض�ومساعدة�%  6موارد��ق��اض�ال���لم�تتجاوز�

  .البلدّية�من�قروض�جديدة

 إعداد�جداول�التحصيل

�ع��� ��ساعد �أن �شأ��ا �من �ال�� ��ساسية �البيانات �تتضمن �أ��ا �التحصيل �جداول �فحص �خالل �من تبّ�ن

�لسنة� �املب�ية �العقارات �ع�� �املعلوم �تحصيل �جدول �شمولية �عدم �لوحظ �غ���أنھ �املثقلة، �املعاليم تحصيل

�استخال �2017 �ات�� �حيث �يفوق �مبلغ �.أ�3ص �سنة ��عنوان ��2017د �استخالص��كنامس�58تخص بأذون

  .نفس�السنة،�و�و�ما��ع���عدم�شمولية�ا��دول��عنوان�وقتية

  . د.أ 5نا�زفصال�بقيمة�ت�331أما�فيما�يتعلق�بجدول�تحصيل�معاليم�العقارات�غ���املب�ية�فيتضمن�

�البلدية �أعّدت �أو��ول�ن �الصناعية �الصبغة �ذات �املؤسسات �ع�� �للمعلوم ��د�ى �ا��ّد �تحصيل �مراقبة جدول

  .ستخالص��ذا�املعلومال  تا�عةفإّ��ا�لم�تتوّل�إرسالھ�إ���القباضة�املالية�بقصور�الساف�مل�التجار�ة�أو�امل�نية

  تثقيل�جداول�التحصيل

دول�تحصيل�املعلوم�ع���العقارات�املب�ية�وجدول�تحصيل�املعلوم�ع����را����غ���لوحظ�تأخ������تثقيل�ج

أّن�تلك�املعاليم�من�مجلة�ا��باية�املحلية�اللذان�ينّصان�ع����30و�1املب�ية�وذلك�خالفا�ملقتضيات�الفصل�ن�

،�ذلك��جل�مستوجبة�الدفع�بداية�من�تار�خ�غرة�جانفي�من��ل�سنة�مما�يتطلب�تثقيل�تلك�ا��داول�قبل

يوما�بال�سبة�إ���املعلوم�ع���العقارات�املب�ية�و�املعلوم�ع����67حيث�تم�تثقيل�ا��داول�املذ�ورة�بتأخ���بلغ�

  .�را����غ���املب�ية�و�عزى�ذلك�أساسا�إ���الـتأخ������إعداد�ا��داول�من�قبل�البلدية�
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  وجيھ��عالماتت

��املحاسب�العمومي�"مجلة�املحاسبة�العمومية�ع���أن��من) خامسا( 28تنّص�الفقرة��و���من�الفصل�
ّ
يتو�

�املطلو�ة� �املبالغ �جملة ���الص �دعوتھ �يتضّمن �للمدين �إعالم �تبليغ �بالدين ��ع�ده �حال �باالستخالص امل�لف

ھ�من�جملة�.."منھ
ّ
فصال�مثقال�بجدو���تحصيل�املعلوم�ع���العقارات�املب�ّية�واملعلوم�ع����2787،�وقد�تبّ�ن�أن

  .م��م�31ولم�يتّم�إنذار�سوى��2017من�أ��ا��ا��عنوان�سنة��52را����غ���املب�ّية�لم�يتم�إعالم�سوى�� 

  مواصلة�اجراءات��ستخالص

من�مجلة�املحاسبة�العمومية،�وال���) خامسا( 28من�ج�ة�أخرى،�وخالفا�ملا�جاء�بالفقرة�الثانية�من�الفصل�

� �أن �ع�� �"نّصت �تبليغ �العمومي �املحاسب �يتو�� ���اية �مع �للمدين �التنفيذي �تبليغ��30السند �تار�خ �من يوما

  .،�تبّ�ن�أنھ�لم�يتم�تبليغ�أّي�سند�تنفيذي�من�املطالب�ن�بمعلوم�العقارات�املب�ية�والغ���مب�ية"�عالم�املذ�ور 

 ضعف��سب��ستخالص

�.أ�437مع�اعتبار�بقايا��ستخالص�البالغة�
ّ
،�ارتفعت�املبالغ�الواجب�استخالص�ا��عنوان�2016 سنة�د����مو�

فة�ع���العقارات�إ���ما�قدره�
ّ
� % 5د�أي�ما��س�تھ�.أ�25وتّم�استخالص�. 2017د����سنة�.أ�509املعاليم�املوظ

  . 2015سنة�%  6مقابل�

فة�ع���العقارات�ما�جملتھ�2017و�لغت�تثقيالت�سنة�
ّ
د�تتوّزع�ب�ن�املعلوم�ع���.أ 72 �عنوان�املعاليم�املوظ

  .  د.أ�5بقيمة� د��واملعلوم�ع����را����غ���املب�ية.أ�67العقارات�املب�ية����حدود�

%  43و%  4و�لغت��سبة�استخالص�املعلوم�ع���العقارات�املب�ية�واملعلوم�ع����را����غ���املب�ية�ع���التوا���

  . 2015خالل�سنة�%  37و%  5مقابل�

 )د.أ(�ستخالصات� (%)�سبة��ستخالص� )د.أ( صبقايا��ستخال 
املبالغ�الواجب�

 )د.أ( استخالص�ا
 املداخيل/املعاليم�

 الـمعلـوم�ع���العقارات�الـمب�ية 495 19 4 476

 املعلوم�ع����را����غ���املب�ية 14 6 43 8

��عنوان�مداخيل��مالك�إ���ما�جملتھ� د،�تّم�استخالص�ا�ب�سبة�.أ�151وارتفعت�املبالغ�الواجب�استخالص�ا

  .2015سنة�%  52مقابل��سبة�%  49

  تحصيل�واستخالص�املعلوم�ع���املؤسسات�ذات�الصبغة�الصناعية�أو�التجار�ة�أو�امل�نية

املداخيل�ا��بائية�أو�امل�نية�من�جملة��رغم�أ�مية�املعلوم�ع���املؤسسات�ذات�الصبغة�الصناعية�أو�التجار�ة

�للبلدي �املالية�ة�عتيادية �والقباضة �بالبح��ة �املالية �القباضة �و�است�ناء �املالية، �القباضات �أّن �تبّ�ن �فقد ،

�التفصيلية �بالقائمات �ال��ادعة �بلدية �قابض �تواف �لم ��بال��ادعة، �الراجعة�الش�ر�ة �املبالغ �تحو�ل لعمليات

أما�مصا���البلدية،�فباإلضافة�إ���عدم�طل��ا�واستغالل�ا�للقائمات�الواردة�ع���. للبلدية��عنوان��ذا�املعلوم
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وال���تب�ن��،�فإ��ا�لم�تحرص�ع���طلب��ذه�القائمات�من�القباضات��خرى املالية�بقصور�السافالقباضة�

ل�دون�إجراء�املقارنة�ب�ن�القيمة�املضّمنة�بجدول�مراقبة�تحصيل�املعلوم�مّما�حا�تفاصيل��ل�عملية�تحو�ل

واملبلغ�املستخلص�فعال�قصد�الوقوف�ع���ا��االت�ال����ستوجب�خالص�معلوم�إضا���باعتبار�املعلوم��د�ى�

  . املطلوب�بما�ُ�س�م����تحصيل�موارد�إضافية

  بالتقادمسقوط�فصول�

� �الفصل ��36ينص �املحاسبة �مجلة �من ھ
ّ
�أن �ع�� �"العمومية �ت�بع �حق �العمومية��استخالص�سقط الديون

�."سنوات�ابتداء�من�غرة�جانفي�للسنة�املوالية�للسنة�ال���أصبحت�خالل�ا�مستوجبة�الدفع�5بالتقادم�بم����

واملتعلق�بقانون�املالية��2011د�سم����30املؤرخ�����2011لسنة��7من�القانون�عدد��40وتبعا�ملا�ورد�بالفصل�

�لسن �من��2012ة �املمتدة �الف��ة �إ�� �التقادم�بال�سبة �آجال ��عليق �31إ����2010د�سم����17والذي�نص�ع��

قة��سنة�2012د�سم���
ّ
��عت���قد�سقطت�ما�لم�تقطع��2010،�فإّن�الديون�الراجعة�للبلدية�واملتعل وما�قبل�ا

الصادرة�عن�املدين�أو�من�ينو�ھ��مدة�التقادم�بأعمال�الت�بع�بداية�من�تبليغ�السند�التنفيذي�و��ل��عمال

  . مكرر�من�املجلة�املذ�ورة�36وفقا�ملا�ورد�بالفقرة��و���من�الفصل�

�غاية� �إ�� ��ستخالص �بقايا �خالل�فحص�قائمات �من ��طار، �����ذا �القيمة�2017 د�سم�� 31وات�� �أّن ،

دة�بذمة�مدي���البلدية�
ّ
دون�اعتبار�الديون�املتعلقة�باملطالب�ن�باملعلوم�ع���العقارات�(ا��ملية�للديون�املتخل

وتبّ�ن�����ذا��طار�. د.أ�119ما�جملتھ��2017قد�بلغت����مو���سنة�) املب�ية�واملعلوم�ع����را����غ���املب�ية

�2010مستوجبة�منذ�سنة�) من�جملة�الديون�املتخلدة%  35أي�ب�سبة�(د�.أ�42بأّن�ديون�جملية�بما�قيمتھ�

� �من �الف��ة �خالل �للتقادم �قاطعة �أعمال ��شمل�ا �ولم �قبل�ا ��2010د�سم����17وما �سنة �مو�� بما��2017إ��

  . �عّرض�ا�للسقوط�بالتقادم

  مداخيل��مالك�البلدّية�العقارّ�ة�

� �عدد �القانون �أح�ام �أّن �من ��15بالرغم ��1977لسنة ��� ��25املؤّرخ �ب�ن��1977ماي �العالقة �ب�نظيم واملتعلق

�أو� �أو�الصنا�� �التجاري ��ستعمال �ذات �واملحالت �العقارات �كراء �تجديد �يخّص �فيما �وامل�سّوغ�ن املسّوغ�ن

�الكراء�بما �معينات �إم�انية��عديل �للبلدية �أتاح �ا��رف ��� �ما��املستعملة �العادلة�وفق �الكرائية �والقيمة يتالءم

ھ�تبّ�ن�من�خالل�فحص�عقود��سو�غ�املحالت�ال����26إ����22جاء�بالفصول�من�
ّ
من�القانون�سالف�الذكر،�فإن

� �البلدية �ملك �ع�� ��أن�� ���وا�� �الكراء �معينات ��محال��28قيمة ��ش�د �لم �غاية �إ�� �إبرام�ا �منذ ��31عديالت

�أ�2017د�سم��� �من �الثمان�نات�بالرغم �ف��ة �إ�� ��سو�غ�ا �تار�خ ��عود �محالت ��ناك �وأن �علما ��عت���ز�يدة ��ا

  .وال�سعينات

  جبائّية�مواردت��يل�

املعلوم�ع����را����غ���املب�ّية�واملعلوم�ع���العقارات�املب�ّية�تحصيل�املوارد�املتأتية�من��قابض�البلدّيةيتو���

. غ���املضّمنة�بجدو���تحصيل�املعلوم�ن�املذ�ور�ن�باالس�ناد�إ���وثائق�استخالص�وقتّية�صادرة�عن�البلدّية
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ھ�يتّم�ت��يل��ذه�املبالغ�بم��انّية�البلدّية�ضمن�املقابيض�املنجزة�عن�طر�ق�أذون���ائ
ّ
ّية�دون�تثقيل�ا�وتبّ�ن�أن

�الفصل� �عمال�بمقتضيات �املحاسب �ال�سو�ة�لدى �س�يل �العمومّيةمن��266ع�� �املحاسبة ة
ّ
وانجّر�عن�. مجل

املقابيض�(�ذه�الوضعّية�ضّم�املقابيض�املنجزة�ملبالغ�لم�يتم�تثقيل�ا�بما�ال�ي��ز��سبة��ستخالص�ا��قيقية�

شارة�إ���أّن�مبلغ�املقابيض�املنجزة�وغ���املثقلة��عنوان�املعلوم�وتجدر�� ). املبالغ�الواجب�استخالص�ا/ املنجزة�

  .د�3.266ع����را����املب�ية��ساوي�

  ا��مع�ب�ن�م�ام�متنافرة�وعدم�التقيد�باإلجراءات�القانونّية����مجال�استصدار�وثائق��ستخالص�الوقتّية

�يتو  �املقابيض �وكيل �أّن  لوحظ
ّ
�أذون���� �و�إعداد �باستخالص�ا ف

ّ
�امل�ل �املعاليم �خالص �وصوالت إعداد

�ب�ن� �التطابق �من د
ّ

�التأك �ال�يضمن �أن �ا��مع�بي��ا �شأن �من �متنافرة �شأ��ا�و���م�ام ��� �الوقتّية �ستخالص

قد�وتفاديا�للمخاطر�ال���. القيمة�الفعلّية�للوصوالت�واملبلغ�الفع���الواجب�تضمينھ��سند��ستخالص�الوق��

تنجم�عن��ذا�ا��مع�يتوّجب�أن�تتو���املص��ة�امل�لفة�بتصفية�املورد�إعداد�سند��ستخالص�الوق���ع���

 . ضوء�املبالغ�ال���قامت�بتصفي��ا�فعليا

 مسك�حسابّية�خاّصة�بم�اسب�البلدّية

� �الفصل ��279ينّص �حسابية �مسك �املحاسب �يتو�� �أن �ع�� �العمومية �املحاسبة �مجلة بم�اسب��خاصةمن

البلدية�املنقولة�وغ���املنقولة�وعند�التعذر�يتو���مراقب��ا�وجمع�ا�بحساباتھ�كما�يقوم����مو����ل�سنة�مالية�

ھ�ال�يتم�مسك�حسابية�خاصة�بم�اسب�. بجرد�تلك�امل�اسب
ّ
وخالفا�ملا�جاء�بالفصل�سالف�الذكر�فقد�تبّ�ن�أن

  .البلدية�كما�ال�يتّم�القيام�بجرد�سنوي�ل�ا

  لنفقاتانجاز�ا: ثانيا

  نفقات�امل��انية�تقدير 

و�لغت�. 2017 سنة لم��ش�د��عتمادات��صلّية�املرّسمة�بم��انية�بلدية�ال��ادعة�أّي��غي���يذكر�خالل�تصرف

بال�سبة�إ���العنوان�%  72من�التقديرات�املرسمة�توزعت����حدود�%  72ال�سبة�ا��ملية�لتنفيذ�امل��انية�

   .بال�سبة�إ���العنوان�الثا�ي%  �61ّول�و

قة�بالتنمية�حيث�تّم�ترسيم�اعتمادات��عنوان��س�ثمارات�
ّ
و�عود�ذلك�أساسا�إ���سوء�تقدير�النفقات�املتعل

� �قدر�ا �قدره�.أ�253املباشرة �العنوان�مبلغا ���ذا �النفقات �بلغت �ح�ن ��� �امل��انية ��� �بذلك�.أ�101د �م�ّ�لة د

  %. 40 لم�تتجاوز �سبة�إنجاز�

�عتمادات�ال��ائية�(( بالز�ادة،�بخصوص��س�ثمارات�املباشرة،��اتي��غ��الرغم�من����يل�البلدية�ل�سبةو 

� �املرسمة�-املرسمة ��صلية �املرسمة)/(�عتمادات ��صلية �)) �عتمادات � ،% 49قدر�ا �أّن
ّ

�إال عدم��سبة

   %. 41 ل�ا�تجاوزتاس��الك��عتمادات�املخّصصة�
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  2017تنفيذ�ال��نامج�السنوي�لالس�ثمار�لسنة� .1

  . بناء�ع���ا��لسات�ال�شاركية�مع�املواطن�ن�2017تّم�إعداد�ال��نامج�السنوي�لالس�ثمار�لسنة�

� �ال��نامج �جديدينوتضّمن �ل��مشروع�ن �مُرصدت �بقيمة �اعتمادات ��ول . د.أ�178ا �املشروع ق
ّ
بالتنو�ر��و�تعل

ا�ي�فيتعلق�بتعبيد�الطرقات�أما�املشروع�الث. عن�طر�ق�مساعدات�غ���موظفةد�و�تمو�ل�.أ�44العمومي�بقيمة�

��سنة��. د�بتمو�ل�من�صندوق�القروض.أ�134بقيمة�
ّ
  .2017وقد��تّم�إنجاز�املشروع�ن�قبل�مو�

لت����مشروع��
ّ
�ذيب����ال��ادعة�الشمالية�أّما�بخصوص�املشار�ع�املتواصلة�منذ�السنوات�الفارطة�فقد�تمث

مراجعة�مثال�ال��يئة�د�ومشروع�.أ�424ومية�ب�لفة�مشروع�بناء�سوق�يو  د.أ�700ب�لفة�قدر�ا��2016لسنة��2

�لسنة�العمرانية �ال��ادعة �منطقة �وجنوب � 2011 لوسط �ملنطقة�.أ�21ب�لفة �ال��يئة �مثال �مراجعة �ومشروع د

  .د.أ�18بمبلغ��2016العالية�لسنة�

 
ّ
فإّن�مشروع�مراجعة�مثال�ال��يئة��% 100ب�سبة��2016لسنة��ت�أشغال�مشروع���يئة�ال���الشع��مول�ن�ت

ال�إ���غاية�سنة��2011العمرانية�لسنة�
ّ
  .2018ال�زال�معط

 �ل��ام�باآلجال�القانونية�لعقد�النفقات�

ھ�ال�يجوز�عقد�مصار�ف�عادية�لسنة�مالية��90خالفا�للفصل�
ّ
من�مجلة�املحاسبة�العمومّية�الذي�ينص�ع���أن

��عد� �إثبا��ا�15ما �الواجب �الضرورة �إال�عند �السنة �نفس �نفقات��عد�. د�سم���من �عقد �البلدية �تو�� لوحظ

  .د.أ�19انقضاء��ذا��جل�بقيمة�جملّية�فاقت�

  التصّرف����الضمانات�ال��ائّية�لعقود�اللزمة�

�ال��ا�ي� �الضمان �يبقى �أن �ع�� �ال��ادعة �ببلدية �املستلزمة ��سواق �ملختلف �املنظمة �الشروط �كراسات نّصت

مخصصا���سن�تنفيذ�اللزمة�والستخالص�ما�ع����أن�ي�ون�املستلزم�مطالبا�بھ�من�املبالغ�بموجب�العقد�وال�

�أن�البلدية��عت���قيمة�الضمان�ال��ا�ي�يمكن�اس��جاعھ�إال��عد�
ّ
ان��اء�مدة�اللزمة�و�إذن�من�ا���ة�املانحة،�إال

خالصا�للمبلغ�املستوجب�عن�الثالثية��خ��ة�من�استغالل�اللزمة��مر�الذي�ال��سمح�ل�ا�بج���الضرر�الذي�

  .يمكن�أن�يحصل�ل�ا�من�جراء��ذا��ستغالل

  نفقات��عنوان��ستلزام

� �الفصل �بال��ادعة��21نص �اليومية �والسوق ��سبوعية �السوق ��ل �الستلزام �املنظمة �الشروط �كراسات من

� �لسنة �بالرشارشة ��سبوعية �أنواع��2017والسوق �جميع �ورفع �السوق �تنظيف �املستلزم �يتو�� �أن ع��

�البلدي �تحّل �التنظيف ��عملية �القيام �ع�� �قدرتھ �عدم �صورة �و�� ��نتصاب ��شاط �عن �الناجمة ة�الفضالت

ھ�مقابل�تحمل�املستلزم�املصار�ف�الناجمة�عن��ذه�العملية�وامل
ّ
وخالفا�. من�قيمة�اللزمة�% 3قدرة�ب�سبة�محل
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�يدفع� �أن �دون �الفضالت �أنواع �جميع �برفع �وقامت ��سواق ��ذه �جميع �تنظيف �ال��ادعة �بلدية �أّمنت لذلك

  .د��987املستلزم��لفة��ذه�العملية�واملقدرة�بحوا��

  

 أ�م�التوصيات

 تحي�ن�جداول�التحصيل�وتثقيل�ا�����جال�القانونية�والتأكد�من�شمولية�الفصول�املدرجة���ا.  

 الصناعية�� �املؤسسات �ع�� �املعلوم �لتحصيل �الدور�ة �املراقبة �إجراء ��� �التفصيلية �القائمات استغالل

  .والتجار�ة�وامل�نية

 � �خاصة �كبار�املدين�ن �بمتا�عة ��ستخالص �مجال ��� �ا���ود �الت�بع�ومواصلة�مضاعفة �إجراءات وتفعيل

  .مختلف�مراحلھ�����جال�القانونية

 ضبط��مالك�وجرد�ا�جردا�دقيقا�والعمل�ع���حماي��ا�وع���تحصيل�أفضل�العوائد�مز�د�العمل�ع���

�ب �م��ا �املالية �السنو�ة�استكمال �الز�ادة ��سب �وتفعيل �الكراء �معينات �وتحي�ن �القديمة �العقود مراجعة

  .ن��مالك�غ���املستغلةو�ستفادة�م

 تط����قائمات�بقايا��ستخالص�بطرح�الفصول�غ���القابلة�لالستخالص�أو�املثقلة�خطأ. 

 ل��ام�بالقواعد�و�جراءات�و�جال�ال���تحكم�عقد�النفقات�وتأدي��ا�طبقا�للصيغ�القانونية�ا��اري���ا��

 .العمل

 املتعلقة�باستلزام��سواق�ع���تفادي�النفقات�غ���امل�ّ�رة�ضرورة�ا��رص.  

 

  

  

 



 

 

  إجابة على المالحظات المضمنة 

 بتقریر الرقابة المالیة على حسابات بلدیة البرادعة

 

  اإلجابة على المالحظات الواردة بالتقریر  المالحظات الواردة بالتقریر 
 07أجرت البلدیة تنقیحات على المیزانیة في 

  :منھا تعدیالت 06مناسبات غیر أن 

  

  13/03/2017تنقیح بتاریــــــــــــــــخ  -1-

  
   01/07/2017  تنقیح  بتاریـــــــــــــــــخ -2-
  

  

  

  

 13و المصادق علیھ بتاریخ  2017فیفري  27تم بمقتضى مضمون مداولة بتاریخ 

  . 2017مارس 
 

جوان  19و مصادق علیھ بتاریخ  2017ماي  29تم بمقتضى مضمون مداولة بتاریخ 

2017  



 

 

  

   05/08/2017و  07/07/2017و 

لم یتم عرضھا  15/12/2017و  24/10/2017و 

منھا  05على النیابة الخصوصیة كما لم یتم عرض 

للمصادقة في مخالفة ألحكام على سلطة اإلشراف 

من القانون األساسي لمیزانیة  25و  13الفصلین 

 .الجماعات المحلیة

  

 

  27/02/2018ة بتاریــــــــــخ ـــــــــمضمون مداول بواسطة تم بمقتضى تنقیح نھائي 
 2018افریل  02و المصادق علیھ بتاریخ 

عدم شمولیة جدول تحصیل المعلوم على العقارات 

  المبنیة

و قلة ضم  منطقتي الرشارشة و الحسینات بتوسع المنطقة البلدیة  إلى باألساسراجع 

 ل العقاراتــــالعشري على شمولیة ك اإلحصاءو حرصنا خالل ة ــــــــالبشریالموارد 

المذكورة آنفا  لألسباب  اإلحصاءبعض العقارات لم یشملھا  أنتبین  إذاو في صورة 

  وقتیة و تثقیلھا آخر السنة  أذونیتم خالصھا بمقتضى 

 األدنىجدول مراقبة تحصیل الحد  إرسالعدم 

 أوات ذات الصبغة الصناعیة للمعلوم على المؤسس

  .القباضة المالیة إلىالمھنیة  أوالتجاریة 

الزمام الموجود نسخة منھ بالبلدیة سنویا و یتم توجیھھ للقباضة المالیة لكن  بإعدادهقوم ن

سنحرص على توجیھ كل  بالقباضة  كما  بخصوص عدم وجوده سنتحرى  2017لسنة 

  و المتابعة  للقباضة اإلحالةمستقبال بنفس  جدول  األزمة



 

 

تأخیر  في تثقیل جداول تحصیل المعلوم على 

  العقارات المبنیــــــــــة و األراضي غیر المبنیة 

لكامل المنطقة  الموسعة  الذي یتطلب موارد   العشري اإلحصاء إجراءالبلدیة بصدد 

لكن بناء على مراسلة  ، كبیرةمدة زمنیة  إلى إضافةیعوز البلدیة  بشریة ھامة وھو ما 

 2017حول تثقیل جدول التحصیل لسنة  31/01/2017بتاریخ  اإلشرافسلطة 

نظرا للحیز الزمني الذي  2016طیات المحینة بجدول التحصیل باالعتماد على المع

  العشري  اإلحصاءطلبھ تسی

 لم نكن على علملكن  2017فیفري  15الزمام و توجیھھ للقابض بتاریخ  بإعدادقمنا 

  .و سنتولى متابعة ذلك مستقبال القباضة في تثقیلھ تأخیرب

ضعف نسب االستخالص للمعلوم على العقارات 

  المبنیة و األراضي غیر المبنیة

البلدیة باإلجراءات الالزمة رغم  محاسب قابض المالیة قیام راجع باألساس إلى عدم 

 ین نسب االستخالص استعمال جمیع الطرق القانونیة لتحسفي الغرض قصد  مراسلتھ

 ة ـــلدیر قباضة بالى عدم توف و حاولت البلدیة بإمكانیاتھا لكن النسب لم تتحسن إضافة 

  ث قباضة بلدیةا بمراسلة وزارة المالیة حول احداو قمن

عدم مطالبة القباضة المالیة بالقائمات التفصیلیة 

الشھریة لعملیات تحویل المبالغ الراجعة للبلدیة 

المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة بعنوان 

  .الصناعیة او التجاریة او المعنیة

و حرصنا على المطالبة  ذلك تداركنا الجدول لكننا  بھذهلم تمدنا القباضة المالیة  

  2018الشھریة للقائمات المذكورة خالل سنة 



 

 

 أتلفتالتي لدى القباضة  إثباتحرصنا على استخالص كل الدیون لكن عدم توفر وثائق   التقادم بسقوط فصول 

حالت دون استخالصھا و سیقع ضبطھا مع السید قابض المالیة محتسب  2011سنة 

  .2019طرح خالل سنة على المجلس البلدي لل تولى عرضھا سنالبلدیة 

 إلى إبرامھامحال منذ  28عدم تعدیل معینات كراء 

  2017دیسمبر  31غایة 

ا ــــق آلیسنویا و بالتالي تطب 5%تحتوي على زیادة او العقود التكمیلیة  األصلیةالعقود 

بمقتضى مضامین مداولة  5%باستثناء السنوات التي تم تجمید  و شملت كل المحالت

خالص الدیون المتخلدة بذمة  شجع  ھذا اإلجراء المبینة بالقائمة المصاحبة و قد 

  .المتسوغین

تنزیل مبالغ غیر مضمنة بخصوص التحصیل 

العقارات المبنیة و األراضي غیر  للمعلوم على

  .المبنیة عن طریق أذون نھائیة دون تثقیلھا

القیام  مواصلة و  مثلما سبق اإلشارة إلیھ آنفا  2017بعد إعداد جداول التحصیل لسنة 

العشري لكامل المنطقة بما في ذلك منطقتي الرشارشة و الحسینات و حیث  باإلحصاء

ر بخالص األداء البلدي تم تستوجب االستظھا تقدم بعض المواطنین لطلب خدمات

 2018تم تداركھا خالل سنة فنھائیة دون تثقیلھا  أذونبالمیزانیة عن طریق  تنزیلھا

  . جداول تحصیل تكمیلیة بإعداد

 باإلجراءاتو عدم التقید  رةفالجمع بین مھام متنا

القانونیة في مجال استصدار وثائق االستخالص 

  الوقتیة

سنعمل على مزید تنظیم مھام وكیل المقابیض و عدم توفر الموارد البشریة  إلىراجع 

  أعاله إلیھاطبقا لما ورد ضمن مالحظاتكم المشار 



 

 

بالعملیات  التأمیناتو  اإلیداعات في تصرف ال

 1260الخارجة عن المیزانیة و تسویتھا بمبلغ 

  .دینارا

  .میزانیةسیقع التنسیق مع القباضة لتسویة العملیات خارج  ال

نتصل بفواتیر خالص بعض لم لكن المشاریع في آجالھا  كل  حرصنا على انجاز  المتعلقة بالتنمیة سوء تقدیر النفاقات

من  الى عدم تحویل مبلغ القرض إضافةرغم مطالبتنا بذلك  2017المشاریع خالل سنة 

و البقیة تتعلق  2018بدایة سنة  في تعبید الطرقات إالصندوق القروض لفائدة مشروع 

  من كلفة المشاریع 10%بضمانات 

  

مراجعة مثال التھیئة العمرانیة لبلدیة البرادعة بقي 

  معطال

  

  

  

  

 األشغالالنطالق  اإلداري اإلذن إعطاءو  2011الصفقة خالل سنة  إجراءاتتمت 

ة ــــفرضیات المراجع إعدادو  االنجازو قد شرع مكتب الدراسات في  05/01/2012

 الرتباطھالكن توقفت الدراسة البلدي و تم اختیار فرضیة معینة من طرف المجلس 

 07ثم توقفت مرة ثانیة مدة  18/01/2017في إالّ بمعاینة اللجنة الوطنیة و التي تمت 

دي ــــز ملعب بلالدولة بالمراجعة النجا ألمالكقطعة ارض تابعة  إلدراجأشھر و ذلك 

تواصلت الدراسة و حالیا في ف 04/10/2017لللجنة بتاریخ  و تمت المعاینة الثانیة 

  .مرحلة قرار التحدید
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  من قابض المالية بقصور الساف

  إلى

  السيد رئيس الغرفة الجهوية لدائرة المحاسبات بسوسة

  

  بتقرير الرقابة املالية على بلدية الربادعة  الواردة ظاتاملالح حول اإلجابة عن: الموضوع 

  .2017لتصرف سنة              

ــرجع    . 2018أكتوبر  30بتاريخ  557وعدد  549إذين املهمة عدد : المــــــ

  مراسلة موجهة لإلدارة العامة للمحاسبة العمومية و االستخالص حول إحداث قباضة :  المصاحيب

  . بلدية بالربادعة               

  

********  

  وبعد،

تبعا إلذين املهمة  اجلهوية لدائرة احملاسبات بسوسة املهمة الرقابية اليت عهدت للغرفةتنفيذ يف إطار 

الواردة باملرجع تبعا لالتفاقية املربمة بني اجلمهورية التونسية و البنك الدويل لإلنشاء و التعمري لتمويل 

احلضرية و احلوكمة احمللية ، نوافيكم فيما يلي باإلجابة عن املالحظات الواردة بتقريركم  التنميةبرنامج 

  :2017املتعلق بالرقابة املالية على بلدية الربادعة تصرف 

 مالحظات حول تعبئة موارد البلدية   -1

  

     :8توجيه اإلعالمات ص  -

حتول بالنسبة لبلدية الربادعة من حيث منو تعترب سنة  2017وجب التذكري يف هذا اإلطار أن سنة 

الرشاشة و احلسينات لبلدية الربادعة مما رفع عدد الفصول النسيج البلدي حيث مت خالهلا ضم منطقة 

 القباضة املالية بقصور الساف

RF KSOUR ESSEF 

765 
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باإلضافة إىل ملبنية املثقلة جبدويل حتصيل املعلوم على العقارات املبنية و املعلوم على األراضي غري ا

غة أو تغيري صب....) اإلسم الكامل للمدين ، عدد النهج (نقص يف املعلومات اليت ختص املدين 

العقار إضافة إىل غياب منظومة إعالمية تسهل عملية التتبع حيث يتم مسك اجلدولني و مباشرة 

عملية التتبع يدويا ما يستوجب وقتا ال يستهان بيه يف إعداد اإلعالمات مع اإلشارة أن القباضة 

بديون الدولة األعمال التنفيذية املتعلقة املالية بقصور الساف تضم عدل خزينة وحيد مكلف  بتبليغ 

  .والديون الراجعة لبلدية الربادعة مما أعاق عملية توجيه اإلعالمات جلميع الفصول املثقلة

ه السنة بالتنسيق مع بلدية الربادعة بتكليف عونني من البلدية بإرسال ومت تدارك ذلك خالل هذ

   .دين عن خالص ما ختلد ما بذمتهمرسائل حتسيسية ودعوة املتلد

   

  :8ص  إجراءات االستخالصمواصلة  -

سند تنفيذي متعلقة مبعلوم العقارات املبنية وهو عدد قليل بالنسبة  31 2017مت تبليغ خالل سنة 

لعدد الفصول املثقلة ويعود ذلك إىل األسباب اآلنفة الذكر بالنقطة السابقة وخاصة غياب عدد بطاقة 

  . التنفيذيةالتعريف املدين اليت متكن من مباشرة األعمال 

  

  :8ص ضعف نسب االستخالص -

 2015باملقارنة مع تلك املسجلة لسنة  2017رغم تطور املبالغ املستخلصة و الراجعة للبلدية لسنة 

ويعود ذلك خاصة  2015باملقارنة مع سنة  2017إال أن نسبة االستخالص سجلت تراجعا سنة 

بلديات االرتباط بني ا�لس اجلهوي و الالرتفاع عدد الفصول املثقلة باتساع النسيج البلدي بعد فك 

  .احملدثة و املوسعة

  

     : 9سقوط فصول بالتقادم ص  -

رغم وجود عدل خزينة وحيد و غياب خللية مكلفة مبتابعة االستخالصات البلدية وكذلك غياب 

وجوب ملنظومة إعالمية تساعد على معاينة الفصول املعنية بالسقوط بالتقادم إال أننا حريصني على 

  .مشولية التبليغ جلميع الفصول وقطع عملية التقادم
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  : 9تنزيل موارد جباية ص  -

ذكرنا سابقا ونظرا لضم منطقيت الرشاشة و احلسينات لبلدية الربادعة مل يتم إعداد جداول  مثلما

زة عن طريق املنجحتصيل للمنطقتني املذكورتني مما اجنر عنه تنزيل مبالغ مبيزانية البلدية ضمن املقابيض 

  .بإعداد جداول حتصيل تكميلية  2018دون تثقيلها و مت تدارك ذلك خالل سنة أذون �ائية 

  

إال أنه لتاليف النقائص املذكورة سلفا  جيب تركيز و يف األخري هذا ماتوصلنا إليه ووجب التذكري 

منظومة إعالمية تعىن باجلباية احمللية و إحداث قباضة بلدية �تم بالتصرف يف ميزانية بلدية الربادعة 

  2018سبتمرب  21قبضا وصرفا وهو ما سعينا إليه منذ تولينا ملهام قابض مالية بقصور الساف يف 

  .بة ما تبينه رسالتنا املصاحو 

  21/12/2018قصور الساف يف                                                        

  و السالم                                                                  

  قابض المالية بقصور الساف محتسب بلدية البرادعة                                               

   إيمان القديري: اإلمضاء                                                               
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