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 حياةالمنزل تقرير الرقابة املالية على بلدية 

 (8102)تصرف سنة 

 

 

 تقديم البلدية -1

 544111مساحتها  تبلغو  5589أفريل  8املؤرخ في  5589لسنة  985عدد بمقتض ى ألامر  حياةالمنزل بلدية أحدثت 

إحدى   هي4 و 1151التعداد العام للسكان والسكنى لسنة ألف ساكن حسب  519591كتار كما يبلغ عدد سكانها ه

 4 والية املنستيربالجنوب الغربي لمدن الساحل التونس ي، وتتبع إداريا معتمدية زرمدين 

تو 
ّ
منذ لك باعتبار رئيسها وذ أعضاء سبعة ضّمتنيابة خصوصية ، 1158، خالل سنة تسيير شؤون البلدية تول

وتشمل الهيكلة العامة إلدارة  4 1158جوان  14بتاريخ إلى غاية تنصيب املجلس البلدي املنتخب  1159جوان  12

تعنى بالنظافة فنية ومصلحة  ومصلحةللشؤون إلادارية واملالية  مصلحةالبلدية فضال عن الكتابة العامة 

 4طواملحي

وقد بلغ معدل  4جميعهم قاّرون من صنف العملة 12 منهم 1158عونا في موفى سنة  15وبلغ عدد أعوان البلدية 

أ4د في حين بلغ معدل النفقات السنوية خالل نفس  54258ما يعادل  1158-1152املوارد السنوية خالل الفترة 

 أ4د4 54119الفترة 

 طبيعة املهمة  -2

وفي إطار تنفيذ الاتفاقية املبرمة بين الجمهورية  1155نوفمبر  58بتاريخ  955و 955همة عدد إذني املبعمال 

  ،التونسية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية
ّ
محكمة ت تول

للتأكد من إحكام إعداد الحساب املالي ومن  1158النظر في الوضعية املالية للبلدية بعنوان سنة  املحاسبات

بمجهود البلدية من أجل تعبئة املوارد املتاحة لها  حكمةكما اهتمت امل قية البيانات املضمنة به4صحة ومصدا

 وتأدية نفقاتها في كنف الشرعية4

 الدائرة الجهوية بسوسة  
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  إجراءات إعداد امليزانية وختم الحسابات -3

جويلية  18املنعقد بتاريخ مداولة املجلس البلدي على  1158لسنة  حياةالمنزل تّم عرض مشروع ميزانية بلدية 

 11524ديسمبر  15بتاريخ  املنستيرعليها من قبل والي  ةاملصادقتمت و  1152

وقد تّمت مقارنة عمليات التنقيح وتحويل الاعتمادات داخل امليزانية مع محتوى قرارات التنقيح وقرارات تحويل 

  4الاعتمادات والتأكد من تطابقها

وقد تّمت مقارنة عمليات التنقيح داخل امليزانية مع  11584خالل سنة تنقيحات على امليزانية  4وقد أجرت البلدية 

 19و 54محتوى قرارات التنقيح والتأكد من تطابقها، كما تّم التحقق من صحة إلاجراءات طبقا ألحكام الفصول 

 من القانون ألاساس ي مليزانية الجماعات املحلية4  

ق بتحويل الاعتمادات داخل امليز 
ّ
ه خالفا للفصلأّما فيما يتعل

ّ
من القانون ألاساس ي مليزانية  12 انية فقد تبّين أن

ه "يتّم تحويل الاعتمادات بناء على مداولة مجلس الجماعة املحلية وموافقة 
ّ
الجماعات املحلية الذي ينّص على أن

زانية بقيمة سلطة إلاشراف املختصة باملصادقة على امليزانية" فإّن البلدية قامت بتحويل اعتمادات داخل املي

 ( دون عرضها على املجلس البلدي554و 51و 5و 8و 2و 2و 9أ4د )القرارات عدد  199192

ق  1151نوفمبر  55املؤرخ في  1828وجدير بالذكر أّن ألامر عدد 
ّ
الذي ورد في بمراقبة املصاريف العمومية املتعل

واملصادقة عليها من قبل  اخل امليزانيةإجراءات تحويل الاعتمادات دينطبق على  إجابة بلدية منزل الحياة ال

 سلطة إلاشراف4

قرار 4 وتّمت املصادقة على 1155جوان  5بتاريخ املالي الحساب على  حياةالمنزل لبلدية  املجلس البلدي صادقو 

 52بتاريخ  1158غلق امليزانية الذي يبرز املبلغ النهائي للموارد املستخلصة وللنفقات املأذون بدفعها خالل سنة 

 .من قبل سلطة إلاشراف 1155جويلية 

 خالصة أعمال املراجعة -4

 فيما عدا املبالغ املتعلقة ببقايا إلاستخالص و باعتبار ما انتهت إليه أعمال الرقابة فإنه يمكن التأكيد على أّن 

ال تشوبها أخطاء جوهرية من شأنها أن تمس  1158عمليات القبض والصرف املنجزة بعنوان السنة املالية 

 بمصداقية البيانات املضمنة بالحساب املالي للبلدية4
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 )أ.د( 8102 سنةملخص الحساب املالي ل

 

 مبلغ املصاريف   مبلغ املقابيض  الصنف العنوان

 العنوان الأول
 

1.000,232 
 

 268,654 املعالمي عىل العقارات و الأنشطة 1
 

 20,439 اشغال املكل العمويم البدلي و اس تلزام املرافق العمومية فيهمداخيل  2
 

 265,522 معالمي املوجبات و الرخص الادارية ومعالمي يف مقابل اسداء خدمات 3
 

 0 املداخيل اجلبا ئية الاعتيادية الاخرى 4
 

 66,652 مداخيل أأمالك البدلية الاعتيادية 5
 

 378,965 املداخيل املالية الاعتيادية 6
 

 العنوان الثاين
 

769,365 
 

 280,950 منح التجهزي 7
 

 365,958 مدخرات وموارد خمتلفة 8
 

 115,926 موارد الاقرتاض ادلاخيل 9
 

 6,531 املوارد املتأأتية من الاعامتدات احملاةل 12
 

 العنوان الأول
  

769,225 

 التأأجري العمويم 1
 

436,521 

 وسائل املصاحل 2
 

264,291 

 التدخل العمويم 3
 

19,210 

 نفقات الترصف الطارئة وغري املوزعة 4
 

0 

 فوائد ادلين احمليل 5
 

49,202 

 العنوان الثاين
  

835,998 

ستامثرات املبارشة 6  الإ
 

756,337 

 نفقات التمنية الطارئة و غري املوزعة 8
 

0 

 تسديدأأصل ادلين 10
 

79,661 

 الإعامتدات احملاةلالنفقات املسددة من  11
 

0 

  
1.769,597 1.605,223 

      164,374 
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 ونفقاتها  حياة  المنزل تحليل موارد بلدية 

 8102النتائج العامة لتنفيذ امليزانية لسنة 

أسفر تنفيذ ميزانية وقد  11584سنة  أ4د 54225إلى  1152د سنة أ4 54251من  حياةالمنزل ميزانية بلدية تطّورت 

تم تحويله إلى  دأ4 521عن فائض جملي في املقابيض على املصاريف قدره  1158بعنوان تصرف  منزل الحياة بلدية

ملشاريع أما الباقي الذي يمثل الفوائض املنقولة من سنة إلى أخرى بعنوان ا ،دأ4 598في حدود   الاحتياطياملال 

 4 الانتقاليفقد تم تحويله إلى الحساب د أ4 2عتمادات املحالة وقيمته املمولة بواسطة الا 

% خالل  9بنسبة  طوراتوعرفت املوارد 

حيث  1152مقارنة بسنة  1158سنة 

 52بنسبة  ول ألا  مقابيض العنوان تطورت

 الثانيمقابيض العنوان   تراجع% مقابل 

 %4 2بنسبة 

 
 

% خالل  41النفقات بنسبة  تطّورتكما 

إلى ارتفاع  ذلكويعزى  ،نفس الفترة

%  24بنسبة  الثانيمصاريف العنوان 

 %4 5بنسبة  ومصاريف العنوان ألاول 

 

 
ى  في املقابل،

ّ
بلغت بقايا الاستخالص في موف

ببلدية منزل الحياة ما قيمته  1158سنة 

% مقارنة  8مسجلة تطورا بنسبة أ4د  412

 11524بسنة 
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 تحليل املوارد  

% من املداخيل  92وهي تتكون في حدود  أ4د 54225 منزل الحياةجملة موارد بلدية  1158بلغت خالل سنة 

 % من موارد التنمية4 14و  الاعتيادية

 موارد العنوان ألاول  -

بلغت موارد العنوان ألاّول للبلدية خالل سنة 

أ4د وتتكّون من  54111ما جملته  1158

املداخيل الجبائية الاعتيادية ومن املداخيل 

الجبائية الاعتيادية مسجلة تطورا نسبته غير 

 11524%  مقارنة بسنة  52

التالي توزيع موارد العنوان البياني ويبرز الرسم 

 :هألاول بين مختلف أصناف

 
 

ى املداخيل الجبائية الاعتيادية أساسا من املعاليم 
ّ
فة على العقارات وألانشطة وعلى إشغال امللك وتتأت

ّ
املوظ

العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه وعلى املوجبات والرخص إلادارية واملعاليم مقابل إسداء خدمات 

من  % 99أ4د أي ما يمثل  991جملته ما  1158وبلغت هذه املداخيل في سنة  ومداخيل جبائية اعتيادية أخرى4

لجملة 
ّ
"املعاليم على العقارات وألانشطة" أهّم عناصر املداخيل الجبائية الاعتيادية  موارد العنوان ألاول4 وتمث

 أ4د4  128بقيمة بلغت 

وتمثل املداخيل بعنوان املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنّية أهم مورد بالنسبة 

ل  1158أ4د في سنة  152تحصيل  إلى البلدية حيث تّم 
ّ
% من جملة املداخيل الجبائية إلاعتيادية  45أي ما يمث

أّما املداخيل املتأتّية من املعلوم على العقارات املبنية ومن املعلوم على ألاراض ي غير املبنية، فقد كانت  للبلدية4

ل تباعا حوالي  599أ4د و 15 على التوالي في حدود
ّ
 هذه املداخيل4% من  194% و 1أ4د أي ما يمث

ل  أ4د أي 11مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه بما قـدره استأثرت و 
ّ
ما يمث

 11584لسنة  % من املداخيل الجبائية الاعتيادية 1 نسبة

أ4د أي  129ما قدره  1158عاليم مقابل إسداء خدمات خالل سنة املو  إلاداريةمداخيل املوجبات والرخص بلغت و 

ل نسبة 
ّ
 % من املداخيل الجبائية الاعتيادية4 18ما يمث

ق باملداخيل غير الجبائية الاعتيادية فقد بلغت في سنة 
ّ
4د4 وتتوّزع هذه املوارد بين أ 119ما قيمته  1158وفيما يتعل

ية أساسا من املناب من املال املداخيل املالية الاعتياديةو  مداخيل امللك البلدي
ّ
 املشترك للجماعات املحلية املتأت

 4أ4د 414البالغ 
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 تجارية وصناعيةعقارات  أ4د4 وهي تتأتى أساسا من كراء 22 ما قيمته 1158بلغت مداخيل امللك البلدي في سنة و 

 % من جملة مداخيل ألامالك4  25أ4د  ممثلة بذلك حوالي  15في حدود 

 موارد العنوان الثاني -

بلغت موارد العنوان الثاني للبلدية خالل سنة 

أ4د وتشمل املوارد الذاتية  225ما جملته  1158

واملوارد واملخّصصة للتنمية وموارد الاقتراض 

املتأتية من الاعتمادات املحالة مسجلة تراجعا 

 11524% مقارنة بسنة  2معّدله السنوي 

 التالي توزيع موارد العنوان البياني ويبرز الرسم

 الثاني بين مختلف أصنافه:
 

أ4د وتشمل املوارد الذاتية واملخّصصة  225ما جملته  1158بلغت موارد العنوان الثاني للبلدية خالل سنة 

% مقارنة بسنة  2 له السنوي معّد  راجعاواملوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة مسجلة تللتنمية وموارد الاقتراض 

1152 4 

 
ّ
 %4 18أ4د أي بنسبة  422أهم مورد ضمن العنوان الثاني بمبلغ  ختلفةاملدخرات واملوارد املل وتمث

 تحليل النفقات

% من نفقات العنوان  18وهي تتكون في حدود  1158أ4د خالل سنة  54219 منزل الحياةبلغت جملة نفقات بلدية 

 % من نفقات العنوان الثاني4 91ألاول و

 ألاول عنوان مصاريف ال -

أ4د  225 ما جملته 1158 بلغت مصاريف العنوان ألاول في سنة

4 وتتوزع على 1152% مقارنة بسنة  5مسجلة تطورا بنسبة 

% وفوائد الدين  51أ4د وبنسبة  211نفقات التصرف بمبلغ 

ووسائل املصالح  وتمثل نفقات التأجير العمومي فيما تبقى4 

 نفقات هذا العنوان4من مجموع  % 41و  % 92على التوالي 
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من جملة نفقات وسائل املصالح  % 51أ4د بنسبة  191تسيير املصالح العمومية املحلية البالغة ت  وتستأثر نفقا

  منها نفقات استهالك الكهرباء والغاز4 % 94، 

 مصاريف العنوان الثاني   -

مسجلة  1158خالل سنة  أ4د 842 نفقات العنوان الثاني بلغت

وتتوزع هذه النفقات  4 1152% مقارنة بسنة  24نسبته  طورات

% وتسديد أصل الدين بنسبة  51بين نفقات التنمية بنسبة 

51 4% 

 

بنسبة  1158 -1152خالل الفترة  تراجعاوشهدت الاعتمادات غير املستعملة بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني 

ل تلك الاعتمادات نسبة  81
ّ
 4  1158% من مجمل الاعتمادات املرصودة خالل سنة   1%4 وتمث

ل و 
ّ
%  52نسبته  تطورامسجلة  1158أ4د خالل سنة  292املباشرة البالغة في الاستثمارات  نفقات التنميةتتمث

أهّم الاستثمارات التي أجرتها الطرقات واملسالك و اقتناء معدات وتجهيزات وتعّد مشاريع  11524مقارنة بسنة 

   %4 42و%  21البلدية بنسب تبلغ على التوالي 

 القدرات املالية للبلدية

دة بذمة 
ّ
أغلبها د أ4 2 مبلغا ناهزت قيمته 1158في موفى سنة  منزل الحياةبلدية بلغ الحجم الجملي للديون املتخل

قت بخالص 
ّ
دات تجاه الوكالة الوطنية للتصرفديون تعل

ّ
 4  في النفايات متخل

أ4د  1قيمتها إلاجمالية  ناهزتوما سبقها  1152تتعلق بسنة بتسديد متخلدات  1158بلدية خالل سنة القامت و 

دات تجاه خاصة تهّم 
ّ
 مؤسسات عمومّيةالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات إضافة إلى خواص و خالص متخل

  أخرى4

منزل  ببلدية )جملة املوارد الذاتية / جملة موارد العنوان ألاول( مؤشر الاستقاللية املالية شهدجهة أخرى، ومن 

خالل سنة  % 12 مقابل 1158ة % خالل سن 22حيث بلغت نسبته  1158-1152تطورا خالل الفترة  الحياة

1152 4 

ق أّما 
ّ
ل  142ما قدره  1158بنفقات التأجير البالغة بعنوان سنة فيما يتعل

ّ
من املوارد  % 11أ4د، فإّنها تمث

م في قدرة البلدية على الوهو ما ُيفيد  1152سنة  % 12مقابل ( % 91الاعتيادية املحّققة )لم تتجاوز سقف 
ّ
تحك

  4نفقاتها املخّصصة للتأجير العمومي
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 وإنجاز نفقاتهامالحظات حول تعبئة موارد البلدية 

 املوارد البلديةتعبئة أوال: 

 املواردتقدير  .1

 52إنجاز بلغت ةبّينت املقارنة بين املقّدر واملنجز في مستوى موارد العنوان ألاول أّن البلدية ورغم تحقيقها لنسب

%  41والتي تراوحت بين  وألاصنافتفاوتا بين نسب إلانجاز املوزعة بين مختلف الفصول %، فإّنها قد سّجلت 

بالنسبة إلى مداخيل  % 591و بالنسبة إلى مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه

 امللك البلدي4

أّما بالنسبة إلى العنوان الثاني فإّن البلدية لم تتوّل تقدير مواردها واكتفت بالنسبة للعنوان املذكور بإدراج 

تقدير مدخراتها ومواردها املتأتية من ملدخلة على مختلف أصنافه وأجزائه في حين كان بإمكانها التنقيحات ا

 الفوائض غير املستعملة وموارد الاقتراض وتلك املتأتية من الاعتمادات املحالة4

  4في مختلف بنود مواردها والبلدية مدعّوة إلى مزيد إحكام تقديراتها

 إعداد جداول التحصيل .2

تبّين من خالل فحص جداول التحصيل أنها تتضمن البيانات ألاساسية التي من شأنها أن تساعد على تحصيل 

حيث  1158املعاليم املثقلة، غير أنه لوحظ عدم شمولية جدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية لسنة 

 1158د بعنوان سنة  54191 يفوق لغ استخالص مب بينما تّم  أ4د 22مسكنا بمبلغ جملي قدره حوالي  44125تضمن 

 4ُيفيد عدم شموليتهما غير مدرجين بجدول التحصيل  اكنمس 12تخص 

 د4  14452 تفوق  فصال بقيمة 25أما فيما يتعلق بجدول تحصيل معاليم العقارات غير املبنية فيتضمن 

 املهنيةتحصيل واستخالص املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو  .3

سنويا الحّد ألادنى من املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو  منزل الحياةتوظف بلدية 

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

ه لوحظ أّن البلدية لم  من مجلة الجباية املحلية، 48الثانية من الفصل 
ّ
 أن

ّ
املعلوم على العقارات املبنية4 إال

اتضح  تضّمن بجدول مراقبة تحصيل الحد ألادنى للمعلوم املذكور أعاله كل املؤسسات الراجعة لها بالنظر4 حيث

نية أّن جدول مراقبة تحصيل الحّد ألادنى للمعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو امله

رة  أ4د 219188مؤسسة بقيمة إجمالية قدرها  151ال يتضمن سوى  1158لسنة 
ّ
بينما تفيد املعطيات املتوف

 مؤسسة4 915بمكتب مراقبة ألاداءات بزرمدين أّن املنطقة البلدية منزل الحياة تضّم 
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املداخيل الجبائية لة ورغم أهمية املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية من جم

البلدية ال تحرص على الحصول على القائمات التفصيلة الشهرية لعمليات  ، فقد تبّين أّن الاعتيادية للبلدية

)القباضة املالية بالبحيرة  القباضات املاليةبعض  تحويل املبالغ الراجعة للبلدية بعنوان هذا املعلوم من

جراء املقارنة بين قيمة املعلوم املضّمنة بجدول مراقبة تحصيل املعلوم إل  واستغاللهاوالقباضة املالية بزرمدين(  

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

 إضافية4 املطلوب بما ُيسهم في تحصيل موارد 

ينه املؤسسات املوجودة باملنطقة البلدية وتحديد املبلغ ويتطلب ألامر الحرص على تحيين جدول املراقبة بتضم

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

عن الحّد  للتثبت من أنه تم استخالص الحّد ألادنى املشار إليه أعاله4 وفي حالة أن القيمة املستخلصة فعال تقّل 

ألادنى املطلوب يستوجب الوضع من البلدية إعداد جدول تحصيل الفارق واملطالبة بتثقيله لدى القابض املكلف 

 باستخالص مواردها4

 تحصيلالالتأخير في تثقيل جداول  .4

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

من مجلة الجباية املحلية الذي ينّص على ضرورة انجاز عملية التثقيل بتاريخ غرة جانفي من كّل سنة، ألاول 

 144 بتأخير بلغ 1158لسنة  حيث تم تثقيل جدولي املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية

 4ملعاليم من قبل أمانة املال الجهوية باملنستيرتثقيل جداول تحصيل اويعزى ذلك أساسا إلى الـتأخير في  يوما 

وغير  والبلدية مدعوة إلى مزيد العمل على تقليص آجال تثقيل جداول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية

 باملنستير4وذلك بالتنسيق مع كّل من القباضة البلدية وأمانة املال الجهوية  املبنية

 استخالص املعاليم .5

ىأ 151ستخالص البالغة الا اعتبار بقايا مع 
ّ
، ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها بعنوان 1152 سنة 4د في موف

فة على العقارات إلى ما قدره 
ّ
 مقابل  % 2 أ4د أي ما نسبته 411 وتّم استخالص 1158أ4د في سنة  414املعاليم املوظ

 4 1152سنة %  4

فة  1158وبلغت تثقيالت سنة 
ّ
أ4د تتوّزع بين املعلوم على  99 على العقارات ما جملتهبعنوان املعاليم املوظ

 أ4د4   1بقيمة  أ4د واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية 94العقارات املبنية في حدود 

%  41و%  2على التوالي  وبلغت نسبة استخالص املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية

  11524سنة خالل %  44% و 4مقابل 
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 املعاليم /املداخيل )أ.د( التثقيالت الاستخالصات )أ.د( %(نسبة الاستخالص ) )أ.د( بقايا الاستخالص

 الـمعلـوم على العقارات الـمبنية 411 15 2 455

 املعلوم على ألاراض ي غير املبنية 9 599 41 499

 % 82أ4د، تّم استخالصها بنسبة  28الواجب استخالصها بعنوان مداخيل ألامالك إلى ما جملته وارتفعت املبالغ 

 11524سنة  %  21 مقابل نسبة

فإّن أغلب  قّرينونظرا إلى إلحاق حسابات بلدية منزل الحياة بالقباضة املالية بزرمدين وبعد املسافة بين امل

تتّم  ببلدية منزل الحياة لدى وكيل املقابيض بعد وغير املبنية  استخالص ألاداء على العقارات املبنيةعمليات 

زة بمقر البلديةGRB) للتصرف في موارد امليزانيةعالمية إلا تطبيقة بواسطة التصفية املبالغ املستوجبة 
ّ
منذ  (املرك

ر بقباضة زرمدين تطبيقة إعالمية خاصة ببلدية منزل الحياة4 1152سنة 
ّ
 4في حين ال يتوف

وتجدر إلاشارة إلى أّن حسابات بلدية منزل الحياة أصبحت ملحقة بالقباضة املالية بمنزل الحياة التي شرعت في 

 11554مهامها منذ شهر ديسمبر أداء 

ره على وفي إسناد شهادات إلابراء في استخالص ألاداء على العقارات املبنية وغير املبنية القباضة  تعتمدو 
ّ
ما توف

ر بالقباضة آليات ملتابعة  من معطياتمصالح البلدية 
ّ
مضّمنة بأذون الاستخالص التي تعّدها4 وفي املقابل ال يتوف

حال غياب الرقابة على عمليات استخالص املعاليم 4 وقد بشكل يدوي محّينة  جذاذاتمسك الاستخالصات ك

تحديد املبالغ املتبقية و متابعة حلول آجال التقادم دون على العقارات املبنية وغير املبنية من قبل القابض 

 4لالستخالص بشكل دقيق

ر بالقباضة املالية بزرمدين سوى فضال عن ذلك، ف
ّ
ه ال يتوف

ّ
ون جباية إلايرادات وتأدية املصاريف  4إن

ّ
أعوان يتول

 التي تملكها الدولة من جهة وبلديتي زرمدين ومنزل الحياة من جهة أخرى4

ىفإّنها تتّم لدى القابض ألامالك البلدية مداخيل استخالص عملية  إلىأّما بالنسبة 
ّ
متابعة استخالص   الذي يتول

ب تلف إمكانية  يؤّدي إلىأن  ذلكومن شأن  4مسوك بطريقة يدويةمعبر دفتر املبالغ املثّقلة 
ّ
الوثائق وما قد يترت

بالحساب ة حيث لم يتّم تسجيل داءات املستوجبأو إغفال متابعة ألا  للمعاليم املستحقة ضياع كل أثرعنه من 

د بعنوان بقايا استخالص معينات كراء محل  215بقيمة  1151و 1154تي سوى مبلغ مستوجب عن سناملالي 

بقايا استخالص املداخيل بعنوان كراء املحل  بلدي لفائدة جمعية املستقبل الرياض ي بمنزل الحياة في حين تتجاوز 

ت البلدي4 1158-1154د تعود إلى الفترة  44545املذكور ما قيمته 
ّ

 وفق سجّل متابعة كراء املحال

 استخالص املعاليم على العقارات بأذون استخالص وقتية .6

ى بلدية منزل الحياة أّن لوحظ 
ّ
املعلوم على ألاراض ي غير املبنّية واملعلوم على العقارات عمليات قبض  تسجيل تتول

بسبب عدم وجود الفصول املعنية بجدولي تحصيل )بمقتض ى أذون استخالص وقتية املستخلصة املبنّية 

دون أن تتولى البلدية إعداد قائمات  ،مباشرة ضمن الاستخالصات عن طريق أذون نهائية (املعلومين املذكورين



11 
 

لتسوية عمال ألمانة املال الجهوية لتثقيلها على سبيل ا للقباضة ومنها إحالتهاو شهرّية في شأن تلك الفصول 

ة املحاسبة العمومّية4 ومن شأن ذلك أن ال يسمح بتكريس شفافية العمليات من  122بمقتضيات الفصل 
ّ
مجل

 املحاسبية وأن يؤثر في صّحة التثقيالت وفي صّحة بقايا الاستخالص بعنوان السنة املالية املعنية4

 الصإجراءات الاستخ .7

العقارات املبنية وغير املبنية وكراء املحالت البلدية في كل من على  لوحظ غياب إجراءات استخالص املعاليم

حيث لم يتّم توجيه أّي إعالم وحيد كما لم يتّم إجراء أّي تتّبع في الغرض نظرا  ،املرحلة الرضائية واملرحلة الجبرية

ى غاية شهر بزرمدين منذ حوالي سنتين وعدم تعويضه بعون آخر إلبالقباضة املالية وفاة عدل الخزينة إلى 

 4املستوجبة ديون ع عمليات استخالص التتبّ مّما حال دون  1155ديسمبر 

 املستلزمة ألامالكإدارة  .8

 لــنفس املســتلزم  حيــاة واملزاوغـةالتين بمنـزل ألاســبوعي ينالسـوق ،1158، خـالل ســنة حيــاةالمنـزل اسـتلزمت بلديــة 

ُحّدد خاللها السعر  بعد إجراء بتة عمومية باإلشهار واملزاد العلني في ثالث مناسبات أ4د 519911جملي قدره  بمبلغ

  4أ4د 549111الافتتاحي بمبلغ 

وشرعت في  1158من سنة شهر سبتمبر  خاللإعالن متعلق باستلزام السوق البلدية ولئن أصدرت البلدية أّول 

إلى فسح املجال أمام البلدية إلجراء الذي يدعو  1154لسنة  51نشور وزير الداخلية عدد تنظيم البتة طبقا مل

ض بهدف الحصول على البتة وإعادتها عند الاقتضاء في متسع من الوقت ولتوسيع قاعدة املشاركة في طلب العرو 

 أّن أفضل ألاثمان
ّ

البتة للمرة  ام عند إجراءأي 8بين  تراوحت حيثاتسمت بالضيق قد آجال تقديم العروض ، إال

 ، مما يحّد من املنافسة نظرا لصعوبة إعداد بعض الوثائق املطلوبة4 بمناسبة إعادتها للمرة الثالثةأيام  9ألاولى و

 1151جويلية  55املؤرخ في  1151لسنة  5294حرّي بالذكر في هذا إلاطار أّن الفصل الرابع من ألامر عدد و 

واملتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات ينص على أّن إلاعالن عن اللزمة يجب أن يتّم ثالثين يوما على 

البلدي حول التصرف في ألاسواق فقد حّدد ألاقل قبل التاريخ ألاقص ى املحدد لقبول العروض4 أّما دليل العمل 

 ذلك ألاجل  بعشرين يوما على ألاقّل قبل التاريخ ألاقص ى املحدد لقبول الترشحات4 

وضع معايير لتحديد السعر الافتتاحي للزمة  1152جويلية  18خالل جلستها املنعقدة بتاريخ  ولم تتوّل البلدية

املالية أو بثمن  ماباالستئناس بمردوديته ينيمة الاقتصادية للسوقكتقدير الق 1158لسنة  تينألاسبوعي ينالسوق

تبتيت ألاسواق املشابهة، وتطور الحركة الاقتصادية بالجهة، كما لم تلجأ البلدية إلى مصالح وزارة أمالك الدولة 

 والشؤون العقارية لتقدير السعر الافتتاحي4

وكّراس الشروط النموذجي وعقد اللزمة النموذجي املرفق به   ،ذكور أعالهامل 51عدد وزير الداخلية خالفا ملنشور و 

علــى ضــرورة أن يبقــى الضــمان النهــائي مخصصــا لحســن تنفيــذ اللزمــة والســتخالص مــا عســ ى أن يكــون تــاذي يــنّص 
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زمـة وبـإذن
ّ
 مـن الجهـة املستلزم مطالبا به من املبالغ بعنوان عقد اللزمة وال يمكن استرجاعه إال بعد انتهاء مـدة الل

عن الثالثية ألاخيرة من  ةلغ املستوجبااعتبرت قيمة الضمان النهائي خالصا للمب منزل الحياةة املانحة، إال أن بلدي

  ألامر الذي ال يسمح لها بجبر الضرر الذي يمكن أن يحصل لها من جراء هذا الاستغالل4 اللزماتاستغالل 

ه "يتعّهد املستلزم بعملية التنظيف ورفع الفضالت بالرغم من التنصيص بالفصل الرابع من عقد اللزمة على و 
ّ
أن

 أّن البلديــة  هبصـفة منتظمــة وتــوفير الحاويــات الالزمــة مـع إرجــاع الحالــة إلــى مــا كانــت عليـ
ّ

فــي نفــس يــوم الســوق" إال

مطالبة املستلزم بخالص نفقات رفع القضالت أو تفعيل مقتضيات دون السوق تنظيف القيام بتحّمل دأبت على 

ي اسـتوجب تسـليط خطيـة ماليــة علـى املسـتلزم فـي صــورة شــروط اسـتلزام هـذه السـوق مـن كـراس  14الفصـل 
ّ
الــذ

 4بالقيام بأعمال التنظيفعدم التزامه 

خـاذ إلا البلديـة وباإلضافة إلى ذلك لم تحـرص 
ّ
باسـتعمال دفـاتر الوصـوالت  جـراءات الكفيلـة بـإلزام املسـتلزمعلـى ات

ـــد 
ّ
 فـــي صـــورة التأك

ّ
مـــن خـــالص املســـلمة مـــن قبـــل القـــابض البلـــدي ال غيـــر علـــى أن ال يـــتّم تجديـــد هـــذه الكنشـــات إال

وهـو مـا املسـتلزم بمـّدها بالحسـابيات الواجـب مسـكها   4 كما لم تحرص البلدية على إلـزامألاقساط التي حّل أجلها

بالتعريفة القانونية للمعاليم  صاحب اللزمةلتأكد من التزام اومن  للملك املستلزم ملردودية الفعليةحال دون معرفة ا

 استخالصها4يتّم التي 

 مداخيل ألامالك البلدية العقارية  .9

ال محو  محالت شاغرة خمسمنها  محال تجاريا 51وبيضاء ض اأر  5في  حياةالمنزل تتمثل ألامالك العقارية لبلدية 

 4إدارة امللكية العقارية لدىلتسجيلها استكمال إلاجراءات القانونية بالبلدية  تعّهدت صناعياوفضاء  مهنيا

ال يتضّمن دفتر ممتلكات البلدية حصرا دقيقا  عدم وجود ضبط دقيق لألمالك العقارية البلدية حيث لوحظو 

4 ااستعماله وأوجه محالتهبلدي دون تحديد عدد  كملوتّم الاقتصار على إدراج الحي التجاري كللمحالت التجارية 

منذ  بدفتر ألامالك تّم كرائها لفائدة شركة "أورونج تونس" 1م 591فضال عن عدم إدراج قطعة أرض تمسح  ذلك

ى سنة  حياةالمنزل فهو ال يعكس وضعية ألامالك العقارية لبلدية  ، وبالتالي1151سنة 
ّ
 11584في موف

إلى غاية شاغرة وال زالت  1158 سنةتّم فسخ العقود املتعلقة بها وإخالئها خالل  محالت تجارية 2وتبّين أّن 

 يحرم البلدية منمّما من شأنه أن  مجّددا دون أن يتّم الحرص على تنظيم بتة عمومية لكرائها 1155ديسمبر 

 سنويا4 أ4د 9قيمتها  تتجاوز  موارد إضافية

د شروط يتحدلبشأنها اتفاقيات أو عقود  دون إبرامدار الشباب واملكتبة العمومية  على ذمة ينمقرّ وتضع البلدية 

 4استغاللها وضبط الالتزامات املحمولة على املستغلين
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في موفى سنة  تجاوزت ة ومهنيةتجاري ةطنشعدم استخالص جملة من معينات كراء عقارات معّدة أللوحظ  كما

 4أ4د 519215 ما قيمته 1158

 رفع الفضالت بمقابلتحصيل واستخالص معاليم  .11

ق  5558جويلية  54املؤرخ في  5558لسنة  5118حياة تطبيق مقتضيات ألامر عدد اللم تتوّل بلدية منزل 
ّ
املتعل

ص للجماعات العمومية املحلية في استخالصها بشكل كامل، حيث تقوم  بضبط تعريفة املعاليم وإلاتاوات
ّ
املرخ

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

 لقرار يضبط تعريفة جمع ونقل النفايات غير املنزلية4 

رغم أّن عدد املؤسسات التجارية ( 1158)إلى موفى سنة مع محطتي وقود  اتفاقيتينكما لم تبرم البلدية سوى 

ى مّد القباضة  مؤسسة 151 يبلغ واملعلومة لديها والصناعية واملهنية املتواجدة باملنطقة البلدية
ّ
دون أن تتول

  البلدية بها مّما يحول دون تثقيلها ومتابعة استخالصها4

منزل وبالنظر إلى أهّمية الكميات املتعلقة بالفضالت شبه املنزلية املتأتية من املؤسسات واملحالت، فإّن بلدية 

مدعّوة إلى حصر املؤسسات املعنية وإيالء إبرام اتفاقيات رفع الفواضل بمقابل مزيد العناية بما يساعدها  الحياة

 على تعبئة موارد إضافية4

 بمكاسب البلدّيةمسك حسابّية خاّصة  .11

على أن يتولى املحاسب مسك حسابية خاصة بمكاسب البلدية  لعموميةمن مجلة املحاسبة ا 125ينّص الفصل 

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

ه وخالفا ملا جاء بالفصل س، املكاسب
ّ
 أن

ّ
ه ال يتم مسك حسابية خاصة بمكاسب إال

ّ
الف الذكر فقد تبّين أن

 لها4البلدية كما ال يتّم القيام بجرد سنوي 

 بالتقادم فصول سقوط  .12

من خالل فحص قائمات بقايا الاستخالص إلى غاية ، تبّين من مجلة املحاسبة العمومية 42ا ألحكام الفصل وفق

دة بذمة مديني البلدية )دون اعتبار الديون املتعلقة 1158ديسمبر  45
ّ
، أّن القيمة الجملية للديون املتخل

ما جملته  1158باملطالبين باملعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية( قد بلغت في موفى سنة 

ضحأ4د4 و  14
ّ
دة(  25أ4د )أي بنسبة  52في هذا إلاطار بأّن ديون جملية بما قيمته  ات

ّ
% من جملة الديون املتخل

بما يعّرضها للسقوط  1158وما قبلها ولم تشملها أعمال قاطعة للتقادم إلى موفى سنة  1154مستوجبة منذ سنة 

  بالتقادم4

ق باملعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية، فقد تبّين أّن قابض البل
ّ
دية لم يتوّل وفي ما يتعل

فصال بعنوان  11حصر قائمات الفصول املعّرضة للسقوط بالتقادم4 واتضح من خالل فحص عّينة شملت 
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دات  1158لم يقوموا بخالص املعلوم املذكور سنة  جميعهم املعلوم على العقارات املبنّية أّن 
ّ
وبلغت جملة املتخل

وما  1154% تعود إلى سنوات  15أ4د أي ما نسبته  19511أ4د منها  99881ما جملته  1158في شأنهم إلى موفى سنة 

 قبلها لم يتوّل القابض اتخاذ إلاجراءات القاطعة للتقادم في شأنها وهو ما يجعلها معّرضة إلى السقوط بالتقادم4

 الجمع بين مهام متنافرة وعدم التقيد باإلجراءات القانونّية في مجال استصدار وثائق الاستخالص الوقتّية .13

 
ّ
ف باستخالصها وبإعداد أذون الاستخالص  ىلوحظ أّن وكيل املقابيض يتول

ّ
إعداد وصوالت خالص املعاليم املكل

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

الوقتي4 وتفاديا للمخاطر التي قد تنجم عن هذا للوصوالت واملبلغ الفعلي الواجب تضمينه بسند الاستخالص 

الجمع يتوّجب أن تتولى املصلحة املكلفة بتصفية املورد إعداد سند الاستخالص الوقتي على ضوء املبالغ التي 

 قامت بتصفيتها فعليا4 

 خارج امليزانية العمليات تسوية .14

 1119جوان  11بتاريخ  12واملذكرة العامة عدد  5555سبتمبر  1بتاريخ  9تنّص التعليمات العامة عدد 

الصادرتين عن إلادارة العامة للمحاسبة العمومية على استحثاث إلاجراءات الالزمة لتسوية العمليات الخارجة 

قبل إعداد أذون الاستخالص والعمل  عن امليزانية خاصة في بندي إلايداعات املختلفة واملقابيض املستخلصة

ه بالرجوع إلى القائمات املفصلة في 
ّ
 أن

ّ
على تسوية املبالغ التي تجاوزت السنتين وذلك بتنزيلها بميزانية البلدية4 إال

مبالغ مدرجة بكشف ، تبّين أّن 1158ديسمبر  45املقابيض الخارجة عن امليزانية واملتبقية للصرف بتاريخ 

 4 (1154-1112الخارجة عن امليزانية دون تسوية ملّدة تفوق السنتين يعود بعضها إلى الفترة )العمليات 

ويتعّين على املحاسب وبالتنسيق مع البلدية، العمل على التدقيق في املبالغ املودعة بالبند املذكور أعاله 

 واستحثاث إلاجراءات الالزمة لتسويتها4  

 ثانيا: إنجاز النفقات البلدية

 اتنفقالقدير ت .15

 %4  85 لم تتجاوز  نسبة إلانجازأّن  العنوان ألاول بّينت املقارنة بين املقّدر واملنجز في مستوى نفقات 

حكم تقديراتها أّما بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني، فقد تبّين أّن البلدية 
ُ
 51حيث لم تتجاوز نسبة إلانجاز لم ت

قة بالتنمية دون الاقتصار على تقدير نفقات تسديد أصل الدين إلى  أساسا ويعود ذلك4% 
ّ
تقدير النفقات املتعل

ت البلدية إجراء تنقيحات وتحويل اعتمادات الاستثمارات املباشرة لم يتّم ترسيم اعتمادات بعنوان حيث 
ّ
وتول

 4 أ4د292 ةالبالغنفقات التنمية لتغطية أ4د  221قدرها بعنوان هذا القسم  1158الحقة خالل سنة 
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 8102البرنامج السنوي لالستثمار لسنة تنفيذ  .16

 بناء على الجلسات التشاركية مع املواطنين4  1158تّم إعداد البرنامج السنوي لالستثمار لسنة 

ال في  مشروعين جديدينوتضّمن البرنامج 
ّ
اقتناء أشغال فتح ألانهج والطرقات في مثال التهيئة العمرانية و  تمث

متأتية %  98منها  أ4د 155أ4د بتمويل ذاتي و 41 اعتمادات بقيمة لهما، على التوالي،ُرصدت تراكس كبيرة الحجم 

 4 من صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية

ل انطالق أشغال مشروع اقتناء التراكس كبيرة الحجم  تمّ وقد 
ّ
 وفتح ألانهج والطرقات في مثال التهيئةفي حين تعط

عدول املجلس البلدي عن تنفيذ املشروع إلى حين إيجاد حلول مع بسبب  1155إلى غاية شهر ديسمبر رانية العم

 4أصحاب املقاسم الذين لم يمتثلوا إلجراءات إنجاز ألاشغال

لت في أّما بخصوص 
ّ
هما مشروع  1152سنة مشروعين بعنوان املشاريع املتواصلة منذ السنوات الفارطة فقد تمث

ناهزت بكلفة  واقتناء شاحنة مجهزة بسلم لصيانة شبكة التنوير العموميأ4د  128 بلغت بكلفةتعبيد الطرقات 

تنوير العمومي وأشغال ال أ4د 152بكلفة  تهيئة قصر البلديةمشروع هما  1152آخرين بعنوان سنة أ4د و  591

ى سنة  أ4د4 95بقيمة فاقت 
ّ
 % 51و % 511و %59على التوالي  1158وقد بلغت نسب إنجاز هذه املشاريع في موف

ل البعض منها إلى الوضعية الجبائية غير املسّواة ألصحابها4 %25و
ّ
 تعود أسباب تعط

 تأدية نفقات ال تخّص البلدية .17

ي البلدية
ّ
لفائدة بعض  ملاء الصالح للشرابابالتزّود و كهرباء استهالك الخالص فواتير  1158خالل سنة  لوحظ تول

من مجلة املحاسبة العمومية  515وذلك خالفا ألحكام الفصل  موجبدون د  94111 بقيمة الهياكل العمومية

الذي اشترط على املحاسب عدم قبول أوامر الصرف إذا لم تكن مرفقة باألوراق املثبتة لوجود الدين في ذمة 

   .زانيتهالهيكل الذي سُتحّمل النفقة على مي

 أسطول املعّداتوضعية املستودع البلدي و  .18

باإلضافة وشاحنتين خفيفتين  جرارات 9و قالبة شاحنات 9 في ببلدية منزل الحياة املعّدات أسطول  عموما يتمثل

 ةواملعاين املراجعة أعمال بّينت وقد ،صهاريج ماء 4عربات مجرورة و 1إلى آلة جارفة صغيرة وتراكس وتركتوبالين و

 موفى في والجرارات القالبة الشاحنات أعمار معّدل يبلغ حيث إجماال، متوسطة تعّد  وحالتها املعدات أعمار أّن 

 الدراسات إحدى إليه أشارت افتراض ي بعمر مقارنة سنوات 52و سنة 51 التوالي على يناهز ما 1158 ديسمبر

  4والجرارات القالبة للشاحنات بالنسبة سنة 59 قدره

بة جّدا حالتها سيئة معّدات أربع وتجدر إلاشارة إلى أّن 
ّ
ل في شاحنة ومعط

ّ
تّم اقتنائهم على وتركتوبال وجرارين تتمث

 1158سبتمبر  2وقد صادق املجلس البلدي املنعقد بتاريخ  55524و 5559و 5582و 5524التوالي خالل السنوات 

  بهما على التفويت في اثنين منهم زال الانتفاع
ّ

ه لم يتّم تحديد السعر الافتتاحي والشروع في إجراءات تنظيم أإال
ّ
ن
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ى ديسمبر 
ّ
 في املؤرخ 2 عدد الداخلية وزير منشور  ملقتضيات في مخالفة 1155بتة عمومية في الغرض إلى غاية موف

 املتعلق بإحكام استغالل معّدات النظافة والطرقات وتأمين متطلبات صيانتها4 1151 أفريل 4

 جهة من أسطولها تجديد قصد للبلدية إضافية موارد توفير في يساهم أن التبتيت إجراءات في التسريع شأن ومن

 4البلدي املستودع على الضغط وتخفيف

عملة الورشة من قبل  الصيانة طلباتابية واضحة وتتّم الاستجابة لتتّم عملّية صيانة املعّدات دون إجراءات كت

ه  يتعّهدون  ذينالباملستودع 
ّ
باإلصالحات الخفيفة وبأعمال الصيانة الوقائية4 أّما بالنسبة لإلصالحات الكبرى فإن

 يتم إنجازها خارجيا عن طريق مؤسسات خاصة من خالل استشارات في الغرض )عن طريق أذون تزّود(4

 بلدية تتوّل  لم ،سالف الذكر 1151 أفريل 4 في املؤرخ 1151 لسنة 2 وزير الداخلية عدد بمنشور  جاء ملا وخالفا

 وإلاصالحات املسجلة ألاعطاب كل على ضمنها التنصيص يتمّ  ةآل بكلّ  خاصة متابعة بطاقات مسك منزل الحياة

 في تسهم ال أن الوضعية هذه شأن ومن الوقائية الصيانة ألعمال الدورية للمتابعة نظام إرساء يتمّ  ولم املنجزة

 4املعّدات جاهزية من ممكن قدر أكبر تضمن ال وأن الصيانة تكاليف من الحد

 نارية ودراجات سياراتمن  املحجوزات أصناف بمختلفه اكتظاظوتبّين من خالل معاينة املستودع البلدي 

مة  قديمةومعّدات 
ّ
 هذه وتستدعي يحّد من حسن سير نشاط املستودع4 مماتحتّل مساحة هامة بطريقة غير منظ

 بطرحها واملبادرة ستبقاءلال  القانونية جاللا  تجاوزت التي املحجوزات قائمة بضبط البلدية تبادر أن الوضعية

 4البلدي املستودع فضاءات استغالل إحكام في يسهم بما العمل بها الجاري  للتراتيب وفقا دورية بصورة

 التصرف في الوقود  .19

د 111النقل بالبلدية و فائدة وسائلل 419141أ4د منها  419821ما قيمته  1158تبلغ  نفقات شراء الوقود لسنة 

فة بخطط وظيفية لفائدة
ّ
ل  إلاطارات املكل

ّ
 من مصاريف وسائل املصالح4 % 51وهو ما يمث

ى البلدية سنويا إبرام 
ّ
اتفاقية مع الشركة الوطنية لتوزيع البترول تتزّود بمقتضاها بمقتطعات الوقود )بنزين وتتول

  التصرف4 خالل( وتتسلمها على أقساط 91وغازوال  وغازوال

مت البلدية خالل سنة و 
ّ
 441ل من البنزين و 111مقتطعا بكمية  51ما جملته  ،على ثالثة أقساط، 1158قد تسل

 914ل من الغازوال  84111مقتطعا بكمية  521ل من الغازوال و 514111مقتطعا بكمية 

ى املو 
ّ
قارنة بين الكميات املوّزعة نظريا لئن تمسك البلدية دفترا ملتابعة توزيع مقتطعات الوقود فإّنها ال تتول

)مقتطعات الوقود( والكميات التي تّم التزود بها فعليا، حيث ال يتّم الحصول على وصوالت من قبل محطة الوقود 

تبّين الكميات التي تّم التزود بها كما ال يتم متابعة الاستهالك الحقيقي للعربات بمقاربة املسافات املقطوعة 

ل عّدادات أغلب وسائل النقل بالبلدية لنشاط مع كمياتوا
ّ
وعدم مسك  الوقود املستهلكة خاصة في ظّل تعط

 4(Carnets de bordدفاتر املتن )
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ى
ّ
4 ات دون مسك حسابية مواد في شأنهاتلك املقتطعتوزيع  1158خالل سنة  أعوان املستودع البلديأحد  ويتول

املوزعة على السائقين والحصول على إمضاءاتهم بتسلمهم مسك دفتر لتسجيل املقتطعات وتّم الاقتصار على 

إلشراف على عمليات التزود وعمليات لمرافقة السائقين إلى محطة الوقود  دون الحرص على لتلك املقتطعات

 دون الحصول على وصوالت أو فواتير تثبت الكميات املتزّود بها وقيمتها4و الخالص 

ة وصّحة البيانات فضال عن مقتطعات الوقود  وزيعدفتر متابعة ت شموليةتبّين عدم وإضافة إلى ذلك 
ّ
عدم دق

ها كما يتّم أرقام منجمية مغايرة لألرقام الفعلية لب تسجيل املعّدات حيث يتّم املدرجة به الخاصة بوسائل النقل 

م4مغاير للعدد املضّمن ب عدد لتراتالتنصيص على 
ّ
  املقتطع املسل

بمقارنة عدد عة4 حيث تبّين وزّ دم تطابق بين مقتطعات الوقود املتزّود بها وتلك املوقد نتج عن هذه الوضعية ع

مة لعون املستودع 
ّ
وتلك املوّزعة على سائقي  (وفقا للقائمات التي يمسكها الكاتب العام للبلدية)املقتطعات املسل

املأذون بين عدد وقيمة املقتطعات تباين كبير ، تسجيل (تسليم عون املستودعحسب ما ُيظهره دفتر )معّدات  51

 بعنوان معّدة معّينة وتلك التي تّم تسليمها فعال لسائق املعّدة4بتسليمها 

فارق تسجيل انجّر عن سوء مسك دفتر توزيع مقتطعات الوقود وضعف دور الرقابة الداخلية بالبلدية كما 

 54)ا لتر  114151تّم التزّود بما قدره حيث لترا  44189قدره  91بالنقصان في استهالك ماّدة الغازوال والغازوال 

 لترا 7.990ما قدره لم يتّم إثبات استهالك سوى  ل( 91مقتطعات من صنف  114ل و 11مقتطعا من صنف 

من استهالك جملي  أ4د  55 بلغت حواليبكلفة  (ل 91مقتطعات من صنف  1ل و 11مقتطعا من صنف  454)

 أ4د4   48قارب 

والبلدية مدعّوة إلى ضرورة مسك حسابية مواد ملقتطعات الوقود ومزيد إحكام متابعة عمليات التزود بالحصول 

على وصوالت أو فواتير من محطة الوقود تثبت الكميات الفعلية التي تّم التزّود بها، فضال على ضرورة متابعة 

استهالك الوقود بالنسبة إلى كل وسيلة من الوسائل املستعملة وفق أدلة إلاجراءات الجاري بها العمل في هذا 

 الشأن4
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 من قابض المالية بزرمـــديــــن

 إلى جناب السيد 

 رئيس الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بسوسة

 

 جواب على تقرير مالحظات أولية لحسابات بلدية منزل الحياة. الموضوع:

 

 بخصوص استخالص المعاليم لدى وكيل مقابيض بلدية منزل الحياة: 

يرجع ذلك إلى بعد المسافة فبلدية منزل الحياة  شاسعة تتكون من عدة مناطق ريفيــــة )العاللشة،        

أوالد حسن، .....( تكاد تكون منعزلة، عدم توفــــر ال النقل العمومي وال النقل ’ المليشات، المزاوغة

لمطالب باالداء من بلدية منزل الحياة الخاص ) التاكسي ( بين بلدية زرمدين وبلدية منزل الحياة حيث أن ا

 مجبر على التنقل الى بلدية جمال اوال ثم بلدية زرمدين )مستعمال النقل الخاص(.

 بخصوص اجراءات االستخالص:

نفيــدكم أنه ال يوجــــــــد عــــــدل خزيـنـــة بالقباضة المالية كما ال يوجــــــــــد عــون متفــرغ           

وبالتالي فإن عمليات التبليغ  G R Bلعمليـــات االستخالص إلى جانب عدم توفر المنظومة االعالمية 

 والتتبع غير ممكنــــــــــة.

 مكاسب البلدية:بخصوص مسك حسابية خاصة ب

 يعود ذلك للبلدية التي لم توفر ذلك.         

 بخصوص سقوط فصول بالتقادم:

 هذه الوضعية حتمية نظرا لعدم توفر الزاد البشري: عون استخالص + عدل خزينة.          

 .9102ويمكن أن تتقلص هذه الفصول نتيجة العفــــــو الصادر بقانون المالية لسنة 

ــالصـــة: إّن القباضة المالية بــزرمـــدين يرجع إليها ترابيا معتمدية زرمدين التي تشتمل على الخـــــــــ

بلديتين )زرمدين ومنزل الحياة(، إلى جانب ارتفاع عدد الفصول المثقلة )ديون الدولة، ديون جبائية، 

الوحيد، معاليم الجوالن،  خطايا وعقوبات مالية ومعاليم بلدية( وارتفاع عدد الخدمات المسداة )المخاطب

التصاريح الجبائية، التسجيل، االستخالص، التتبع....( أمام عدم وجود خليّـــــة إستخالص وعدم توفر 

 اعوان )عدد االعوان اليتجاوز ثالثة( يجعل من المهمة صعبة. 

 النظــــــــــــــــــــــر. ولكـــــم سديـــــــــــــــــــــــد                                           

 .   9102-09-92زرمدين في                                                                                             


