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 الجهوية بسوسة الدائرة

 

 سيدي بوعليتقرير الرقابة املالية على بلدية 

 (1028تصرف سنة )

 تقديم البلدية

وتبلغ مساحتها  9191جويلية  19في املؤرخ  9191لسنة  222عدد  بمقتض ى ألامر  سيدي بوعليأحدثت بلدية 

 2192تي شهدتها البلدية خالل سنة باعتبار عملية التوسع ال اساكن 212111كما يبلغ عدد سكانها  2كم 2221

 2 الشريط الساحلي للجمهورية التونسيةوتقع البلدية على 2  بضم ست عمادات للمنطقة البلدية

أعضاء بمقتض ى ألامر  2وأشرف على تسيير البلدية خالل الفترة املعنية بالرقابة نيابة خصوصية تتركب من 

املتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات  2192 أوت 91املؤرخ في  2192لسنة  989الحكومي عدد 

 2(سيدي بوعلي) بتراب الجمهورية التونسية

واملتكون  2198 جويلية 12تّم تنصيب املجلس البلدي املنتخب بتاريخ  2198وعلى إثر الانتخابات البلدية لسنة 

 2 عضوا 98من 

إلادارة الفرعية للشؤون إلادارية : دارتين فرعيتينلى الكتابة العامة إإضافة إويضم الهيكل التنظيمي للبلدية 

واملالية وتضم مصلحة املالية والصفقات ومصلحة الشؤون إلادارية ومصلحة الاداءات والاستخالصات وتنمية 

إلادارة الفرعية الفنية وتضم املصلحة الفنية ومصلحة , املوارد ومصلحة الشؤون القانونية والعقارية والنزاعات

 20182د سنة 2أ 574,250عونا صرفت البلدية لهم أجورا بقيمة  52ويتوفر لدى البلدية 2 النظافة

د في حين بلغ معّدل النفقات السنوية 2أ 2.017 ماقيمته 2198-2199وقد بلغ معّدل املوارد السنوية خالل الفترة 

 2د2أ 1.446 خالل نفس الفترة 

 طبيعة املهمة 

، وفي إطار تنفيذ الاتفاقّية املبرمة بين الجمهورّية 2191 نوفمبر 98بتاريخ  295وعدد  212عمال بإذني املهمة عدد 

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

د 2198 الوضعّية املالّية للبلدّية بعنوان سنةفي 
ّ
اب املالي ومن صّحة ومصداقّية من إحكام إعداد الحس للتأك
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جهود البلدّية من أجل تعبةة املوارد املتاحة لها وتأدية نفقاتها في مل اهتمامها الّدائرة أولتكما  2البيانات املضّمنة به

 2كنف الشرعّية

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

الزيارات  عالوة على" أدب بلديات"املستخرجة من منظومة  البياناتات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية و املعطي

 2املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص بها امليدانية

  إجراءات إعداد امليزانية وختم الحسابات

املتعلق بالقانون ألاساس ي  9122ماي  91رخ في املؤ  9122لسنة  52من القانون عدد  95خالفا ألحكام الفصل 

مليزانية الجماعات املحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة والذي يقض ي بعرض مشروع ميزانية 

تّم عرض مشروع ميزانية لم ي ،الجماعة املحلية على أنظار املجلس البلدي وجوبا خالل الدورة العادية الثالثة

 في على مداولة مجلس النيابة الخصوصية 2198لسنة  بلديةال
ّ
الاستثنائية ضمن الدورة   2192ديسمبر  99 إال

ت سلطة إلاشراف املصادقة عل2  2192سنة ل الخامسة 
ّ
 21922ديسمبر  21بتاريخ  يهوتول

على  2198تم عرض الحساب املالي لسنة  ،من القانون سالف الذكر 51و 55وعمال بمقتضيات الفصلين 

قبل  2191ماي  59واملنعقدة بتاريخ  2191لسنة  العادية الثانيةفي الدورة  سيدي بوعليلبلدية  لدياملجلس الب

 21912 جويلية 12أن يتم عرض القرار املتعلق بغلق ميزانية البلدية على سلطة الاشراف التي صادقت عليه بتاريخ 

 21982جويلية  91بتاريخ دائرة املحاسبات لدى  سيدي بوعليبلدية وتم إيداع الحساب املالي ل

 خالصة أعمال املراجعة

  رقابةاعتبار ما انتهت إليه أعمال الوب الاستخالصفيما عدا املبالغ املتعلقة ببقايا 
ّ
ه يمكن التأكيد بدرجة فإن

حسابات  أّن  علىمعقولة وحسب املبادئ التي تقوم عليها أنظمة املحاسبة العمومية وميزانية الجماعات املحلية 

ال تشوبها أخطاء جوهرية من شأنها التأثير على صدق النتيجة املحاسبية وعلى صحة  سيدي بوعلي بلدية

 21982العمليات املنجزة قبضا وصرفا بعنوان ميزانية سنة 
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 (بالدينار) 1028ملخص الحساب املالي لسنة  

 مبلغ املصاريف   مبلغ املقابيض  الصنف العنوان

 العنوان الأول
 

1 494 343 
 

 215 286 املعالمي عىل العقارات و الأنشطة 1
 

 993 208 مداخيل اشغال املكل العمويم البدلي و اس تلزام املرافق العمومية فيه 2
 

 955 351 معالمي املوجبات و الرخص الادارية ومعالمي يف مقابل اسداء خدمات 3
 

 010 12 املداخيل اجلبا ئية الاعتيادية الاخرى 4
 

 846 74 الك البدلية الاعتياديةمداخيل أأم 5
 

 324 560 املداخيل املالية الاعتيادية 6
 

 العنوان الثاين
 

569 210 
 

 685 239 منح التجهزي 7
 

 399 292 مدخرات وموارد خمتلفة 8
 

 817 33 موارد الاقرتاض ادلاخيل 9
 

 308 3 املوارد املتأأتية من الاعامتدات احملاةل 12
 

 العنوان الأول
  

1 186 807 

 التأأجري العمويم 1
 

574 250 

 وسائل املصاحل 2
 

488 713 

 التدخل العمويم 3
 

61 779 

 نفقات الترصف الطارئة وغري املوزعة 4
 

0 

 فوائد ادلين احمليل 5
 

62 065 

 العنوان الثاين
  

206 195 

 الإستامثرات املبارشة 6
 

100 279 

 نفقات التمنية الطارئة و غري املوزعة 8
 

0 

 تسديدأأصل ادلين 10
 

105 915 

 النفقات املسددة من الإعامتدات احملاةل 11
 

0 

 اجملموع
 

2 063 553 1 393 002 

 552 670      الفائض
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 ونفقاتها سيدي بوعلية تحليل موارد بلدي

  8102النتائج العامة لتنفيذ امليزانية لسنة 

عن فائض جملي في املقابيض على املصاريف  2198تصرف سنة بعنوان  سيدي بوعليبلدية أسفر تنفيذ ميزانية 

ل الفوائض املنقولة من سنة 2أ 992في حدود  الاحتياطيد تّم تحويله إلى املال 2أ 921,2قدره 
ّ
د أما الباقي الذي يمث

 2 الانتقالي املالد فقد تّم تحويله إلى 2أ 5إلى أخرى بعنوان املشاريع املمولة بواسطة إلاعتمادات املحالة وقيمته 

 2198سجلت خالل سنة على املصاريف الجملية للمقابيض فوائض التبرزه النتائج العامة أّن  ما ومن أهّم 

نسبته  2198-2199خالل الفترة  سلبي وبمعّدل سنوي  2199د مقارنة بسنة 2أ 95بقيمة تساوي  طفيفا انخفاضا

9 %2 

تراجعا  2199مقارنة بسنة  2198ن ألاول خالل سنة وسجلت فوائض املقابيض على املصاريف بالنسبة للعنوا

 2خالل الفترة نفسها % 59د وبمعّدل سنوي يساوي 2أ 929بقيمة 

 % 2,3 د وبنسبة معّدلها2أ 12بقيمة  تطورا 2199مقارنة بسنة  2198وعرفت جملة موارد البلدية بعنوان سنة 

العنوان الثاني حيث شهدت هذه ألاخيرة انخفاضا ويعود ذلك أساسا الى تراجع موارد 2 2199-2198خالل الفترة 

 2%29 خالل نفس الفترة يساوي  سلبيسنوي د وبمعّدل 2أ 346بقيمة 

 2198د خالل سنة 2أ 912,8بقيمة  فقد عرفت تطورا ورغم تراجع نفقات العنوان الثاني ،أما نفقات امليزانية

ففي حين  2العنوان ألاول خالل هذه الفترة لى التطور الذي شهدته مصاريفإويعود ذلك  2199مقارنة بسنة 

د وبمعدل تطور سنوي 2أ 282بما قيمته  2199مقارنة بسنة  2198رت نفقات العنوان ألاول خالل سنة تطو 

بما قيمته نفس الفترة تراجعت نفقات العنوان الثاني خالل  فقد 2199-2198خالل الفترة  %92 حوالي يساوي 

 2خالل الفترة نفسها % 22اوي يس سلبي سنوي د  وبمعدل 2أ 989

 تحليل املوارد  

منها ( 2199د سنة 2أ 92121مقابل )د 2أ 22195مجموع  2198خالل سنة  سيدي بوعليبلغت جملة موارد بلدية 

 2د2أ 1.204وبلغت املقابيض املنجزة خارج امليزانية  2د موارد العنوان الثاني2أ 291د موارد العنوان ألاول و2أ 92111

 لعنوان ألاول اموارد  .2

موزعة بين املداخيل الجبائية د 2أ 92111ما جملته  2198بلغت موارد العنوان ألاّول للبلدية خالل سنة 

 % 22,2د وهو ما يمثل تباعا 2أ 952د واملداخيل غير الجبائية الاعتيادية في حدود 2أ 821الاعتيادية في حدود 

 21982-2199خالل الفترة  % 91مسجلة تطورا نسبته  % 12,2و
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فة على العقارات وألانشطة و 
ّ
ى املداخيل الجبائية الاعتيادية أساسا من املعاليم املوظ

ّ
إشغال امللك  مداخيلوتتأت

مقابل إسداء  معاليماملوجبات والرخص إلادارية و  مداخيلالعمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه و 

 2 خدمات

أهّم عناصر املداخيل الجبائية  خدمات اسداء مقابل في ومعاليم ريةالادا الرخص و املوجبات معاليم مثلوت 

 2وارد العنوان ألاول من م % 25,22حصتها  وتضاهيالاعتيادية 

أهم مورد بالنسبة إلى البلدية  ثاني خدمات اسداء مقابل في ومعاليم الادارية الرخص و املوجبات معاليم عتبروت

منها  من جملة املداخيل الجبائية إلاعتيادية للبلدية%  19ما يمثل  أي 2198د في سنة 2أ 522 حيث تم تحصيل

من جملة املداخيل الجبائية  % 25,2أي ما يمثل  الكهربائي التيار سعر على إلاضافي املعلومبعنوان  د2أ 911

 2إلاعتيادية للبلدية

د في سنة 2أ 289 م تحصيل أهم مورد حيث ت ثالثألانشطة على العقارات ووتمثل املداخيل بعنوان املعاليم 

تتوزع بين املعاليم املوظفة على العقارات  من جملة املداخيل الجبائية إلاعتيادية للبلدية%  91أي ما يمثل  2198

 2ة على ألانشطةبعنوان املعاليم املوظف % 29,9و  % 25,1في حدود 

د بعنوان املعلوم على 2أ 921 نهام 2198في سنة  د2أ 291املعاليم املوظفة على ألانشطة ما قيمته  بلغتو 

العقارات  على من جملة املعاليم % 21,1أي ما يمثل املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية 

 2جملة املداخيل الجبائية إلاعتيادية للبلديةمن  % 91,8ألانشطة وو

د  أي ما 2أ 99,8 علوم على ألاراي ي غير املبنيةمن املعلوم على العقارات املبنية ومن املوبلغت املداخيل املتأتية 

 2198ناهزت تثقيالت سنة  في حين ،من املداخيل الجبائية الاعتيادية املحققة خالل السنة املعنية %2,8نسبته 

( د2أ 11)د تتوزع بين املعلوم على العقارات املبنية 2أ 992 املعاليم املوظفة على العقارات ما جملتهبعنوان 

 (2د2أ 98) م على ألاراي ي غير املبنيةواملعلو 

ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها سنة  ،2192د في نهاية السنة املالية 2أ 599بقايا الاستخالص البالغة  وباعتبار

د 2أ 511على العقارات املبنية بقيمة تتوزع بين املعلوم  د 2أ 121لى إبعنوان املعاليم املوظفة على العقارات  2198

بعنوان منها د 2أ 11تم استخالص  % 91بنسبة  و د 2أ 88واملعلوم على ألاراي ي غير املبنية بقيمة  % 89ة بنسب و 

د بعنوان املعلوم على ألاراي ي غير املبنية أي بنسب استخالص لم تتجاوز على 2أ 99املعلوم على العقارات املبنية و

 2من مجموع املبالغ الواجب استخالصها % 91و % 92,2التوالي 

ق باملداخيل غير الجبائية الاعتيادية فقد بلغت في سنة 
ّ
مداخيل توزعت بين  د2أ 952ما قيمته  2198وفيما يتعل

 % 19املتأتية أساسا وبنسبة   د2أ 291بقيمة واملداخيل املالية الاعتيادية د 2أ 22أمالك البلدية الاعتيادية بقيمة 

 2ةمن املناب من املال املشترك للجماعات املحلي

 2%52,2بنسبة قدرها  أهم مورد بالنسبة للبلدية املداخيل املالية الاعتياديةتعتبر   ،و على مستوى العنوان ألاول 
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قد شهدت املداخيل غير الجبائية ف 2198و 2199بين  %91,1ب  الاعتيادية البلدية أمالك مداخيلرغم تراجع و 

 2د2أ 929ه ارتفاع املداخيل املالية الاعتيادية بقيمة مردّ  % 91,22د أي بنسبة 2أ 922الاعتيادية ارتفاعا بقيمة 

أساسا من املناب من املال املشترك وذلك بنسبة ناهزت  2198خالل سنة  ياديةوتتأتى املداخيل املالية الاعت

 د بعنوان2أ 529منها  د2أ 581ة الاعتيادية ما جملته بعنوان املداخيل املالي 2198وبلغت تثقيالت سنة 2 19,2%

 2% 911تم استخالصها بنسبة  املناب من املال املشترك

 العنوان الثانيموارد  .1

 2199د مقارنة بسنة 2أ 519ة تراجعا بقيمة سّجلمد 2أ 291ما جملته  2198بلغت موارد العنوان الثاني سنة 

تقلص  إلى بصفة شبه كلية هذا التراجع ويعزى 2 2199-2198خالل الفترة  % 29ساوي ي سلبي سنوي  وبمعّدل

 2املوارد الذاتية املخصصة للتنمية

وموارد  % 15,2د وبنسبة 2أ 252من املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية بقيمة  2198وتأتت هذه املوارد سنة 

 2% 1,9د وبنسبة 2أ 5تأتية من الاعتمادات املحالة بقيمة واملوارد امل %2,1د وبنسبة 2أ 55الاقتراض  بقيمة 

 تحليل النفقات

من %  82,2د وهي تتكون في حدود 2أ 92515مجموع  2198خالل سنة  سيدي بوعليجملة نفقات بلدية  بلغت

 2 من نفقات العنوان الثاني%  91,8نفقات العنوان ألاول و

خالل الفترة %  91,8د مسجلة تطورا بنسبة 2أ 92989 ما جملته 2198 بلغت مصاريف العنوان ألاول في سنةو 

واستأثرت  2وفوائد الدين فيما تبقى% 11,2د وبنسبة 2أ 92921ى نفقات التصرف بمبلغ وتتوزع عل 2198-21992

 2ألاول  ن مجموع نفقات العنوانم تباعا % 19و % 18,1بنسبة  و وسائل املصالح نفقات التأجير العمومي

 
ّ
ائية املرصودة من جملة الاعتمادات النه%  1,8ت فواضل اعتمادات التأجير العمومي غير املستهلكة نسبة ومثل

  2د2أ9522بمبلغ 

-2199خالل الفترة %  22نسبته سلبيا مسجلة تطورا  2198د سنة 2أ 219 إلى نفقات العنوان الثاني تراجعتو 

النفقات بعنوان تسديد  بلغتفي حين  ،منها % 18,9واستأثرت نفقات الاستثمارات املباشرة بنسبة  21982

 2ا العنوانمن نفقات هذ % 29,1أقساط الديون نسبة 

 %21د وهو ما يمثل 2أ911 خالل نفس السنة تيذكر أن املصاريف املأمور بها بالنسبة لالستثمارات املباشرة بلغ

 2د2أ 991تنقيحا بالزيادة بقيمة  2198 سنةفقط من الاعتمادات املرسمة علما وأن هذه ألاخيرة شهدت 

وهو ما د 2أ 229كبر  إلاعتمادات غير املستعملة بقيمة وتمثل مشاريع إحداث وتوسعة وتهيةة البنايات إلادارية أ

وأفادت البلدية بأن هذه الاعتمادات تعلقت  2ت النهائية لإلستثمارات املباشرةمن إلاعتمادا %29,9يمثل 
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باالستثمارات املخصصة ملشروع تهيةة املستودع البلدي الذي عرفا تعثرا في الانجاز من خالل إلاعالن عن طلب 

لعدم إيفاء املقاولة بالتزاماتها  2198وفسخ الصفقة التي تم عقدها سنة مثمر في ثالث مناسبات عروض غير 

  2 التعاقدية

   %2 22,1 ناهزتة أهّم الاستثمارات التي أنجزتها البلدية بنسب من إقتناء معدات وتجهيزاتوتعّد نفقات 

 القدرات املالية

سيدي ببلدية ( موارد العنوان ألاول /املناب من املال املشترك-ن ألاول موارد العنوا)سجل مؤشر الاستقاللية املالية 

وحسب املؤشرات 2 2199 ةسن % 92,8مقابل نسبة  2198خالل سنة  % 91,1حيث بلغ نسبة  تراجعا بوعلي

مؤشر الاستقاللية املالية للبلدية لم يتجاوز  ّن إاملعتمدة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية ف

 2 املعتمد من قبل الصندوق ( >70 %)املعيار املرجعي 

ببلدية ( مصاريف العنوان ألاول /نفقات التأجير -مصاريف العنوان ألاول  ) مؤشر هامش التصرف تطور  في املقابل

من التراجع  مذلك على الرغو  % 15,5 مقابل % 29,9نسبة  بلغحيث  2199 مقارنة بسنة 2198سنة  سيدي بوعلي

( % 22<) املعيار املرجعي دون  2198هذا املؤشر سنة  ويبقى 2(%95,5) 2192مقارنة ب 2198 الحاصل سنة

 2من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحليةاملعتمد 

 +فواضل العنوان ألاول ) دخار الخامواملتمثل في قيمة إلا  سيدي بوعليدخار لبلدية مجهود إلا مؤشر  وبخصوص

للسنة قبل  % 21املال الاحتياطي من العنوان ألاول  + للسنة السابقة % 81عنوان ألاول الاحتياطي من الاملال 

املعتمد من قبل  املعيار املرجعي أي أعلى من % 25,9مقارنة بموارد العنوان ألاول فقد بلغ نسبة ( السابقة

 (.>20 %) صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية 
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 لدية وإنجاز نفقاتهاحول تعبئة موارد الب

 الرقابة على تحصيل املوارد البلدية :أوال

 تقييم الانجازات مقارنة بالتقديرات .2

تمكنت البلدية من ( %>95)طبقا للمعيار املرجعي املعتمد من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية 

من مجموع موارد امليزانية كما بّينته  %200حيث بلغت نسبة إلانجاز  2198بالنسبة للسنة املالية ضبط تقديراتها 

 2واملنجز في مستوى املوارد( دون اعتبار التنقيحات)املقارنة بين املقّدر 

نسبة إلانجازات على مستوى العنوان الثاني لم تكن ن إمن تقديرات العنوان ألاول ف % 11,9ورغم تحقيق نسبة 

 2 %127,6ب در تقإنجاز  بالدقة املطلوبة على إعتبار بلوغ نسبة

 21982ويبين الجدول املوالي نسبة انجاز تقديرات العنوانين ألاول والثاني من قبل البلدية خالل سنة 

 نسبة إلانجاز إلانجازات التقديرات البيان

 %99,6 1494343 1500000 (د.أ)مجموع موارد العنوان ألاول 

فة على العقارات وألانشطة
ّ
 %112,7 286215 254000 املعاليم املوظ

مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق 

 العمومية فيه 
206000 208992 101,5% 

مداخيل املوجبات والرخص إلادارية ومعاليم مقابل إسداء 

 خدمات
282000 351954 124,8% 

 %100,1 12010 12000 مداخيل جبائية اعتيادية أخرى 

 %87,0 74845 86000 مداخيل امللك البلدي

 %84,9 560324 660000 املداخيل املالية الاعتيادية

 %127,6 569210 446000 (د.أ)مجموع موارد العنوان الثاني 

 %119,3 532084 446000 املوارد الذاتية واملخّصصة للتنمية 

 %0 33817 0 موارد الاقتراض 

 %0 3308 0 املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة 
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 ول التحصيلإعداد جدا .1

ن البيانات ألاساسية التي من شأنها أن تساعد على تحصيل ها تتضّم تبّين من خالل فحص جداول التحصيل أنّ 

 
ّ
حيث  2198ه لوحظ عدم شمولية جدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية لسنة املعاليم املثقلة، غير أن

عدد املساكن املحصاة خالل عملية التعداد العام  د بينما يبلغ2أ 992مسكنا بمبلغ جملي قدره  52219ن تضّم 

من عدد املساكن  % 52وبالتالي فإّن باعتبار مناطق التوسع مسكنا  22919ما قدره  2191للسكان والسكنى لسنة 

املبنية باملنطقة البلدية لم يتّم تضمينها بجدول التحصيل املعني مما ترتب عنه نقص في املعاليم املوظفة تّم 

فصال بقيمة  215ا فيما يتعلق بجدول تحصيل معاليم العقارات غير املبنية فيتضمن أّم  2د2أ 21 مبلغبتقديره 

 2 د2أ 912522

بأذون  اوغير مبني عقارا مبنيا 220يخص  2198د بعنوان سنة 2أ 16,170كما اتضح استخالص مبلغ قدره 

ول التحصيل اعدم شمولية جد ، وهو ما يؤكد2191ول تحصيل سنة ااستخالص وقتية تّم تضمينها بجد

  21982بسنة  ةالخاص

رة بالسجل الوطني للمؤسسات لسنة 
ّ
 92122أّن املنطقة البلدية تضّم  2198وبينما تفيد املعطيات املتوف

مؤسسة، اتضح أّن جدول مراقبة تحصيل الحّد ألادنى للمعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو 

من جملة املؤسسات  % 11مؤسسة أي ما يمثل نسبة  191السنة ال يتضمن سوى التجارية أو املهنية لنفس 

 2 د2أ 29,925الواردة بالسجل املذكور بقيمة إجمالية قدرها 

فة باألداءات بعمليات إحصاء تكميلية ل
ّ
 2 لمؤسسات قصد تحيين جدول املراقبةكما تبّين عدم قيام املصلحة املكل

بعنوان لها لعمليات التحويل الّراجعة بالنظر  ة الشهريةيى القائمات التفصيلولم تحرص البلدية على الحصول عل

املعلوم على املؤّسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية من القباضات املالية، وقد حالت هذه 

قصد تحديد الحاالت  الوضعية دون إجراء املقارنة بين قيمة املعلوم املضمنة بجدول املراقبة واملبالغ املستخلصة

 2 التي تستوجب استخالص معلوم إضافي باعتبار املعلوم ألادنى املطلوب مثلما يقتضيه التشريع الجاري به العمل

 تثقيل جداول التحصيل .3

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

من مجلة الجباية املحلية الذي ينّص على ضرورة انجاز عملية التثقيل بتاريخ غرة جانفي من  51والفصل ألاول 

 992كّل سنة، حيث تم تثقيل جدولي املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على ألاراي ي غير املبنية بتأخير بلغ 

 : ويبرز ذلك من خالل الجدول املوالي2 يوما
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 الجداول 

ن تاريخ إلاحالة م

البلدية إلى 

 القابض

تاريخ إلاحالة من 

القابض إلى أمانة املال 

 الجهوية

تاريخ تثقيل 

 جدول التحصيل

 2التأخير مقارنة بأجل 

جانفي من كل سنة 

 (باليوم)

 992 22/11/2198 19/11/2198 29/19/2198 جدول املعلوم على العقارات املبنية

 992 22/11/2198 19/11/2198 29/19/2198 جدول املعلوم على ألاراض ي غير املبنية

 استخالص املعاليم .4

ى سنة 2أ 112مع اعتبار بقايا الاستخالص البالغة 
ّ
، ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها بعنوان 2192د في موف

فة على العقارات
ّ
د أي ما 2أ 911وتّم استخالص 2 2198د في سنة 2أ 251إلى ما قدره  وألانشطة املعاليم املوظ

 (21992سنة %  52,1و 2192سنة %  52,1مقابل % ) 58,2نسبته 

فة على العقارات ما جملته  2198وبلغت تثقيالت سنة 
ّ
د تتوّزع بين املعلوم على 2أ 992بعنوان املعاليم املوظ

 2  د2أ 98بمبلغ  د واملعلوم على ألاراي ي غير املبنية2أ 11العقارات املبنية في حدود 

، في حين بلغت (2192خالل سنة  %91% ) 91على العقارات املبنية فقد بلغت  أما نسبة استخالص املعلوم 

 2(2192سنة %  99,1مقابل % ) 21نسبة استخالص املعلوم على ألاراي ي غير املبنية 

د 2أ 21,8د، تّم استخالص 2أ 229,8وارتفعت املبالغ الواجب استخالصها بعنوان مداخيل ألامالك إلى ما جملته 

 (2 2192سنة   % 29,2مقابل نسبة % ) 22,2ة منها أي بنسب

منظومة إعالمية تساعدها تعتمد على أنها  بسيدي بوعليوقد تبّين من خالل املعاينة امليدانية للقباضة البلدية 

 2على تثقيل ومتابعة استخالص املوارد واملعاليم الراجعة لها بالنظر

 إجراءات الاستخالص .5

املعدة لنشاط تجاري عقارات البالنسبة ملداخيل كراء  مرتفعة حيث بلغتمستويات  وبلغت بقايا إلاستخالص

د 2أ 22د و 2أ 511مقابل  املعاليم على العقارات غير املبنية  بالنسبة للمعاليم على العقارات املبنية و  أما 2د2أ 928

 2تباعا

ى املحاسب "أن  من مجلة املحاسبة العمومية على( خامسا) 28تنّص الفقرة ألاولى من الفصل وحيث 
ّ
يتول

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

من  للتقادم ممابأي عمل قاطع  القيام بالنسبة لكل الفصول إال أنه تبين أن القابض لم يتول  22"املطلوبة منه

 .صعبةاستخالصها  عملية شأنه أن يجعل من
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من مجلة املحاسبة العمومية، والتي ( خامسا) 28جهة أخرى، وخالفا ملا جاء بالفقرة الثانية من الفصل من 

يوما من تاريخ تبليغ إلاعالم  51يتولى املحاسب العمومي تبليغ السند التنفيذي للمدين مع نهاية "نّصت على أن 

وبّرر قابض  21982برية لالستخالص طيلة سنة لم تمر إلى إلاجراءات الج سيدي بوعليأن بلدية املذكور، تبّين 

البلدية عدم قيامه بأعمال تتّبع سواء في املرحلة الودية أو املرحلة الجبرية الفتقار القباضة لعدل خزينة منذ سنة 

في ظل عدم استجابة الادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخالص ملطالب القابض بتوفير عدل خزينة  2192

 2ام باألعمال وإلاجراءات الضرورّية الستخالص الديون قار  للقي

 استخالص مبلغ خطايا التأخير .0

في جميع الحاالت باحتساب واستخالص خطايا التأخير املستوجبة بعنوان  بسيدي بوعلي املاليةال تلتزم القباضة 

 2اية املحليةمن مجلة الجب 91املعلوم على العقارات املبنية وغير املبنية املنصوص عليها بالفصل 

 البلدية العقارية  ألامالكمداخيل  .7

محال  55و  قطع أرض 15 في البلديةحسب البيانات املقّدمة من  سيدي بوعليتتمثل ألامالك العقارية لبلدية 

 2225يبلغ معين الكراء السنوي بالنسبة لهذه العقارات وفق تقديرات مصالح البلدية ) شاغرا  عقارا 29مسوغا و 

روضة أطفال واملسلخ البلدي ومقّر سوق الجملة و من قبل البلدية يذكر منها  ة إلى عقارات مستغلةإضاف 2(د2أ

 2وي عددا من املصالح البلديةأالبلدية وبعض املباني التي ت

ما عدى ) لدى إدارة امللكية العقاريةلبلدية سيدي بوعلي غير مسجلة أن جميع ألامالك العقارية إلاشارة وتجدر 

 (2هكتارات 91بمساحة قطعة أرض 

عطيات وال يتضمن امل جملة ألامالك التي بحوزتها ولم تقم البلدية بتحيين دفتر أمالكها العقارية الذي ال يشمل

 2الضرورية

  52من القانون عدد  22طبقا ألحكام الفصل على نسبة الزيادة السنوية  الكراءفي كل عقود التنصيص  ئن تملو 

ق بتنظي 9122لسنة 
ّ
 92املؤرخ في  9 ومنشور وزير الداخلية عدد م العالقة بين املسوغين واملتسوغيناملتعل

فإن طريقة إحتساب تلك  ،حول تسويغ املحالت ذات الصبغة التجارية والصناعية والسكنية 9111فيفري 

  2عقودالزيادة لم تكن بالدقة املطلوبة في العديد من ال

  املعاليمطرح  .8

ه يجوز طرح املوامن مجلة امل 267نص الفصل ي
ّ
ف املحاسب بجبايتها إذا ما ر حاسبة العمومية على أن

ّ
د التي كل

تعذر عليه تحصيلها بعد استيفاء إجراءات الاستخالص الضرورية، غير أّن فحص قائمات بقايا الاستخالص في 
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نذ فترة بّين وجود عدد من الفصول غير قابلة لالستخالص بسبب توقف أعمال التتبع م 2198موفى ديسمبر 

ى املحاسب اتخاذ إلاجراءات الضرورية لطرحها مما يؤثر على شفافية الحسابات
ّ
 .بعيدة دون أن يتول

وجود ديون غير قابلة لالستخالص ويذكر وذلك رغم  2198القيام بأي عملية طرح خالل سنة  ولم ّتتوّل البلدية

 2,2قيمة  بلغت  سنوات منذ ااسب استخالصهاملحاستحال على منها ديون متخلدة بعنوان معينات أكرية تجارية 

 21122سنة  د2أ 1,2قيمة   و 2119سنة  د 2أ

  استلزام ألامالك البلدية .9

 
ّ
ى سنة سيدي بوعليت بلدية تول

ّ
للفترة املمتدة من  واملسلخ البلدي السوق ألاسبوعيةاستلزام  2192 في موف

دينار بالنسبة إلى الثانية  522221وبالنسبة لألولى  دينار 112911بمبلغ قدره  2198ديسمبر  59ى إل 2198جانفي 9

 2التنصيص صلب العقدين على مدة سريان العقد غير القابلة للتجديدمع 

قابض لضمان وقع تأمينه لدى الضمان نهائي يساوي ربع قيمة اللزمة  اللزمتين دفع مبلغ  اعقدوقد اقتض ى 

 2مطالبا به لزمة أن يكون الص ما يمكن لصاحب الوالستخ حسن تنفيذ بنود العقد

 الثالثالل على وجوب تسديد القسط الشهري للزمة بصفة مسبقة خضمن كراس الشروط ورغم التنصيص 

قد  مصالح البلديةيذكر أن 2 ي شهدت تأخيرا ملحوظا في خالصهاأيام ألاولى من كل شهر فإن لزمة املسلخ البلد

من العقد ينص على وجوب التنبيه  8رغم أن الفصل  1ترةتنبيه على املعني بصفة متأخرة وغير متوابال قامت

تقوم البلدية  متثال خالل الثمانية أيام املوالية للتنبيهفي حالة عدم الا و 2خالل السبعة أيام ألاولى من الشهر

  2والقيام بفسخ العقد باستعمال الطريقة إلادارية بإسقاط الحق

ليقوم القابض  من إلاستغاللد 2أ 91,221يقدر ب بقاء مبلغ مستحق في في تنفيذ بنود اللزمة وتسبب هذا التراخي 

   لموالذي  تفعيل مبلغ الضمانب
ّ
 2 د غير مستخلص إلى حد آلان2أ 1, 1كامل املستحقات ليبقى مبلغ  ُيغط

 مساعدة غير موظفة .20

حضرية والحوكمة د في إطار برنامج التنمية ال2أ 911على مساعدة غير موظفة بقيمة  سيدي بوعليتحّصلت بلدية 

، وذلك بموجب الاتفاقية املبرمة مع صندوق 2198برنامج الاستثمار البلدي لسنة املحلية كمساهمة في تمويل 

 21922ديسمبر   51القروض ومساعدة الجماعات املحلية املؤرخة في 

 

 

                                                           
.3102 ديسمبر 30أكتوبر و  2في تم د .أ 007.11حول الديون البالغة وأيضا التنبيه  3102أوت  32عدم خالص جويلية وأوت تم بتاريخ بتنبيه : مثال 
1
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 منح مسندة للجمعيات  .22

بعنوان سنة  ياتدد من املنظمات والجمعلفائدة عبلدية سيدي بوعلي  التي حددتها املنحبلغت قيمة تقديرات 

امللعب البلدي يقوم باستغالل الذي  إلاتحاد الرياي ي بسيدي بوعلي د لفائدة2أ 92 من بينها د2أ 39,4 حوالي 2198

 2بصفة مجانية

في استغالل امللعب البلدي لتحقيق أرباح عبر تأسيس أكاديمية رياضية  تتمثل خالفاتتسجيل موعلى الرغم من 

النيابة الخصوصية في مرحلة أولى فإن  ،موافقة البلديةوذلك دون إعالم أو أخذ ( تمتع بالشخصية القانونيةال ت)

 2ةاملنحمن تمكين الجمعية  واملجلس البلدي في مرحلة ثانية واصال 

واملتعلق بتنطيم  2199سبتمبر  21املؤرخ في  2199لسنة  88لمرسوم عدد ل مخالفا هذا التمويل عتبر يو  

 بضبط تعلقوامل( 9صل الف) 2195 نوفمبر 98 في ؤرخامل 2195 لسنة 2985مر عدد ولأل  (2الفصل )عيات الجم

 2 للجمعيات العمومي التمويل إسناد وشروط وإجراءات معايير

رئيس النيابة الخصوصية لأعضاء لجنة التمويل العمومي لدية من جهة و الكاتب العام للبفبالرغم من مراسلة 

لإلتحاد  92/98للموسم الرياي ي  إال أن التقرير املالي بعدم شرعية صرف هذه املنحة تنبيههلفي هذا الشأن 

 2د2أ 10,750تضمن مداخيل بعنوان منحة البلدية بقيمة  كان قد الرياي ي بسيدي بوعلي

ن على منح الجمعية تمويال دون أ 98/91بعنوان املوسم الرياي ي قد وافق أن املجلس البلدي  أيضا تبينكما 

 2 تجاوز إلاخالالت املسجلةيتضمن امللف ما يبين 

 

 الرقابة على النفقات  -ثانيا 

 تقييم الانجازات مقارنة بالتقديرات .2

ضبط تقديراتها  لم تحكمالبلدية  واملنجز في مستوى النفقات أّن  (دون اعتبار التنقيحات)ر نت املقارنة بين املقّد بيّ 

 2من مجموع نفقات امليزانية % 919نسبة الانجاز  حيث بلغت 2198بالنسبة للسنة املالية 

 21982خالل سنة  قبل البلديةويبرز الجدول املوالي النفقات املتعلقة بالعنوانين ألاول والثاني واملنجزة من 

 (د.أ) املبلغ البيان

  نفقات العنوان ألاول 

 2.404 التقديرات

 2.458 الانجازات

 % 99.5 (%) نسبة الانجاز

  العنوان الثاني نفقات

 481 التقديرات

 005 الانجازات

 % 215.5 (%) نسبة الانجاز
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 تسديد املتخلدات وخالص الديون  .1

لتأدية مستحقات املتعاملين مع البلدية من  2198بلغت الاعتمادات النهائية التي تم رصدها في إطار ميزانية 

لتسديد متخلدات لدى  ةخاص ذلكد و 2أ 91,828د ولم يتم استهالك سوى 2أ 51 خواص ومؤسسات عمومية

وقدرت فواضل هذه   د2أ 2,2بقيمة  و لفائدة الوكالة الوطنية للتصرف في النفاياتد 2أ 99,998الخواص بقيمة 

 2د2أ 15,1إلاعتمادات بحوالي 

 د2أ 286,8ما قيمته  2198و 2192والراجعة لسنتي  2198وبلغت ديون البلدية التي تّم خالصها في السنة املالية 

قت  د2أ 504,4من جملة 
ّ
والتي لم يتم تحملها من  2199ة بعنوان سنة وتقدر ديون البلدي 2بالعنوان ألاول  كلهاتعل

 2د2أب9,3 لبلدية بسدادها بعد ولم تقم اقبل الدولة 

د بذمة البلدية في موفى سنة 
ّ
 9,1ود ديون تجاه مؤسسات عمومية 2أ 222د منها 2أ 233,4ديون بقيمة  2198وتخل

 2 د ديون تجاه خواص2أ

جملة الاعتمادات املخّصصة لتسديد املتخلدات وفوائد الدين وأصل )ديونها  مجابهةويقّدر مجهود البلدية في 

 %95,22بنسبة ( جملة موارد العنوان ألاول / الدين 

 8102مخطط الاستثمار البلدي لسنة  .3

ي بلدية والوثائق  2198تبّين من خالل فحص مخطط الاستثمار البلدي لسنة 
ّ
إعداد  سيدي بوعلياملرفقة به تول

مخططها الاستثماري وفق منهجية املقاربة التشاركية وحسب الشروط املقّررة لذلك املنصوص عليها ضمن آليات 

 2برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية

 اقتناءبينها خاصة من د 2أ 991بقيمة مشاريع ذات صبغة محلية  2198الاستثمار البلدي لسنة خطط تضمن مو 

 2د2أ 21القسط الثاني من مشروع تهيةة املستودع البلدي بقيمة أيضا و  د2أ 91معدات نظافة وطرقات بقيمة 

 19د وتتمثل في القسط عدد 2أ 982مشاريع متواصلة في طور إلانجاز بقيمة إجمالية قدرها كما تضمن املخطط  

 فُقّدرالشراكة بين البلديات والوزارات والهياكل ألاخرى  شاريعملأما بالنسبة 2 من مشروع تهيةة املستودع البلدي

  2د2أ 92ب

 نشر البيانات املالية للعموم -ثالثا

املتعلق بالحق في النفاذ إلى املعلومة أن  2199مارس  21املؤرخ في  2199لسنة  22نص القانون ألاساس ي عدد 

ة بإحداث موقع الكتروني لتمكين املواطنين من إلاطالع مطالب( بما في ذلك الجماعة املحلية)كل إدارة عمومية 

 2 على املعطيات ألاساسية للتصرف إلاداري واملالي
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ه ال يتضمن وتبّين من خالل تفحص موقع الواب أن بلدية سيدي بوعلي لديها موقع الكتروني
ّ
 أن

ّ
البيانات  إال

ن املواطنين من إلاطالع على الال  وهو ما2 املالية للبلدية
ّ
وبّررت  2وثائق املتعلقة بالتصرف إلاداري واملالي للبلديةيمك

البلدية ذلك بأسباب فنية متصلة بتوطين موقع الواب لدى الوكالة التونسية لالنترنات حيث تطرأ صعوبات في 

 2الدخول إلى املوقع خاصة أثناء عمليات التحيين

 

 

 التوصيات

 م مجلة املحاسبة العمومية وبالتراتيب الجاري بها العمل توص ي املحكمة بضرورة التقيد بالقوانين وخاصة أحكا

 2وخاصة املتعلقة منها بمجال املالّية العمومّية املحلّية

 واملعلوم على العقارات غير املبنية العمل على تقليص آجال تثقيل جداول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية 

 2سوسةوأمانة املال الجهوية ب بوعلياملالية بسيدي وذلك بالتنسيق مع كّل من القباضة 

  الصناعية والتجارية واملهنيةذات الصبغة املعلوم على املؤسسات  تحصيلالعمل على تحيين جدول مراقبة 

بتضمينه املؤسسات املوجودة باملنطقة البلدية وتحديد املبلغ ألادنى املطلوب منها وإجراء مراقبة باالعتماد على 

 2ضعة للمعلومجدول شامل للمؤسسات الخا

 2واملعاليم على العقارات غير املبنية على العقارات املبنية لتحسين نسب استخالص املعاليمأعمال التتبع ب القيام 

  معينات وتحيين القديمة العقود بمراجعة من ألامالك البلدية وذلك املالية العوائد أفضلالعمل على تحصيل 

 2ةالسنوي الزيادة نسب وتفعيل الكراء

 2ل على الالتزام ببنود عقود اللزماتالعم 

 2إلالتزام بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل عند اسناد منح للجمعيات 
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 إلى السيد رئيس الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بسوسة

 

 

 

 8102تصرف سنة بعنوان  بلدية سيدي بوعليلد على تقرير الرقابة المالية الر :الموضوع 

 

 و بعد،

مالية و في ما حيث ورد بالتقرير المشار إليه أعاله بعض المالحظات في عالقة بالمهام الموكولة لقابض ال
أنني توليت مباشرة مهامي كقابض مالية بسيدي بوعلي بتاريخ ب عامة التوضيحات، مع مالحظةيلي بعض 

 .8102سبتمبر  01

 001لغ ابال ارات المبنية وغير المبنيةتأخير في تثقيل جداول تحصيل المعلوم على العقال في ما يخص ،أوال
لتراكم التأخير من طرف البلدية و القباضة المالية و أمانة  فدتم بالجدول المصاحب،كما أ فإن ذلك عائد، يوما

كما تم التنسيق مع الكاتب العام لبلدية . 8102و قد وقع التقليص في هذا التأخير سنة  .المال الجهوية بسوسة
   .8181جانفي بداية من سنة   10سيدي بوعلي على أن يتم اإللتزام بتاريخ 

بأعمال تتبع سواء في المرحلة الودية أو المرحلة الجبرية و ض المالية ، في ما يخص عدم قيام قابثانيا

من  82لفصل ف لمقتضيات اخالفي ،  8102لتقادم بالنسبة للفصول المثقلة طيلة سنة ا قطع عدم بالتالي

أحيط سيادتكم علما أن القباضة المالية بسيدي بوعلي تفتقر لعدل خزينة منذ سنة   ،مجلة المحاسبة العمومية

8102. 

لإلدارة العامة للمحاسبة العمومية و اإلستخالص حول  ن القباضالصادرة عوبالرغم من عديد المراسالت 

الضرورية  ضرورة تدعيم القباضة المالية بسيدي بوعلي بعدل خزينة قار للقيام باألعمال و اإلجراءات

و  ( بعدم الرد كتابيا على كل تلك المراسالت )  من طرف اإلدارة إلستخالص الديون فإنه لم تتم اإلستجابة

 .غياب اإلنتدابات في هذا السلكب   معللة ذلك

عدلي خزينة تابعين للقباضة المالية  8102بداية من شهر ديسمبر و قد كلف أمين المال الجهوي بسوسة 

بالقلعة الكبرى بالقيام بأعمال التتبع يوما في األسبوع إال أن المردودية لم تكن بالمستوى المأمول نظرا 

لتثقيالت الكبير من ا للعددلغياب وسيلة تنقل في عديد األحيان و اإلقتصار على الديون التابعة للدولة بالنظر 

 .منذ فترة طويلةفي هذا الصدد  و توقف عمليات التتبع
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في جميع الحاالت  ال تلتزم القباضة المالية بسيدي بوعلي ، حيث ورد بالتقرير المشار إليه أعاله أنثالثا
باحتساب واستخالص خطايا التأخير المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية وغير المبنية 

و هو ما دأب عليه جل القباض الذين تعاقبوا على  .من مجلة الجباية المحلية 02المنصوص عليها بالفصل 
ارات المبنية وغير لمعلوم على العقليدوي لو ذلك راجع ربما إلى إعتماد اإلستخالص ا. القباضة المالية

 .و ما يطرحه من إشكاليات في عملية إحتساب خطايا التأخير خاصة بالنظر إلى تعدد الفصول المثقلة المبنية

 GRBبإعتماد المنظومة اإلعالمية للتصرف في المقابيض  8102ولتجاوز هذا اإلخالل قمنا بداية من سنة 
 .لي لخطايا التأخير في اإلستخالصو التي تقوم باإلحتساب اآل

تسويغ المحالت ذات الصبغة التجارية والصناعية  ، حول عملية إحتساب الزيادة السنوية لعقودرابعا

في بعض العقود فذلك ربما كان ناتج عن سهو أو  قة المطلوبةلم تكن بالد و التي ورد بالتقرير أنها والسكنية،

يتم تالفي س خاصة و أن العديد منها تم إبرامها منذ مدة طويلة نسبيا علما و أنه خطأ في طريقة اإلحتساب

   .بمراجعة جميع الفصول في هذا الشأن مستقبال هذه األخطاء

                                        

 

 

 قابض المالية بسيدي بوعلي                                                                                         

 محمد حميصة                                                                                          

 


