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فال                      الجهوي بسوس غ

 

ي  قاب امالي على بل ي ال واالتق  قي

ف سن    (7تة2)تص

  

ي ي البل  تق

واڗحدثـ بلديغ أ ي   ث88تجڤاڗ  2ي  القي رّ  حداف بلديغ  امتعلڄ ث88تجڤاڗ  2بمقتض  اأمٚ ام ب
واڗ عدد  بلغيساكن و ألڀ  تتتوقد بلغ عدد سكانها ب 1)بعد عمليغ التڤسعغ( 2كم ةت4تمسح حڤالي و  القي

سساػ ااقتصاديغ  سسغ ت33ب2ت بهاام نيابغ خصڤصيغ تتألڀ إلګ  ثتة2خاڋ سنغ  تسيي البلديغ وتڤلګب 2م
متكڤنغ من  ي إطار هيكلغ عامغ  عاما  2ت3و ايفن ت2و اإداري ت8متكڤنغ من  وإدارة 3 أعضاء 9جانظ رئيسها من 

وڗ اماليغ وامڤارد وإدارة لأشغاڋ وإدارة للنظافغ  وڗ اإداريغ العامغ وإدارة للش الكتابغ العامغ وإدارة للش
ٚانيغ وڗ العم ب وبلغ معدڋ امڤارد والنفقاػ السنڤيغ والصحغ وحمايغ امحيٰ وإدارة للتهيئغ والدراساػ والش

ة    بدبم5,9تبد وم 22,9تباعا  ثتة2-5تة2خاڋ فت

   امهمطبيع 

ٗڗ ٚ  ة3بتارئ  548امهمغ عدد  عما ب مغ بيڗ الجمهڤرّيغ التڤنسّيغ ، 8تة2أكتڤب ي إطار تنفي٘ ااتفاقّيغ امب و
ّٚيغ والحڤكمغ امحلّيغ  ٚنامٌ التنميغ الحض ٚة والبنڊ الدولي لإنشاء والتعمي لتمڤيل ب ي  النظٚتڤلـ الدائ

من إحكام إعداد الحساب امالي ومن صّحغ ومصداقّيغ  للتأّكد ثتة2 للبلدّيغ بعنڤاڗ سنغالڤضعّيغ امالّيغ 
ٚة أولـكما  البياناػ امضّمنغ بڢب ههڤد البلدّيغ من أجل تعبئغ امڤارد امتاحغ لها وتأديغ نفقاهها م اهتمامها الّدائ

ٚعّيغب  ي كنڀ الش

ٚة  ٚف امڤدعغ لدڥ كتابغ الدائ ٚقابيغ فح٨ الحساب امالي ومستنداػ الص استغاڋ و وشملـ اأعماڋ ال
ٚجغ من منظڤمغ تأدب بلدياػت  الزياراػ  عاوة علګامعطياػ الڤاردة بااستبياڗ امڤجڢ للبلديغ وتلڊ امستخ

ٚكز امحاسب الخا٥ بهاب اميدانيغ  امنهزة لدڥ مصالح البلديغ وام

                                                           
 المتعلق بتحوير الحدود الترابي لبعض البلديا ما  مؤرخ في  لسن  بمقتض اأمر الحكومي عدد   1

 لسن  السجل الوطني للمؤسسا  2
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اءا  اني وخت الحساباج اد امي  ع
ٚابعغ لسنغ  انيغ من قبل امهلس البلدڬ ضمن الدورة العاديغ ال ي شأڗ امي ي  تتة2تم التداوڋ  رخغ   9تام

لڊ خافا أ  تتة2 ديسمب ي  5ث9تلسنغ  35من القانڤڗ عدد  3تحكام الفصل ٗو رّ  امتعلڄ  5ث9تماڬ  4تام
وال٘ڬ ن٨ علګ أڗ يتم  كما تم تنقيحڢ وإتمامڢ بالنصڤ٥ الاحقغ انيغ الجماعاػ امحليغبالقانڤڗ اأساس  مي 

انيغ إلګ  ٚوٵ امي انيغ وجڤبا خاڋ الدورة العاديغ الثالثغب كما ن٨ ه٘ا الفصل علګ إحالغ مش ي شأڗ امي التداوڋ 
ي أجل ا يتهاٛو  ٚاف للمصادقغ    بأكتڤبٚ ت3سلطغ اإش

ي شأنها طبقا أحكام الفصل لتم الختم النهائي و  انيغ والتداوڋ  ي دورة  5ث9تلسنغ  35من القانڤڗ عدد  33لمي
ٚاف   8تة2ماڬ  تتبتارئ  8تة2البلدڬ ااستثنائيغ لسنغ  امهلس  25بتارئ  عليهاوتمـ مصادقغ سلطغ اإش

 ب8تة2 ماڬ

ٚاف طبقا مقتضياػ الفصل و  ٚار الحساب امالي للبلديغ مهلغ امحاسبغ العمڤميغ من  282تڤلـ سلطغ اإش إق
 ب8تة2 ماڬ 25بتارئ  ثتة2لسنغ 

ٚة امحاسباػ بتارئ  واڗ لدائ  ب 8تة2جڤيليغ  5ةوتم تقديم الحساب امالي لبلديغ القي

اجع  خاص أعما ام

ي جزئي امڤارد  ٚسمغ  ومع   الجبائيغ وامڤارد غي الجبائيغ ااعتياديغفيما عدا امبالغ امتعلقغ ببقايا اإستخا٥ ام
نڢ يمكن التأكيد بدرجغ معقڤلغ  اعتبار ما انتهـ إليڢ أعماڋ التدقيڄ امستنديغ واميدانيغ من ماحظاػ ف
انيغ الجماعاػ امحليغ من أڗ حساباػ بلديغ  وحسظ امباد الت تقڤم عليها أنظمغ امحاسبغ العمڤميغ ومي

واڗ ٚيغ من شأنها التأثي علګ صدځ النتيهغ امحاسبيغ وعلګ صحغ العملياػ ا ت القي شڤبها أخطاء جڤه
انيغ سنغ  ٚفا بعنڤاڗ مي  بثتة2امحاسبيغ امنهزة قبضا وص

 

 

 

 

 

( 7تة2ملخص الحساب امالي لسن   ينا  )بال
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201520162017السن  
معدل التطو 

السنوي
%0286 352 93323 632 60324 643 20مقابيض

%91810 463 16813 687 44312 181 11العنوان اأول

%77617 312 6348 204 2257 119 6امداخيل الجبائي اإعتيادي1

%81120 530 0874 637 8783 130 3امعاليم علګ العقاراػ واأنشطغ1

%47411 193 8622 943 2231 785 1مداخيل إشغاڋ واستلزام املڊ العمڤمي البلدڬ2

ٚخ٨ وإسداء خدماػ3 %49115 539 6491 602 4851 166 1معاليم ال

ٚڥ4 %00016 03549 64021 36امداخيل الجبا ئيغ ااعتياديغ ااخ

%1421 151 5345 482 2185 062 5امداخيل غير الجبائي ااعتيادي2

%2-768 245766 652827 790مداخيل أماك البلديغ ااعتياديغ5

%3741 384 2894 655 5664 271 4امداخيل اماليغ ااعتياديغ6

%1102 888 7669 945 15911 462 9العنوان الثاني

اتي امخصص للتنمي3 د ال %09610 643 1366 309 5617 458 5اموا

%9-748 980 7071 637 9672 366 2منح التههي7

ٚاػ ومڤارد مختلفغ8 %34823 662 4304 671 5944 091 3مدخ

د ااقتراض4 %23-892 872315 349988 532موا

ا٩ الداخلي9 %23-892 872315 349988 532مڤارد ااقت

د امتأتي من ااعتمادا امحال5 %8-121 929 7572 647 2493 471 3اموا

%8-121 929 7572 647 2493 471 3امڤارد امتأتيغ من ااعتماداػ امحالغ12

يف %83510 771 85316 029 11617 882 13مصا

%82011 559 54611 891 22510 314 9العنوان اأول

%82011 113 54611 495 22510 948 8نفقا التصرف1

%6936 481 9466 464 0346 800 5التأجي العمڤمي1

%12019 945 6723 574 6313 784 2وسائل امصالح2

%00637 928687 561455 363التدخل العمڤمي3

عغ4 ٚف الطارئغ وغي امٛڤ  000نفقاػ التص

%00010 000446 000396 366فوائد الدين امحلي2

%00010 000446 000396 366فڤائد الدين امحلي5

%0167 212 3075 138 8916 567 4العنوان الثاني

%9-282 721 6712 402 3994 319 3نفقا التنمي3

ٚة6 %9-282 721 6712 402 3994 319 3اإستثماراػ امباش

عغ8  000نفقاػ التنميغ الطارئغ و غي امٛڤ

%10-000 000601 000773 750تسديد أصل الدين4

%10-000 000601 000773 750تسديدأصل الدين10

%73395 889 6351 492962 498النفقا امسددة من اإعتمادا امحال5

%73395 889 6351 492962 498النفقاػ امسددة من اإعتماداػ امحالغ11

6 761 4877 603 0806 580 193-1% الفائض
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ي  د بل واتحليل موا  ونفقاتها   القي

اني لسن    7تة2النتائج العام لتنفي امي

انيغ بلديغ  ٚاػ مڤارد مي واڗبلغـ تقدي عغ علګ )دوڗ اعتبار التنقيحاػ(  مبد 25ما قدره  ثتة2لسنغ  القي مٛڤ
ي حدود  ي حدود مبد3,8تالعنڤاڗ اأوڋ   تم بشأنها تحصيل مقابي٬ بقيمغ مبد2,تت وعلګ العنڤاڗ الثاني 

لتبلغ جملغ امڤارد  ببالعنڤاڗ الثاني % 88مبد وبنسبغ  9,9بالعنڤاڗ اأوڋ وبقيمغ  % 98مبد وبنسبغ 3,5ت
ٚاػب % 94مبد ونسبغ  23,4امحصلغ بالعنڤانيڗ اأوڋ والثاني قيمغ   مقارنغ بالتقدي

انيغ ما قدره  ٚسمغ بامي تم بشأنها مبد بالعنڤاڗ الثاني  3,3تومبد بالعنڤاڗ اأوڋ  2,9توبلغـ جملغ ااعتماداػ ام
ي العنڤاڗ الثاني  % 43مبد وبنسبغ  5,2ي العنڤاڗ اأوڋ وبقيمغ  % 89مبد وبنسبغ  ت,تتنفقاػ بقيمغ  انهاٛ

 ب% 4توالثاني تبلغ  اأوڋ بالعنڤانيڗ  لإنفاځمما يهعل من النسبغ العامغ 

انيغ بلديغ وقد  ٚ تنفي٘ مي واڗأسف ي امقابي٬ علګ امصاريڀ قدره  ثتة2بعنڤاڗ تصٚف  القي عن فائ٬ جملي 
ي حدود  مبد ت,ت ي ال٘ڬ يمثل الفڤائ٬ امنقڤلغ من سنغ إلګ  مبد 5,5تم تحڤيلڢ إلګ اماڋ اإحتياطي  أما البا

ٚڥ بعنڤاڗ امشاريع اممڤلغ بڤاسطغ اإعتماداػ امحالغ وقيمتڢ  د فقد تم تحڤيلڢ إلګ الحساب اانتقاليب بمت,تأخ
ٚاجعبلغ وقد  ة الفائ٬ الجملي خاڋ  ت  ب% تمعدڋ  ثتة2-5تة2الفت

د   اموا

واڗجملغ مڤارد بلديغ  ثتة2بلغـ خاڋ سنغ  % من امڤارد اإعتياديغ  58ي حدود  متكڤنغد بمب23,352 القي
 % من مڤارد التنميغب 42و

من امداخيل غي   %38من امداخيل الجبائيغ ااعتياديغ وبنسبغ   %2توتأتـ مڤارد العنڤاڗ اأّوڋ بنسبغ 
 بالجبائيغ ااعتياديغ

وك٘لڊ  % من امداخيل الجبائيغ 54بتڤفي نسبغ  امڤّظفغ علګ العقاراػ واأنشطغ امعاليم وقد سمحـ مداخيل
ٚافڄ العمڤميغ فيڢبالنسبغ م فيما  % ت2حين ساهمـ بنسبغ  داخيل إشغاڋ املڊ العمڤمي البلدڬ واستلزام ام
ي مقابل اسداء خدماػساهمـ  ٚخ٨ ااداريغ ومعاليم        %ب 9تبحڤالي  معاليم امڤجباػ وال

 ٚ سساػ ٗاػ الصبغغ الصناعيغ أو التهاريغ أو امهنيغ أهم مڤرد جبائي للبلديغ حين وف ومثل امعلڤم علګ ام
ٚ  % 8تمن امداخيل الجبائيغ وبنسبغ  % 29بد أڬ نسبغ م 2,4مبلغ  من مداخيل العنڤاڗ اأوڋ فيما لم يڤف

من مهمڤٵ امداخيل   %4تبد أڬ ما يعادڋ نسبغ م ت,تاأداء علګ العقاراػ بصنفيڢ امبن وغي امبن سڤڥ مبلغ 
   بمن مڤارد العنڤاڗ اأوڋ  % 8الجبائيغ وبنسبغ 

ٚػ مداخيل اأسڤاځ نسبغ    بمن مداخيل العنڤاڗ اأوڋ  % 3تمن امداخيل الجبائيغ ونسبغ   %ت2كما وف
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واڗ  ٚبائي وبلغ نصيظ بلدّيغ القي ٚ التيار الكه ي علګ سع  بدب م ت,ة مبلغ ثتة2خاڋ سنغ من امعلڤم اإضا

ي ه٘ا الصددويهدر  ٚفغ امناب الأّڗ  التنڤيڢ  ٚ لديها امعطياػ اّلت تمّكنها من مع اجع إليها بكّل بلدّيغ ا تتڤّف ّٚ ال
ٚ علګ ت ٚباء ندّقغ وتقتص انيتها دوڗ الّتأّكد من أڗ تلڊ امناباػ تقابل اإستهاك الفعلي للكه يل امبالغ امتأتيغ بمي

 بمنطقتها البلدّيغ

ك بحڤالي أما فيما يتعلڄ بامداخيل غي الجبائيغ فقد  من امداخيل غي   %3ثساهم امناب من اماڋ امشت
ٚػيغ فيما الجبائ  من مهمڤٵ امداخيل غي الجبائيغ  %5تبد أڬ ما يعادڋ م 8,ةمداخيل املڊ البلدڬ مبلغ  وف

ٚاء عقاراػ معّدة للّنشا٭ الّتهارڬ وهي   بمتأّتيغ أساسا من مداخيل ك

امڤارد امتأتيغ من ااعتماداػ  و   %ثتوفيما يخ٨ مڤارد العنڤاڗ الثاني ساهمـ امڤارد ال٘اتيغ فيڢ بنسبغ 
ا٩ب أما فيما يخ٨  % ة3امحالغ بنسبغ   .  % 3سڤڥ بنسبغ  فلم تساهم مڤارد ااقت

 النفقا

واڗبلديغ  نفقاػجملغ  ثتة2خاڋ سنغ  بلغـ اإعتياديغ امصاريڀ  % من 8تي حدود  متكڤنغد بم 8,تت القي
 بالتنميغ مصاريڀ% من  32و

 تتة2خاڋ سنغ  % ةتمقابل نسبغ مهمڤٵ نفقاػ العنڤاڗ اأوڋ  % من ت5وتمثل نفقاػ التأجي العمڤمي 
ة  % ت تطڤر  لتبلغ نسبغ ٚف علګ مستڤڥ نفقاػ التسيي مما يضعڀ هام٤  ثتة2-5تة2خاڋ الفت التص

بلغـ نفقاػ وسائل امصالح والتدخل فيما  بالسلب علګ تقل٨ امڤارد امخصصغ للتنميغ انعكاسڢ إلګ إضافغ
 ب %ة4العمڤمي 

 بدم 9,8مبلغ  ثتة2 خاڋ سنغبلغـ ااعتماداػ امخصصغ للتنميغ أما بخصڤ٥ نفقاػ العنڤاڗ الثاني فقد 
ٚغم من ه٘ا % 28مسجلغ ب٘لڊ تطڤرا بنسبغ  5تة2 خاڋ سنغ بدم ت,ثمقابل ي ااعتماداػ  ب وبال تم التطڤر 

ٚاجعا خاڋ  ثتة2سنغ  % 28 اانهاٛااستهاك حين بلغـ نسبغ  ي ضعڀ تسجيل ة مسجلغ ب٘لڊ ت الفت
ٚوٵ ههيئغ ب %9بنسبغ  ثتة2-5تة2 ٚار مش ي انطاځ بع٬ امشاريع علګ غ اجع أساسا إلګ التأخي  ويعڤد ه٘ا الت

ي أشغالڢ بما يزيد عن  ٚوٵ  ٚ الش  أشهٚب ثحديقغ امنصڤرة ال٘ڬ تأخ

ٚة ثتة2سنغ بد م 5,2وبلغـ نفقاػ التنميغ  ٵ بيڗ ااستثماراػ امباش وتسديد  % 52ونسبغ  بدم ث,2 بمبلغ  تتٛڤ
 ب % ت3 غونسببد م 9,ت بمبلغوالنفقاػ امسددة من ااعتماداػ امحالغ   % 2تونسبغ بد م ت,ةبمبلغ أصل الدين 

ٚيڄ  ااعتماداػ امحالغ  ګ سنغ وبخصڤ٥ امشاريع اممڤلغ  عن ط ي مڤ فقد بلغـ ااعتماداػ امخصصغ لها 
ٛ   % تتمسجلغ ب٘لڊ انخفاضا بنسبغ  5تة2ي سنغ  بدم 3,5مبد  مقابل 2,9مبلغ  ثتة2 خاڋ  % 5تونسبغ انها
 بثتة2سنغ 
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ا امالي  الق

ٚ ااستقال ش ا طفيفا%  2ثللبلديغ  غامالي يغبلغ م ٚ لل محققا تهاٛو ش ااستقاليغ اماليغ حسظ حد اأدنى م
ٚو٩ ومساعدة الجماعاػ امحليغ  ب % ةث والبالغ صندوځ الق

سساػ العمڤميغ والخاصغ ګ سنغ  وبلغـ الديڤڗ امتخلدة تهاه ام تهاه )دوڗ اعتبار تلڊ امتخلدة  ثتة2إلګ مڤ
ٚو٩  حڤالي  وما قبلها( تتة2سنغ ل والت تعڤدمبد  48ة,3عاػ امحليغ والبالغغ االجمومساعدة صندوځ الق

ومن أهم من نفقاػ العنڤاڗ اأّوڋ )دوڗ إحتساب التأجي العمڤمي(  % ة3وهڤ ما يمثل نسبغ  بدم 549,ت
سساػ العمڤميغ الدائنغ ب  % 3تد وبنسبغ مب تيناهز الصندوځ الڤطن للتقاعد والحيطغ ااجتماعيغ بمبلغ  ام

ٚ  ولإشارة ي وڗ امحليغ والبيئغ عدد  تضمن منشڤر ٛو امتعلڄ بتطهي مديڤنيغ  ثتة2ديسمب  5ةبتارئ  4الش
ٚاراوما قبلها  تتة2البلدياػ بعنڤاڗ سنغ  عدد من  امتخلدة ب٘مغتعهد الدولغ بتحمل الديڤڗ العمڤميغ ب إق

واڗ  البلدياػ من ضمنها  ببصفغ كليغبلديغ القي

ّشٚ مههڤد اإّدخار لبلدّيغ و  وابلغ م الحد اأدنى امضبڤ٭ من قبل صندوځ   تفڤځ وهي نسبغ  % ت2ڗ القي
ٚو٩ ومساعدة الجماعاػ امحليغ وامحدد بنسبغ    ب% ة2الق
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نجا نفقاتها ي و د البل  ماحظا حو تعبئ موا

 

د تعبئ- أّول   اموا

د: ي اموا  تق

ٚ مڤاردها خاڋ سنغ أحكمـ البلديغ  ٛ بالنسبغ للعنڤاڗ اأوڋ  ثتة2تقدي )ونسبغ   %98حين بلغـ نسبغ اانها
ة  % 3ةت ٚو٩ ومساعدة وهي  (ثتة2-5تة2خاڋ الفت تتهاٛو الحد اأدنى امضبڤ٭ من قبل صندوځ الق

 ب %95 الجماعاػ امحليغ والبالغ

ي أو امهني  ا الصبغ الصناعي أو التجا سسا   امعلوم على ام

سساػ الصناعيغ والتهاريغ وامهنيغ الت تنشٰ بامنطقغ البلديغ ولئڗ تتڤلګ البلد ي ام يغ إعداد قائمغ مفصلغ 
ٛمغ لضبٰ  ٚاء امقارناػ الا ج سساػ إا أنها لم تقم ب وضبٰ امعلڤم اأدنى الڤاجظ دفعڢ من قبل ه٘ه ام

سساػ وامعلڤم الڤاجظ  فعليا الفارځ بيڗ امبالغ امستخلصغ وهڤ ما لم يمكن البلديغ  تأديتڢمن قبل ه٘ه ام
سساػ  سساػ الناشطغ بامنطقغ البلديغ بعنڤاڗ امعلڤم علګ ام من ضبٰ جل مستحقاهها امتخلدة ب٘مغ ام

ٚاءاػ تثقيلهاب ٚة إج   ومباش

ٚ عدم وفضا عن ٗلڊ لڤحٴ  ٚاجعغ بالنظ سساػ ال  ت32بتحين لم تتضمن سڤڥ للبلديغ شمڤليغ قائمغ ام
سساػ ي حيڗ ضبٰ السجل الڤطن للم سسغ  سسغب ت33ب2ت عدد 8تة2لسنغ  م   م

ا العاما  ص

القباضغ البلديغ بخصڤ٥ امعلڤم علګ العقاراػ امبنيغ واأراض   قبللڤحٴ ضعڀ نسبغ إصدار ااعاماػ من 
فصل  48تبت4 من جملغ 2017إعام سنغ  833ب3غي امبنيغ وتبليغها إلګ امطالبيڗ بها حين تم إصدار مهمڤٵ 

ٚاءاػ كما تبيڗ عدم القيام بتفعيل اإج بفصل بالنسبغ لأراض  غي امبنيغ ت2ةب9بالنسبغ للعقاراػ امبنيغ و 
اضاػ والعقل ٚار ااعت يغ امتاحغ علګ غ    بالجب

د  استخاص اموا

ة  نسبغ امعدڋ السنڤڬ لحين بلغ  ثتة2- 5تة2لڤحٴ تڤاصل ضعڀ تحصيل مڤارد البلديغ خاڋ الفت
ٚتظ عنڢ ام غيبعنڤاڗ امعلڤم علګ العقاراػ امبنيغ و  % ةتااستخاصاػ امنهزة  تضخم بقايا بنيغ مما ت

ګ  ي مڤ ٚڥ حين بلغـ  ة م ت,8مبلغ  ثتة2ااستخا٥ من سنغ إلګ أخ  ثتة2-5تة2بد وبزيادة سنڤيغ خاڋ فت
  ب% تتبنسبغ 
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ة نسبغ اإستخاصاػ امنهزة بعنڤاڗ مداخيل أماك البلديل امعدڋ السنڤڬ  كما لڤحٴ ضعڀ غ خاڋ الفت
ګ  لبقايا ااستخا٥وبلغـ القيمغ الجمليغ ب % ث4 نسبغ حين بلغ ثتة2-5تة2 ي مڤ بعنڤاڗ اأماك البلديغ 
ة م ةت9,ةما قيمتڢ  ثتة2  ب% تتبنسبغ  ثتة2-5تة2بد وبزيادة سنڤيغ خاڋ فت

ومن أهم اأسباب الت أدػ إلګ ضعڀ نسظ ااستخا٥ خصڤصا بالنسبغ للعقاراػ امبنيغ وغي امبنيغ عدم قيام 
ٚام بامطالظ باأداء بصفغ تلقائيغ  ٚار إب ٚاء علګ غ دفع امعاليم الجبائيغ امستڤجبغ إا عند حاجتڢ إلګ شهائد اإب

ٚف ٚٵ لل ٚضها امش لياػ ف  ع من مستڤڥ استخا٥ امعاليم البلديغعقڤد انتقاڋ املكيغ وهي 

ي  ضعڀ نسبغ ااستخا٥أرجعـ البلديغ و  بعدد إلګ النق٨  ٚكز امحاسب  عدوڋ الخزينغ بام

ٚغم من أّڗ أحكام القانڤڗ عدد  ٚ وبال خ ي  ثث9تلسنغ  ث3وعلګ صعيد  ّرّ  وامتعلڄ بتنظيم  ثث9تماڬ  25ام
ٚاء العقاراػ وامحاػ ٗاػ ااستعماڋ التهارڬ أو العاقغ بيڗ امسّڤغيڗ وامتسّڤغيڗ فيما  يخ٨ّ تهديد ك

ٚائيغ العادلغ  ٚاء بما يتاءم والقيمغ الك ٚف أتاٍ للبلديغ إمكانيغ تعديل معيناػ الك ي الح الصناعي أو امستعملغ 
ّنڢ تبّيڗ من خاڋ فح٨ عقڤد تسڤيغ ام ت2إلګ  22وفڄ ما جاء بالفصڤڋ  حاػ من القانڤڗ سالڀ ال٘كٚ، ف

ٚاء ي معيناػ الك ٛيادة سنڤيغ   52لعدد من العقڤد بلغ  الت هي علګ ملڊ البلديغ أّنڢ لم يتم  التنصي٨ علګ 
ٚامهاسنغ من٘  ة2أك من  إلګعقد  ت4يعڤد منها محل  525من جملغ عقدا   بإب

 أعما التتبع

من مهلغ امحاسبغ العمڤميغ علګ سقڤ٭ حڄ تتبع استخا٥ الديڤڗ العمڤميغ بالتقادم بمض   ت3ين٨ الفصل 
ٚة جانفي للسنغ امڤاليغ للسنغ الت أصبحـ خالها مستڤجبغ الدفعب كما ين٨  خمس سنڤاػ ابتداء من غ

ي  تتة2لسنغ  ثمن القانڤڗ عدد ة4الفصل  رّ  علګ  2تة2نڤڗ اماليغ لسنغ وامتعلڄ بقا تتة2ديسمب  ت3م
ٚاجعغ إلګ الهيئاػ العمڤميغ الخاضعغ  ي مادة استخا٥ الديڤڗ ال ٚياڗ مدة التقادم امعمڤڋ بها  جاڋ س تعليڄ 

ة اممتدة من  ٚ امحاسبيڗ العمڤمييڗ بالنسبغ للفت منغ بدفات  ثتإلګ أحكام مهلغ امحاسبغ العمڤميغ وامثقلغ أو ام
ٚضغ  ةتة2ة2تةثتب  وتبعا ما سبڄ تعتب الديڤڗ امثقلغ قبل تارئ 2تة2ديسمب  ت3 إلګ ةتة2ديسمب  إلګ مع

ي شأنها القيام بأعماڋ طبقا ما ن٨ عليڢ الفصل ال ٚر من مهلغ امحاسبغ  ت3سقڤ٭ بالتقادم ما لم يتم  مك
لڊ انطاقا من التارئ سابڄ ال٘كٚب وقد تبيڗ   اتخاٗي ه٘ا اإطار عدم العمڤميغ قصد قطع مدة التقادم ٗو

ٚاءاػ قاطعغ للتقادم بخصڤ٥ فصڤڋ بلغـ قيمتها   بدبأ ةثحڤالي امحاسظ إج

تضمن الحساب فقد بنيغ امامبنيغ واأراض  غي أما بخصڤ٥ بقايا ااستخا٥ بعنڤاڗ امعاليم علګ العقاراػ 
ګ سنغ ي بد م ت,8جملي قدره امالي مبلغ  ٚاجعغ  امصاحبغ لڢ منتمكن الڤثائڄ  وا ثتة2مڤ ٚفغ السنڤاػ ال مع

ٚفغ امبالغ امهددة للسقڤ٭ بالتقادمب  إليها ه٘ه البقايا وبالتالي عدم مع

 

 



9 

 

اني وتسويتها ج عن امي اعا والتأمينا بالعمليا الخا ف في اإي  التص

ٚة العامغ  ت99تسبتمب  2ةبتارئ  5تن٨ التعليماػ العامغ عدد   بتارئ  ث4 عددوام٘ك
ٛمغ لتسڤيغ  5ةة2 جڤاڗ 22 ٚاءاػ الا الصادرتيڗ عن اإدارة العامغ للمحاسبغ العمڤميغ علګ استحثاف اإج

ي بندڬ اإيداعاػ امختلفغ وامقابي٬ امستخلصغ قبل إعداد أٗوڗ  انيغ خاصغ  العملياػ الخارجغ عن امي
ػ السنتيڗ  ٚجڤٵ إلګ اإستخا٥ والعمل علګ تسڤيغ امبالغ الت تهاٛو انيغ البلديغب إّا أّنڢ بال يلها بمي لڊ بتن ٗو

ٚف بتارئ انيغ وامتبقيغ للص ي امقابي٬ الخارجغ عن امي أڗ مبلغ ، تبّيڗ ثتة2ديسمب ت3 القائماػ امفصلغ 
وك٘لڊ ب إلګ أك من سنتيڗ لم تتم تسڤيتڢبعنڤاڗ مقابي٬ مستخلصغ قبل إعداد أٗوڗ ااستخا٥ يعڤد  دأبتت
د من أب 22 وما قبلها بقيمغ 4تة2 أڗ بالنسبغ إلګ بند الضماناػ، حين تبّيڗ عدم تسڤيغ مبالغ تعڤد إلګ سنغالش

 دبأب 9ة2 جملغ
ههم بيڤعاػ محجٛڤ  بخصڤ٥ امقابي٬ امستخلصغ قبل إعداد أٗوڗ ااستخا٥ بأنهاوأفاد القاب٬ البلدڬ 

ٚ بامستڤدٵ البلدڬ لم يتم  ي شانها بمحاض  البيعبمده 

ّف في الضمانا النهائّي لعقود اللزم  التص

ٚو٭ امنظمغ  ٚاساػ الش واڗأسڤاځ امستلزمغ ببلديغ لنّصـ ك علګ أڗ يبقى الضماڗ النهائي مخصصا   القي
لحسن تنفي٘ اللزمغ واستخا٥ ما ع  أڗ يكڤڗ امستلزم مطالبا بڢ من امبالغ بمڤجظ العقد وا يمكن 

جاعڢ إا بعد  ٗڗ من الجهغ امانحغاست ب كما نصـ علګ عدم استعمالڢ لخا٥ اأقسا٭ إا انتهاء مدة اللزمغ وب
اماتڢ اماليغ البلديغ تعتب قيمغ الضماڗ النهائي  تبيڗ أڗوخافا ل٘لڊ ، ي صڤرة امتناٵ امستلزم عن الڤفاء بالت

ٚر ال٘ڬ يمكن  ٚ ال٘ڬ ا يسمح لها بهب الض ة من استغاڋ اللزمغ اأم خاصا للمبلغ امستڤجظ عن الثاثيغ اأخي
ٚاء ه٘ا ااستغاڋ   بمن ٗلڊ لزمغ سڤځ ااثنيڗ  ,أڗ يحصل لها من ج

 حماي اممتلكا

واڗ لبلديغ القيندره ضمن املڊ البلدڬ الخا٥  ٚة لدڥ مصالحي ا مبنيا عقارا  2تث هاطبقا للمعطياػ امتڤف
ي شأڗ  ٚ لها الحمايغ القانڤنيغ شهادةمنها  2ةثتمتلڊ البلديغ  الكافيغ للحفاٱ علګ ه٘ه  للملكيغ وهڤ ما ا يڤف

 اممتلكاػ وإثباػ استحقاقهاب 

 ي طڤر التسجيلب  تتتم تسجيلها و 2ةقطعغ أر٩ منها  24بنيغ تمتلڊ البلديغ ام غيأما بالنسبغ للعقاراػ 

ٚب  ي أق ٚوريغ لتسڤيغ وضعيغ ه٘ه العقاراػ  وأمام ه٘ه الڤضعيغ فاڗ البلديغ مدعڤة إلګ اتخاٗ التدابي الض
ٚ املكيغ العقاريغ ٚاءاػ تسجيلها بدفات ٚة إج  باآجاڋ ومباش

 ّيمس حسابّي خاّص بمكاسب البل

بمكاسظ البلديغ  خاصغمن مهلغ امحاسبغ العمڤميغ علګ أڗ يتڤلګ امحاسظ مسڊ حسابيغ  9ث2ين٨ّ الفصل 
ٚد تلڊ  ګ كل سنغ ماليغ به ي مڤ ٚاقبتها وجمعها بحساباتڢ كما يقڤم  امنقڤلغ وغي امنقڤلغ وعند التع٘ر يتڤلګ م
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ٚ فقد تبّيڗ أّنڢ ا يتم مسڊ حسابيغ خاصغ بمكاسظ البلديغ كما ا  امكاسظب وخافا ما جاء بالفصل سالڀ ال٘ك
ٚد سنڤڬ لهاب  يتّم القيام به

 النفقا نجا -ثانيا

م دفع امستحقا في اآجا القانوني  ع

القانڤنّيغ ي اآجاڋ لم يتم خاصها أبد  ة22 تناهزبقيمغ جمليغ خاڋ فح٨ وثائڄ الصٚف أّڗ فڤاتي من لڤحٴ 
ٚ عدد  ي  4ةة2لسنغ  4ت5امحّددة بخمسغ وأربعيڗ يڤما كما ورد باأم رّ  ٚځ امتع 4ةة2ماٝر  9ام ّلڄ بضبٰ ط

ّٚف ٚف خا٥ نفقاػ التص ي امساٝ ب ومن شأڗ ه٘ا التص ي عاقتها مع امتعامليڗ معها و بمصداقيغ اإدارة 
اماهها تهاههمب   قدرهها علګ اإيفاء بالت

 ديسمب 5تعق نفقا بع 

 5ت من مهّلغ امحاسبغ العمڤمّيغ علګ أّنڢ تا يهٛڤ عقد مصاريڀ عادّيغ لسنغ مالّيغ ما بعد ة9الفصل  ين٨

ٚورة الڤاجظ إثباههات، غي أّڗ فح٨ الڤثائڄ امثبتغ لنفقاػ البلديغ بّيڗ تڤلي  ديسمب من نفس الّسنغ إّا عند الّض

ٚورة امڤجبغ ل٘لڊ ٚار  البلديغ عقد نفقاػ بعد ٗلڊ التارئ دوڗ إثباػ الض اقتناء مادتي الحليظ و علګ غ

 أبدب ث,تبمبلغ  اقتناء افتاػ اشهاريغأبد و  ت,4بمبلغ  لصيانغلقتناء قطع غيار ا د وبأ ت,9بمبلغ  الصابڤڗ 

 خت الصفقا

ة  تبيڗ ٚاءاػ الختم النهائي لها  ثتة2-5تة2من خاڋ فح٨ بع٬ امشاريع الت أنهزػ خاڋ الفت ج عدم القيام ب
ګ سنغ  إلګ ٚور مدة علګ استامها النهائي )تارئ انتهاء امهمغ(  8تة2مڤ ٚغم من م ي بع٬ الحااػ السنتيڗ بال تفڤځ 

لڊ خافا أحكام الفصل  ٚ امنظم للصفقاػ العمڤميغ ال٘ڬ حدد  ت2تٗو  ة9جل الختم النهائي بما أقصاه أمن اأم
ٚوٵ  يڤما من تارئ القبڤڋ النهائي ا(من ٗلڊ مش ٚقاػ )سيلفيت م ااستام النهائي مبد حين ت 2بكلفغ  ههيئغ الط

ٚوٵ 8تة2ة4ةة8تبتارئ   تتة2ة2تة9تمبد حين تم ااستام النهائي بتارئ  ت,ةبكلفغ  التنڤيٚ العمڤمي ومش
ٚوٵ   ب8تة2ة3ةةتةمبد حين تم ااستام النهائي بتارئ  ث,ةبكلفغ  ههيئغ حديقغ امنصڤرةوك٘لڊ مش

ي الختم النهائي للصفقاػ  ٚصڤدة للمشاريع امنتهيغ  أڗومن شاڗ التأخي  يحڤڋ دوڗ استغاڋ بقايا ااعتماداػ ام
ٚاف امتعاقدة  اماػ التعاقديغ بيڗ اأط عادة تڤظيفها وك٘لڊ عدم وضع حد لالت ٚ انقضاء  باإضافغب إلګ مخاط

ي صڤرة إخاڋ صاحظ الصفقغ بڤاجباتڢ التعاقديغ عما بأحكام ال فصليڗ اآجاڋ القصڤڥ لحجز الضماڗ النهائي 
ٚ امنظم للصفقاػ 53و ة5   بمن اأم
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 أه التوصيا

 

ّڗ البلديغ مدعّڤة إلګ ٚ إلګ أهميغ امڤارد اماليغ اممكن تحصيلها ف  :بالنظ

والعمل علګ  وإحكام إعداد جداوڋ تحصيل امعاليماء مزيد من العنايغ بخصڤ٥ تحصيل مڤاردها يإ -
 القباضغ البلديغبمع أك التنسيڄ 

ٚاءاػ التتبع ومڤاصلغ مضاعفغ  - ي مهاڋ ااستخا٥ بمتابعغ كبار امدينيڗ خاصغ وتفعيل إج الجهڤد 
ي اآجاڋ القانڤنيغ ٚاحلڢ   مختلڀ م

ٚاءاػاتخاٗ  - ٛمغ  اإج ٚاءاػ  غ امتسڤغيڗمستخا٥ الديڤڗ امتخّلدة ب٘ا الا فضا عن اتخاٗ اإج
ٚاء العقاراػ بما يتما  واأسعار امعمڤڋ بها وتطڤر الڤضع ااقتصادڬب ٚاجعغ معيناػ ك  الكفيلغ بم

ٚاءاػ امنظمغ استلزام اأسڤاځ البلديغب -  تطبيڄ اإج

ٚد وحمايغ أماكهاب -  العمل علګ ج

ٚاءاػ واآجاڋ الت تحكم عقد النفقاػ  - ام بالقڤاعد واإج  بوتأديتهااالت

 
 



 بلدية القيروان

 
 املضمنةحول املالحظات  إجابة

 بتقرير : الرقابة املالية 

 على حسابات بلدية القيروان
 

 

 االجابة و االجراءات املتخذة

 

بالنسبة للديون املتخلدة بذمة املؤسسات العمومية وخاصة صندوق القروض واملساعدات الجماعات املحلية فقد تم بناء على 

وما  2016املتعلق بتطهير مديونية البلديات بعنوان سنة  2017ديسمبر  5بتاريخ  4لشؤون املحلية والبيئة عدد منشور السيد وزير ا

 قبلها.

الشركة الوطنية  -املركز الوطني لالعالمية  -ابرام اتفاقيات اعتراف بالدين مع صندوق القروض واملساعدات الجماعات املحلية 

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية والوكالة الوطنية للتصرف في  -الل وتوزيع املياه لالتصاالت ، الشركة الوطنية الستغ

واحالتها في اآلجال املنصوص عليها باملنشور بناء على تكفل  4.501.852.628النفايات والوكالة الوطنية للشراءات بقيمة جملية قدرها 

 الدولة الكلي بخالض هذه الديون لتطهيرها.

ت البلدية في اتخاذ االجراءات الالزمة للتثبت في متابعة األداء الواجب على املؤسسات واجراء املقارنات االزمة . وسيتم مواصلة شرع

 االجراءات لتحيين قائمة املؤسسات الراجعة للنظر للبلدية خاصة بمناطق التوسع

( 03( عدول خزينة ، حاليا تعمل بعدد )05ان كانت تعمل بعدد )نظرا للنقص الكبير في سلك عدول الخزينة بالقباضة البلدية بالقيرو

عدول خزينة و هذا العدد ال يفي بالحاجة باملركز املحاسبي لوجود عدد كبير من الفصول املثقلة للمعاليم على العقارات املبنية و 

العمراني الكبير التي تشهده بلدية القيروان حيث  الغير مبنية ، الكراءات بجميع أنواعها و األسواق املستلزمة إلى آخره .... و للتوسع

يتم االقتصار على إصدار اإلعالمات و محاضر تبليغ مضمون من دفتر مع توجيه إنذار بالدفع و ذلك على األقل لتغطية و إعالم أكثر 

يان اللجوء لإلعتراض على البطاقة ما يمكن من املدينين و املتساكنين و إنجاز محاضر التبليغ ألهم املدينين و التي تم في بعض األح

الرمادية لدى مصالح وكالة الفحص الفني و عقل السيارات ، كما قام عدول الخزينة بإجراء عديد العقل خاصة ألصحاب املبالغ 

 الهامة املتخلدة ملتسوغي املحالت التجارية و املهنية و الصناعية و السكن )معاليم كراء( .

ملوارد البلدية مقابل املبالغ املثقلة و املتخلدة هو انقطاع سلك عدول الخزينة عن العمل طيلة من أهم أسباب ضعف تحصيل ا

. حيث يقع تثقيل الديون دون تتبعات تذكر في الفترة املذكورة و كذالك النقص الكبير في عدول  2013و  2012و  2011سنوات 

من تغطية كامل املناطق البلدية وتبليغ أكثر ما يمكن على األقل من  الخزينة باملركز املحاسبي كما تم ذكره سابقا حيث لم نتمكن



 اإلعالمات كإجراء ودي و املرور إلنجاز العمل الجبري ألهم املدينين للمبالغ املتخلدة .

-2015ات مع العلم أنه يوجد عديد فصول و مبالغ هامة مثقلة قابلة للطرح أحيلت فيها مطالب للغرض إلى املصالح البلدية منذ سنو 

 و لم يقع البت في عملية الطرح إلى حد هذا التاريخ . 2017و  2016

كما يوجد بعض املحالت التجارية و الصناعية و املهنية مغلقة و في حالة سيئة تم إحالة مطالب لطرح معين كراء ملدة معينة إلى 

يد . كما تعطلت حتى عمليات التتبعات و اإلستخالصات لهذه املصالح املركزية للموافقة ، ملبالغ هامة في الكراءات و لم نتوصل بما يف

 املحالت لعدم معرفة الفترة املعنية للطرح ، كما شهدت اإلستخالصات تطور و تحسن ملحوظ من سنة إلى أخرى .

هذه العملية خالل  شرعت البلدية في تحيين كافة العقود الكراء وادراج نسبة الزيادة السنوية في كافة العقود الكراء وسيتم اتمام

 2019سنة 

الصادرة عن  22/06/2005بتاريخ  47واملذكرات العامة و خاصة منها عدد  02/09/1991بتاريخ  05عمال بالتعليمات العامة عدد 

 اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واإلستخالص ، أن كل عمليات بندي : اإليداعات املختلفة و املقابيض املستخلصة قبل إعداد

أ.د( هذه مبالغ  21.515أ.د( و)  15.883مفصلة كاآلتي : مبالغ )  6أذون االستخالص مسواة في وقتها ما عدى املبالغ املذكورة بالنقطة 

معروفة تهم بيوعات ملحجوز باملستودع البلدي حيث لم يتم مدنا بمحاضر البيع تامة الشروط من مصالح البلدية إلحالتها إلى مصالح 

الجهوية بالقيروان للمراجعة و التثقيل و إرجاعها إلى القابض املعني باألمر لتطبيق املبالغ املذكورة من مصالح خارج امليزان أمانة املال 

 .إلى الفصول املعنية للموارد اإلعتيادية مليزانية بلدية القيروان و أخيرا تم إحالة امللف إلى مصالح أمانة املال الجهوية بالقيروان 

التنسيق مع السيد القابض البلدي لالبقاء على الضمان النهائي الى حين انتهاء تنفيذ اللزمة وعدم  2019من سنة  سيتم بداية

 استخالص مبلغ التسوية من الضمان النهائي

ملناب ستعمل البلدية مستقبال على تالفي التأجير في خالص املزودين خاصة وأنه في بعض األحيان يحصل التأخير نتيجة عدم تحويل ا

 من املال املشترك املخصص للبلدية في اآلجال وباملقابل النقص في املداخيل املستخلصة لدي القابض البلدي 

 تتعلق الفواتير التي تم خالصها بديون لفائدة الشركة حيث تم اصدار طلب التزود قبل الفاتورة اال ان الفوترة حصلت بعد اآلجال

ض ي البيضاء وتم الحصول على احكام تسجيل في هذا الشأن وستتواصل البلدية اجراءات لقد شرعت البلدية في تسجيل االرا

 التسجيل لتشمل كافة العقارات الراجعة للبلدية

نتعهد بمسك حسابية خاصة بمكاسب البلدية و نحن بصدد إعداد جرد و مسك حسابية خاصة بمكاسب البلدية مع مصالح البلدية 

. 

و النقص في هذا  2013إلى سنة  2011أن انقطاع سلك عدول الخزينة عن العمل ملدة طويلة منذ سنة  و في الختام أعلم سيادتكم



و السلك أثر سلبا على تراكم الديون املثقلة واملتبقية في هذه السنوات . مع إمكانية  تطوير املنظومات اإلعالماتية في الديون املثقلة 

 ة أكثر ما يمكن في التتبعات واإلستخالصات .املتخلدة للجماعات املحلية لتحسين و مضاعف

اال  2018ديسمبر  15من املجلة املحاسبة العمومية اال ان هناك طلبات تزود تصدر بعد  90ان البلدية حريصة على تطبيق الفصل 

لى موفى السنة نظرا يتم اعتمادها وذلك نظرا لكثافة الطلبات ا 2018ديسمبر  15انها محمولة على تعهدات احطياطية سابقة بتاريخ 

 لكثرة تدخالت البلدية خالل املناسبات أو لصيانة بعدة املعدات الضرورية.

لقد تم عرض ملف الختم النهائي ملشروع التنوير العمومي ومشروع القاعة املغطاة عزيز ميالد على أنظار لجنة البلدية ملراقبة 

ريع فان ملفاتها جاهزة للعرض على هذه اللجنة وسيتم عرضها للختم الصفقات العمومية وحض ي باملصادقة وبالنسبة لبقية املشا

 النهائي في اقرب اآلجال.

  

 



  

 

 948/2018عدد

 

 من قابض بلدية القيروان

 السيد : رئيس الغرفة الجهوية لدائرة املحاسبات بسوسة إلى

 (2017) تصرف سنة اإلجابة حول مالحظات بعض نقاط تقرير الرقابة املالية على بلدية القيروان املوضوع : 

 17/12/2018بتاريخ  2018/12/97: إحالتكم تحت عدد  املرجع

 ية و اإلكرام بعد التح

املذكور باملرجع أعاله أعلم سيادتكم حول بعض  2017لتصرف سنة  تبعا لتقرير الرقابة املالية على بلدية القيروان

 املالحظات التي تهم القباضة البلدية بالقيروان مفصلة كاآلتي .

 إصدار اإلعالمات :  -

( عدول خزينة ، حاليا تعمل 05القيروان كانت تعمل بعدد )نظرا للنقص الكبير في سلك عدول الخزينة بالقباضة البلدية ب

( عدول خزينة و هذا العدد ال يفي بالحاجة باملركز املحاسبي لوجود عدد كبير من الفصول املثقلة للمعاليم على 03بعدد )

للتوسع العمراني الكبير التي و  آخره .... إلى، الكراءات بجميع أنواعها و األسواق املستلزمة العقارات املبنية و الغير مبنية 

على إصدار اإلعالمات و محاضر تبليغ مضمون من دفتر مع توجيه إنذار  االقتصارتشهده بلدية القيروان حيث يتم 

املتساكنين و إنجاز محاضر التبليغ ألهم املدينين و  إعالم أكثر ما يمكن من املدينين وبالدفع و ذلك على األقل لتغطية و 

ض األحيان اللجوء لإلعتراض على البطاقة الرمادية لدى مصالح وكالة الفحص الفني و عقل السيارات ، كما التي تم في بع

قام عدول الخزينة بإجراء عديد العقل خاصة ألصحاب املبالغ الهامة املتخلدة ملتسوغي املحالت التجارية و املهنية و 

 .الصناعية و السكن )معاليم كراء( 

 املوارد : استخالص -

سلك عدول الخزينة عن العمل  انقطاعمن أهم أسباب ضعف تحصيل املوارد البلدية مقابل املبالغ املثقلة و املتخلدة هو 

. حيث يقع تثقيل الديون دون تتبعات تذكر في الفترة املذكورة و كذالك النقص  2013و  2012و  2011طيلة سنوات 

م ذكره سابقا حيث لم نتمكن من تغطية كامل املناطق البلدية و تبليغ أكثر الكبير في عدول الخزينة باملركز املحاسبي كما ت

 ما يمكن على األقل من اإلعالمات كإجراء ودي و املرور إلنجاز العمل الجبري ألهم املدينين للمبالغ املتخلدة .

املصالح البلدية منذ  لىإأحيلت فيها مطالب للغرض مع العلم أنه يوجد عديد فصول و مبالغ هامة مثقلة قابلة للطرح 

 حد هذا التاريخ . إلىو لم يقع البت في عملية الطرح  2017و  2016-2015سنوات 

 أمانة المال الجهوية بالقيروان

 القباضة البلدية نهج الخوارزمي القيروان



املحالت التجارية و الصناعية و املهنية مغلقة و في حالة سيئة تم إحالة مطالب لطرح معين كراء ملدة  كما يوجد بعض

الكراءات و لم نتوصل بما يفيد . كما تعطلت حتى عمليات التتبعات و ملبالغ هامة في  ، املصالح املركزية للموافقة إلىمعينة 

اإلستخالصات لهذه املحالت لعدم معرفة الفترة املعنية للطرح ، كما شهدت اإلستخالصات تطور و تحسن ملحوظ من 

 أخرى . إلىسنة 

 مداخيل األسواق اليومية و األسبوعية و الظرفية : -

حيث قام القابض بإصدار أوال  2009للزمة األسواق األسبوعية لبلدية القيروان لسنة د( ديون متخلدة  69.440مبلغ )

تم تبليغها بواسطة محضر تبليغ بطاقة إلزام  كما تم إصدار بعد ذلك بطاقة إلزام  13/09/2009إعالم للمستلزم بتاريخ 

كما تم أيضا إعالم السيد : رئيس بلدية القيروان بمكتوب صادر عن السيد:   12/10/2009بتاريخ  مع توجيه إنذار بالدفع

 2009حول عدم تسديد ديون مستلزم األسواق لسنة  05/05/2009بتاريخ  133قابض بلدية القيروان تحت عدد 

 3295د مكتوب صادر عن السيد : رئيس مركز الحرس الوطني ببوحجلة تحت عد ،وإمكانية اللجوء لتجريد املستلزم 

بتاريخ  24021بلدية القيروان حول إرجاع إذن ملد يد املساعدة تحت عدد قابض السيد :  إلى 19/02/2010بتاريخ 

الديون املتخلدة للمستلزم تم تسليم كامل  الستخالصدون نتيجة ، و عند عدم الحصول على أي نتيجة  12/11/2009

فذ بالقيروان إلتمام اإلجراءات و تنفيذ عقلة حسب محضر محاولة السيد : محمد عادل الزوايدي العدل املن إلىامللف 

 نتيجة عدم وجود مكاسب أو ممتلكات قابلة للعقلة . إلىأدت  16/02/2010بتاريخ  5910تنفيذ مضمنة تحت عدد 

 التصرف في اإليداعات و التأمينات الخارجة عن امليزانية و تسويتها : -

 22/06/2005بتاريخ  47املذكرات العامة و خاصة منها عدد و  02/09/1991اريخ بت 05عمال بالتعليمات العامة عدد 

املختلفة و املقابيض  الصادرة عن اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية و اإلستخالص ، أن كل عمليات بندي : اإليداعات

 ) مفصلة كاآلتي : مبالغ 6قطة مسواة في وقتها ما عدى املبالغ املذكورة بالن االستخالصاملستخلصة قبل إعداد أذون 

هذه مبالغ معروفة تهم بيوعات ملحجوز باملستودع البلدي حيث لم يتم مدنا بمحاضر البيع  (أ.د 21.515 )و (أ.د 15.883

 إلىمصالح أمانة املال الجهوية بالقيروان للمراجعة و التثقيل و إرجاعها  إلىتامة الشروط من مصالح البلدية إلحالتها 

للموارد اإلعتيادية مليزانية بلدية  إلى الفصول املعنيةملعني باألمر لتطبيق املبالغ املذكورة من مصالح خارج امليزان القابض ا

 مصالح أمانة املال الجهوية بالقيروان . إلىالقيروان و أخيرا تم إحالة امللف 

 مسك حسابية خاصة بمكاسب البلدية : -

ية و نحن بصدد إعداد جرد و مسك حسابية خاصة بمكاسب البلدية مع نتعهد بمسك حسابية خاصة بمكاسب البلد

 مصالح البلدية .

و  2013سنة  إلى 2011ة عن العمل ملدة طويلة منذ سنة سلك عدول الخزين انقطاعو في الختام أعلم سيادتكم أن 

تطوير املنظومات  مع إمكانية  النقص في هذا السلك أثر سلبا على تراكم الديون املثقلة و املتبقية في هذه السنوات .

للجماعات املحلية لتحسين و مضاعفة أكثر ما يمكن في التتبعات و اإلستخالصات و املتخلدة ية في الديون املثقلة اتاإلعالم

. 

 و لكم جزيل الشكر و السالم

 24/12/2018القيروان في :                                                                                                            

 القابض البلدي        


