
 

 

 

 

                                                              

 

                                                             

 

 

  منزل بوزيانة تقرير الّرقابة املالية على بلديّ 

نمية الحضرّية والحوكمة املحلّية
ّ
 في إطار برنامج الت

          9102 سنة فتصرّ   
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ة( "منزل بوزيان"ة حدثت بلدي  أ   1995مارس  70املؤرخ في  415بمقتض ى ألامر عـدد  )في ما يلي البلدي 

 
ق املتعل

 يبلغ عدد سكانهاكما . هكتار ألف 220حوالي  وتبلغ مساحتها من والية سيدي بوزيد منزل بوزيانة بإحداث بلدي  

 عداد ت  السمة حسب ن 24321
 
 31، 2719سنة  ىوبلغ عدد أعوانها في موف .2715لسنة  والسكنى انالعام للسك

  %. 1,61أطير إطارات لتبلغ بذلك نسبة الت   4عونا من بينهم 

ة  2719لسنة  51عدد  1لها القانون ألاساس يالصالحيات التي يخو   نطاق وفي وكذلك في إطار تنفيذ الاتفاقي 

ة والحوكمة  ة والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضري  ة التونسي  املبرمة بين الجمهوري 

ت محكمة املحاسبات الن  
 
ة، تول ة املحلي  ة لبلدي  ة املالي  د قص 2719بعنوان تصرف سنة  منزل بوزيانظر في الوضعي 

د م
 
لة و التأك راتيب ذات الص 

 
ة على تعبئة مدى قدرة البلدي   منت التثب  ن مشروعية نفقاتها ومطابقتها للقوانين والت

 مواردها.

. 2727أكتوبر  12مة له لدى املحكمة بتاريخ والوثائق املدع   2719لتصر ف سنة  حساب املاليالإيداع  وقد تم  

رف املودعة لدى كتابة املحكمة واستغالل  وشملت ألاعمال الرقابية فحص الحساب املالي ومستندات الص 

رك  مراسلة البلدية وامل تعالوة على املعطيات التي تم   املعطيات املستخرجة من منظومة "أدب بلديات"

  .في شأنها  2املحاسبي

 
 
خلصت ألاعمال الرقابية إلى عدم وجود إخالالت جوهرية في عمليات  ق ببقايا الاستخالص،وباستثناء ما تعل

من شأنها أن تمس  من مصداقية البيانات املضمنة  2719القبض والصرف املنج ة بعنوان السنة املالية 

ها  ية بتوظيف املعاليم البلدت تعلق جملة من النقائص على انتهت إلى الوقوفبالحساب املالي للسنة املعنية. كما أن 

 .واستخالصها واستهالك الاعتمادات والتصرف في امللك البلدي وإنجاز النفقات

عن فائض جملي في املقابيض على املصاريف قدره  2719وأسفر تنفيذ ميزانية البلدية بعنوان تصرف سنة 

د في حين م. 36137 حوالي 2719وارد البلدية املثقلة بعنوان تصرف سنة املبلغت جملة حيث  د. 1.243.9146110

د  م. 16505د مقابيض العنوان ألاول  وحوالي م. 161 حوالي د منهام. 26405  املقابيض املحققة ناه ت قيمة

ة فقدمقابيض العنوان الثاني.  ا بالنسبة لنفقات البلدي  د نفقات العنوان أ. 0,0د منها م. 16327بلغت حوالي  أم 

 .2719سنة تالي  هيكلة موارد ونفقات البلدية لالجدول الويبرز  د نفقات العنوان الثاني.أ. 443ألاول و

 

 

                                                           
1
 واملتعلق بمحكمة املحاسبات 2719أفريل  37املؤرخ في   

2
 القباضة املالية باملكناس ي.  
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9102ملخص الحساب املالي لسنة   

 

 الصنف الجزء العنوان
9102 

 النفقات )د( )د( واردامل

 

 

 

 

العنوان 

 ألاول 

  

  

  

  

 

 

املداخيل الجبائية 

 الاعتيادية

  

  

فة على العقارات وألانشطة
 
   132.5556,35 املعاليم املوظ

مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستل ام املرافق العمومية 

 فيه
141.92364   

   ,177.41 معاليم املوجبات والرخص إلادارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات

املداخيل غير الجبائية 

 الاعتيادية

  

   346170,.0 مداخيل ألامالك البلدية

   136134,.,07 املداخيل املالية الاعتيادية

   ,1.799.133670 العنوان ألاول موارد مجموع 

 

العنوان 

 الثاني

  

  

صة للتنمية    1.191.0576211 املوارد الذاتية واملخص 

   11.777 موارد الاقتراض

   201.9346390 املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

   046,71,.1.505 العنوان الثاني موارد مجموع

   9.375.010,808 املوارد مجموع

  

  

العنوان  

 ألاول 

 

  

 نفقات التصرف

  

  

  

 726214,.475   التأجير العمومي

 102.9516115   وسائل املصالح

 39.3056135   التدخل العمومي

 7   نفقات التصرف الطارئة وغير املوزعة

 47.1106175   فوائد الدين فوائد الدين

 0,0.7536730   العنوان ألاول  نفقات مجموع

 

العنوان 

 الثاني

  

 291.1296101   الاستثمارات املباشرة نفقات التنمية

 2,1.7276419   تسديد أصل الدين

 7   النفقات املسددة من الاعتمادات املحالة

 442.14765,7   العنوان الثاني نفقات مجموع

   مجموع النفقات
 

 0.502.025,827 

 0.935.203,007 الفائض
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 القدرات املالّية -

ر الاستقالل املالي للبلدية 
 
 / موارد العنوان ألاول()تحويالت الدولة –موارد العنوان ألاول ()بلغ مؤش

د بـ  2719% خالل سنة  39629 حوالي % من قبل صندوق القروض ومساعدة  07مقابل معيار مرجعي محد 

 الجماعات املحلية.  

ر هامش التصرف بالنسبة ل أما
 
ةلمؤش ل( بلدي    حوالي 2719فبلغ سنة  )نفقات التأجير/ نفقات العنوان ألاو 

دة بـ  % 4601, من قبل صندوق القروض  % 44في حين أن  النسبة القصوى لهامش التصرف إلاداري محد 

ة ة لتخفيض هذه النسبة. ومساعدة الجماعات املحلي  ة مدعو  ممل يد  والبلدي 
 
ف لديها. التحك  في هامش التصر 

 الجزء ألاول: الرقابة على املوارد 

I. املوارد هيكلة 

 موارد العنوان ألاول   -

ن من املداخيل  د ,1.799.133670ما جملته  2719بلغت موارد العنوان ألاول للبلدية خالل سنة  وهي تتكو 

 توزيع نسب هذه املداخيل: واليويبرز الرسم البياني امل .الجبائية الاعتيادية ومن املداخيل غير الجبائية الاعتيادية

 

أي ما يمثل نسبة  دأ. 3156115يناه  ما  2719 في سنة لمداخيل الجبائية الاعتياديةل القيمة الجملية  وبلغت

ل  % 34 ىو  .من موارد العنوان ألاو 
 
فة على العقارات هذه املداخيل تتأت

 
من مداخيل ألانشطة و و  من املعاليم املوظ

من املوجبات والرخص إلادارية و من معاليم امللك العمومي البلدي واستل ام املرافق العمومية فيه و إشغال 

أ.د  1416923أ.د و 1326555والي حوالي على الت   قيمة هذه املعاليمبلغت و  .املعاليم مقابل إسداء خدمات
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. لمداخيل الجبائية الاعتياديةلمن القيمة الجملية  % ,2و % 39و  % 34أي ما يمثل تباعا نسبة أ.د  ,177641و

نات هذه املعاليم ونسبها.ويبرز الجدول املوالي مخت  لف مكو 

على من املداخيل  النسبة )د( املبلغ املعاليم على العقارات وألانشطة

 العقارات وألانشطة %

الجبائية النسبة من املداخيل 

 % الاعتيادية

 9 ,2 35.4346410 املبنيةاملعلوم على العقارات 

 7611 ,26 3.5796915 املعلوم على ألاراض ي غير املبنية

املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة 

 الصناعية أو التجارية أو املهنية

95.7746001 01 

 

24 

معلوم إلاجازة املوظف على محالت 

 بيع املشروبات

5936524 765 

 

7612 

 53 011 059.888,858 املجمـــــــوع

مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي 

افق العمومية فيه  واستلزام املر

مداخيل إشغال من  النسبة )د( املبلغ

امللك العمومي البلدي واستلزام 

افق العمومية فيه %  املر

الجبائية النسبة من املداخيل 

 % الاعتيادية

 57 23,8 155.1046777 مداخيل ألاسواق املستل مة

املداخيل ألاخرى املتأتية من 

 إلاستغالل املباشر للملك البلدي

0.7516477 8,8 9 

 52 011 030.295,311 املجمـــــــوع

 داريةاملوجبات والرخص لا  معاليم

 سداء خدماتإومعاليم مقابل 

مداخيل املوجبات من  النسبة )د( املبلغ

دارية ومعاليم مقابل والرخص لا 

 %  سداء خدماتإ

الجبائية النسبة من املداخيل 

 % الاعتيادية

 960 3062 30.3146777 معاليم املوجبات إلادارية

 163 4610 4.1996777 معاليم الرخص إلادارية 

 14 406,3 40.9326777 معاليم مقابل إسداء خدمات

 98 011 011.308,111 املجمـــــــوع

ضح من خالل الجدول أعاله، أن   على املؤسسات ذات الصبغة "املعلوم "مداخيل ألاسواق املستل مة" و ويت 

ل " الصناعية أو التجارية أو املهنية
 
 %30 تباعا نسبها منها بلغتحيث  الجبائية الاعتياديةاملداخيل أبرز موارد تمث

املعلوم على " و"املشروباتمعلوم إلاجازة املوظف على محالت بيع املبالغ املتأتية من " تتجاوز في حين لم  % 24و

والي نسبة ألاراض ي غير املبنية  من هذه املداخيل.   % 7611و % 7612" على الت 

 د07.4546230  ما قدرهبعنوان املعاليم املوظفة على العقارات  2719وبلغت القيمة الجملية لتثقيالت سنة 

د واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية بمبلغ   1246150.,,تتوزع بين املعلوم على العقارات املبنية في حدود 

  د. 3.0276797
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ى سنة 
 
ا البقايا لالستخالص بعنوان العقارات فقد بلغت قيمتها في موف ما  وهو د 255.5516,21 حوالي 2711أم 

ة خالل سنة من جملة موارد العنوان ألاو   % 22625  وي ايس  . 2719ل للبلدي 

كر آنفةاعتبار البقايا لالستخالص وب
 
فة على الذ

 
، ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها بعنوان املعاليم املوظ

بين املعلوم على العقارات املبنية في حدود هذه املبالغ تتوزع و  .2719 د سنة 315.91,61,4 العقارات إلى ما قدره

ة و  .د 52.42,6059د واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية بمبلغ  ,202.5,7611 قت البلدي  ةحق  هذا ب موارد مالي 

نسبة  كما لم تتعد  . % 12674 لم تتعد   بنسبة استخالصأي  2719سنة  خاللد  30.9546531بقيمة  العنوان

ة واملعلوم على ألاراض ي غير املبني   استخالص كل    % 1672و  % 126,1والي ة على الت  من املعلوم على العقارات املبني 

  :ويبرز ذلك من خالل الجدول التاليباعتبار بقايا الاستخالص. 

-50بقايا لاستخالص إلى  عاليمامل

 )د( 09-9100

املبالغ الواجب 

 )د( استخالصها

 لاستخالصات املنجزة

 )د(

 % نسبة لاستخالص

املعلوم على 

 العقارات املبنية
205.634,969 272.460,116 34.535,517 12,68 

على ألاراض ي املعلوم 

 غير املبنية
38.806,659 42.526,749 3.409,914 8,02 

 12,05 37.945,431 314.986,865 244.441,628 املجموع

ة ة الاعتيادية فقداملداخيل غير الجبائي  بخصوص و  قت البلدي   موارد ناه ت قيمتها  2719 خالل سنة حق 

ن د. و 015.2516952 ة هذه املوارد  تتكو  ية  منخاص 
 
"مداخيل امللك البلدي" و"املداخيل املالية الاعتيادية" املتأت

املداخيل غير من  % 93651 ي بنسبة أ أ.د 06112,,بقيمة  املناب من املال املشترك للجماعات املحلية أساسا من

 الجبائية الاعتيادية.

ة لنشاط تجاري  ى سنة  كما ناه ت قيمة البقايا لالستخالص بعنوان كراء عقارات معد 
 
 2711أو منهي في موف

لة بهذا العنوان قيمة أ.د لتبلغ  5161حوالي   بعنوان بلغت مداخيل امللك البلديو  .2719في سنة  أ.د 1,املوارد املثق 

ة لنشاط تجاري أو منهي  استخالص في حدود      بنسبةأي د  346170,.0ما قيمته  2719في سنة  كراء عقارات معد 

,,11 %. 

 العنوان الثاني:موارد  -

ة ملوارد العنوان الثاني بلغت ة  القيمة الجملي  عت بين د ت 046,71,.1.505ما قيمته  "منزل بوزيان"لبلدي  وز 

 
 
صة للتنميةاتي  املوارد الذ ن الجدول التالي و  ة واملخص  موارد الاقتراض واملوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة. ويبي 

 موارد العنوان نسب توزيع 
 
 اني:الث
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ةاملوارد ال واستأثرت ى العنوان الثاني ب هامواردمجموع % من  11 ناه ما يب "منزل بوزيان"لبلدية  خاص 
 
وهي تتأت

ية من الاعتمادات في حين بلغت قيمة منها.  % 9964  بنسبة مختلفةخرات وموارد مد   أساسا من
 
املوارد املتأت

 من مجموع موارد العنوان الثاني. % 11ي بنسبة أ.د أ 2016934 املحالة

II.  تعبئة املوارد البلدية 

 تقدير املوارد -

ة إحكام البلدية تقدير موارد   لوحظ بصفة عام 
 
 بخصوص اني. أما العنوان الث

 
ل فات ضح أن  موارد العنوان ألاو 

  تجاوز التقديرات ت
 
 كما. املالية الاعتياديةفة على العقارات وألانشطة واملداخيل إلانجازات بالنسبة للمعاليم املوظ

ه 
 
قة بمداخيل امللك البلدي. % من 10614إنجاز سوى لم يتم  أن

 
قديرات املتعل ة البلدية مدعو  بالتالي فإن  و  الت 

 العنوان ألاول. تقدير موارد إلحكام

   :2719ل والثاني من قبل البلدية خالل سنة ألاو   تقديرات موارد العنوانين ن الجدول املوالي نسبة إنجازيبي  و 

 (% )نسبة لانجاز  )د(لانجازات  )د(التقديرات  البيان

 10393 13033319990.1 0.111.111,111 مجموع موارد العنوان ألاول 

فة على العقارات وألانشطة
 
 1,1,,, 132.5556,35 115.7776777 املعاليم املوظ

مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستل ام 

 املرافق العمومية فيه 

145.4776777 ,1,,3191111 31199 

مداخيل املوجبات والرخص إلادارية  ومعاليم مقابل 

 إسداء خدمات

120.4776777 ,11,1,,1111 31119 

 10614 346170,.0 55.4776777 مداخيل امللك البلدي

 12,629 136134,.,07 449.4776777 الاعتياديةاملداخيل املالية 

 011 0.878.873,810 0.878.873,810 مجموع موارد العنوان الثاني 

ةاملوارد  ة الخاص   177 1.191.0576211 1.191.0576211 للبلدي 
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 11, 11.7776777 11.7776777 موارد الاقتراض

 11, 201.9346390 201.9346390 املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

 

 واملتابعة ول التحصيل اإعداد جد -
 

بلغ عدد املساكن بمنزل  حيث. 2719عدم شمولية جدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية لسنة  لوحظ

ان والسكنى لسنة  مسكنا 07,0بوزيان ما جملته 
 
عداد العام للسك في حين لم يتم . 2715استنادا إلى نتائج الت 

 % ,176 الي فإن  . وبالت  2719فصال بجدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية بعنوان سنة  315, تثقيل سوى 

 املبنية الواجب تثقيلها لم يتم تضمينها بجدول التحصيل. لعقاراتمن عدد ا

الثالثي إجراء إحصاء تكميلي لبقية املساكن خالل عد بهذه النقيصة ه سيتم تدارك إجابة البلدية أن  في ورد و 

  .2721ل من سنة ألاو  

لة بهذا العنوان و ة، فقد بلغت الفصول املثق  فصال سنة  ,,2في خصوص املعلوم على ألاراض ي غير املبني 

من مجلة  33. ولوحظ أن  البلدية ال تعتمد على القيمة التجارية الحقيقية لألراض ي مثلما يقتضيه الفصل 2719

ع الواحد حسب كثافة عمرانية ضعيفة وتعتمد على ثمن مرجعي للمتر املرب   املعلومالجباية املحلية عند توظيف 

ه تبي   76757)
 
 أن

 
نة بجدول تحصيل  املعلوم على ألاراض ي غير املبنية.  إال ن من د( دون سواها بجميع املناطق املضم 

"ألامل"  متوسطة على غرار حيخالل مثال التهيئة العمرانية للبلدية وجود مناطق ذات كثافة عمرانية مرتفعة أو 

 224تثقيل ما ال يقل عن  وقد تم   "الازدهار". "القصر ألاحمر" وحي "الحسين بوزيان" وحي "البساتين" وحي وحي

يساعد التصرف على هذا النحو البلدية على تنمية مواردها  وال . فصال باعتماد الثمن املرجعي املذكور سلفا

 الذاتية بهذا العنوان.

الحقيقية لألراض ي عند تعيين لجنة تسييرية للبلدية   التجارية القيمة اعتمادسيتم ه "بلدية منزل بوزيان أن  وأفادت 

 ."املجلس البلدي منحل أن   باعتبارأو انتخاب مجلس بلدي  جديد  

 املهنيةسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املعلوم على املؤس  البلدية إعداد جدول متابعة  تتول ولئن

  ،فصال 124 نتضم  ي 2719خالل سنة 
 
لم تتول إعداد جدول تحصيل الفارق بين الحد  ألادنى للمعلوم على  هاأن   إال

  . املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية واملبلغ املستخلص بعنوان هذا املعلوم

ة إلعداد جدول تحصيل الفارق بين الحد  ألادنى لهذا املعلوم واملبالغ املستخلصة بعنوانه  ة مدعو  والبلدي 

ة عدد  رة العام 
 
ة للمحاسبة  1991نوفمبر  ,1املؤر خة في  19وتطبيق مقتضيات املذك ادرة عن إلادارة العام  الص 

ة بقائمات ة بخصوص موافاة املحاسب البلدي البلدي  ظر  العمومي  ات التحويل الر اجعة بالن  ة لعملي  ة شهري  تفصيلي 
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ة بعنوان املعلوم املذكور. وبذلك يتسنى لها تحديد الحاالت التي تستوجب استخالص معلوم إضافي باعتبار  للبلدي 

 املعلوم ألادنى املطلوب.

ة لمو  ة الجباية  21تعمل على تطبيق مقتضيات الفصل  لوحظ أن  البلدي 
 
ق بمن مجل

 
ة فيما يتعل مراقبة املحلي 

ة.صاريح املودعة من قبل الت   تفعيل  م  حيث لم يت املطالبين باملعاليم على العقارات لدى مصالحها املختص 

ة ة الب إجراءات املتابعة واملراقبة امليداني 
 
د من مدى دق

 
التصر ف على  تيحوال ييانات التي يتم  ترسيمها. قصد التأك

حو ة  هذا الن  ة البياناتإمكاني  ت من صح  ة باملساحة والخدمات املنتفع بها والتي و  املصر ح بها التثب  قة خاص 
 
املتعل

 يتم  على أساسها تحديد املعاليم املستوجبة. 

متابعة الجباية  ت لهانتداب عون عهد تم   هوأن  وارد البشرية امل في نقصناتج عن غياب املتابعة  أفادت البلدية أن  و 

 .2721 في بداية سنة على تفعيل إجراءات املتابعة واملراقبةالعمل  املحلية وسيتم  

صدرت في شأنها م إنجازب 2719خالل سنة  تقم البلديةباإلضافة إلى ذلك، لم و 
 
ة للعقارات التي أ عاينات ميداني 

نة  خالل سنوات سابقة رخص بناء د بالبيانات املضم   بهذه الر خصوهو ما ال يساعد على حسن متابعة مدى التقي 

زمة.  
 
ة الال

 
ة بالدق  وعلى ضمان تثقيل املعاليم املستوجبة لفائدة البلدي 

ة عدد و    منشور وزير الداخلي 
 
ف للجماعات و  2713أكتوبر  2واملؤر خ في  ,1حث ق بتدعيم قدرات التصر 

 
املتعل

ة الجبائي   ة البلديات على تنمية مواردها الذاتي  ة املتاحة ة من خالل استغالل الطاقة الجبائي  ة وغير الجبائي  املحلي 

لديها وذلك من خالل إحكام عمليات جرد وإحصاء مختلف أصناف املعاليم وتحسين مردود الاستخالصات 

 
 
ة في ما يتعل ةوخاص  ر طاقة جبائية هام 

 
ضح في هذا  .ق بمعلوم إلاشغال الوقتي للطريق العام باعتباره يوف

 
وات

غم م ه على الر 
 
دد أن ةالص  ريق العام بـ ل ن ضبط البلدي 

 
للمتر  يناراد 76277لمعلوم من أجل إلاشغال الوقتي للط

ع الواحد  سبة ألصحاب املقاهي واملطاعمفي اليوم املرب 
 
 وكل  شخص يتعاطى نشاطا في إطار منشآت والنصبات بالن

ة بمقتض ى القرار البلدي غير ق "بضبط تعريفة املعاليم"  قار 
 
واملصادق عليه  2710فيفري  20 في املؤر خاملتعل

نة في الخاضعين لهذا املعلوم ،2710ماي  10بتاريخ  ها لم تعمل على تحديد قائمة شاملة ومحي  خالل سنة  فإن 

ا  2719  مم 
 
نف من املعاليم.  نها من لم يمك ة املتأتية من هذا الص  اتي 

 
 تدعيم مواردها الذ

 جداول التحصيلتثقيل  -

جداول تحصيل  نص  على ضرورة تثقيلالتي تمن مجلة الجباية املحلية  37و ألاول  ينخالفا ملقتضيات الفصل  

في تثقيل هذه الجداول بالنسبة  يوما 14بتاريخ غرة جانفي من كل  سنة لوحظ تأخير بلغ  املعاليم على العقارات

 ويبرز ذلك من خالل الجدول املوالي:. 2719لسنة 
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تاريخ إعداد الجدول  املعاليم

 من قبل البلدية

تاريخ لارسال إلى أمانة 

 املال الجهوية

 تاريخ التثقيل لدى القابض البلدي

املعلوم على العقارات 

 املبنية

79/12/2711  1,/71/2719  1,/71/2719  

املعلوم على ألاراض ي غير 

 املبنية

79/12/2711  1,/71/2719  1,/71/2719  

أساسا  املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية التأخير في تثقيل جداول تحصيل ويع ى    

ر 
 
 بتاريخ إلى مصالح أمانة املال الجهوية بتها في إحال املحاسب البلديإلى تأخ

 
سيدي بوزيد حيث لم يتم إرسالها إال

  .2719جانفي  ,1

 استخالص املعاليم -

ه . كماعداد جداول التحصيلإبالبلدية على  (GRB)منظومة التصرف في موارد امليزانية يقتصر استعمال  
 
 أن

ةب لم يتم  تركيز هذه املنظومة ا عبر إصدار أذون  يتم حيث القباضة املالي  لة لديها يدوي  استخالص الفصول املثق 

حصيل. ومن شأن تركيز نة بجدول الت  ة وشطب هذه الفصول املضم  ف في  وتفعيل استخالص نهائي  منظومة التصر 

ة   موارد امليزاني 
 
ن من ترشيد التصرف في املوارد املالية ومن إضفاء امل يد من النجاعة على عملية استخالص أن يمك

 مستحقات البلدية .

 في موارد امليزانية.تركيز منظومة التصرف  2721خالل سنة  مه سيتورد ضمن إجابة القباضة املالية أن  و 

لوحظ أن  نسب استخالص الـمعلـوم على العقارات الـمبنية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية خالل سنة كما 

ت ضعيفة حيث  2719
 
  %. 1و %12 والي بلغت على الت  ظل

 سوى  تبليغ تميحيث لم  ضعف نسب استخالص املوارد الجبائية للبلديةضعف عدد إلاعالمات في  ساهمو 

املرور إلى املرحلة كما لم يتم  بالنسبة للمعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية اإعالم 24

مكرر من مجلة املحاسبة  ,3و خامسا 21بالفصلين الجبرية عبر إصدار السندات التنفيذية املنصوص عليها 

ة  ,3الفصل  على معنى سقوط بعض الفصول بالتقادم أن تؤدي إلىهذه الوضعية ل ويمكن. العمومية
 
من مجل

ة بالتقادم بمض ي  خمس سنوات  ة الذي ينص  على سقوط الديون العمومي  ة  ابتداءاملحاسبة العمومي  من غر 

  جانفي للسنة املوالية للسنة التي أصبحت خاللها مستوجبة الدفع.

أخير ابتداء % عن كل شهر ت 7604من مجلة الجباية املحلية على تطبيق خطية تساوي  19ولئن نص  الفصل 

ة من غر   نة املالي  نة املستوجب بعنوانها املعلوم على املبالغ املثقلة بعنوان املعلوم على للس  املوالية ة جانفي من الس 

ة   أن  القباضة املالي 
 
ة إال  هذه الخطايا واستخالص املبالغ  املستوجبة في شأنها.تطبيق ب تقملم العقارات املبني 
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ة مع أن  و  ة داخل املنطقة البلديةلقائمة  بإعداد قامت البلدي  فتات إلاشهاري 
 
وحات والال

 
الفتة  112تتضمن  ل

ه، إشهارية
 
 أن

 
أي بنسبة  2719دينارا لسنة  4977حوالي  من جملة دينارا 517لم يتم استخالص سوى  إال

 .% 1613استخالص في حدود 

غم من ارتفاع مجموع بقايا الاستخالص بعنوان كراء املو  ة لنشاط على الر  ت املعد 
 
 إلى ما قدره  تجاري حال

ى سنة  يناراد 55.0176115
 
 2711في موف

 
شأن جميع ة املستوجبة في ع الجبري  إجراءات التتب  وحظ نقص ه ل، فإن

ة عدد وذلك  2719سنة خالل  علومبهذا امل املطالبين رة العام 
 
حول تحسين  2779لسنة  33خالفا ملقتضيات املذك

خاذ إجراء الاستخالص الجبري لكل  
 
ت على ضرورة ات اجعة للجماعات املحلية التي نص  مردود كراء العقارات الر 

دة بهذا العنوان وذلك بالتنسيق مع مصالح الجماعة املحلية املعني  
 
يون املتخل كن أن ينتج وهو ما يمة. دين من الد 

ى سنة  عنه
 
قادم. وبلغت بذلك بقايا الاستخالص بهذا العنوان في موف يون بفعل الت  سقوط البعض من هذه الد 

 % خالل نفس السنة. 2460أي ب يادة بنسبة  يناراد 2976,90.,4ما قيمته  2719

الفصول  تعددو لبلدية ل الترابية حدودالع توس   ضعف نسب الاستخالص إلىبي بواملرك  املحاس أرجعت البلديةو 

 
 
 وتمس   )عدل خ ينة وحيد( ة املوارد البشريةاملثقلة وقل

 
بطرح ت التجارية املطالبين باألداء ك بعض أصحاب املحال

 .2711هم بعنوان سنة ديون

 البلدّية املمتلكاتو  ألاسواق التصّرف في  -
 

ة خالل سنة   ت البلدي 
 
أ.د. ولئن تم  تحقيق كامل إلايرادات  15363بقيمة جملية بلغت  ل مات 5إنجاز  2719تول

 أن  ذلك لم يحل دون مالحظة بعض ال
 
لة بهذا العنوان إال  نقائص.املثق 

ة نشور م أتاحفقد  اخلي  ر   2713جوان  0املؤر خ في  17عدد  3وزير الد 
 
ة اشتراط توف ة إمكاني  للجماعات املحلي 

زمة في مجال تسيير ألاسواق الخبرة
 
 أن  ، الال

 
ة لم تحرصإال على توفر شرط ستل مين املمع  هاتعاقدعند  البلدي 

بمنزل بوزيان ول مة السوق ألاسبوعية العامة  لالنتصابالسوق ألاسبوعية يذكر من ذلك أن  صاحبي ل مة  .الخبرة

بالكربة  لالنتصابصاحب ل متي السوق ألاسبوعية و  2711كتوبر أاستصدرا معرفات جبائية خالل شهر  بالقالل

 .2710جانفي بالخرشف استصدر معرف جبائي في شهر  لالنتصابوالسوق ألاسبوعية 

دلم كما  ة  تتقي    سواقألا كراس الشروط العام النموذجي املتعلق بل مة  من 34بمقتضيات الفصل البلدي 

تقديم املوازنة الختامية املنج ة واملؤيدات املالية الخاصة بكل الحرص على مطالبة أصحاب الل مات ببخصوص 

                                                           
ية. 

 
قة بالتصرف في ألاسواق الر اجعة للجماعات املحل

 
ذكير بأهم املقتضيات املتعل 3 املتعلق بالت 
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ن  املصاريف حو على حسن متابعة  عليهمالتي يتعي  ة على هذا الن  ف البلدي  ة. وال يساعد تصر  توجيهها إلى البلدي 

 مات 
 
 للملك البلدي. عند استغاللهمأصحاب الل

ة   اخلي  ة على حرصتلم  سالف الذكر 2713نة لس 17عدد وخالفا ملقتضيات منشور وزير الد  إحكام  البلدي 

مسك وإنجاز الحسابات املالية للمعاليم الواجبة باألسواق وضمان شفافية املعامالت وذلك من خالل طبع 

شات
 
ة املحاسب البلدي واستعمال هذه الوصوالت دون غيرها من قبل صاحب  كن الوصوالت ووضعها على ذم 

 مة الذي يمنع عليه منعا باتا استعمال أي  
 
ى الاستظهار بها عند كل طلب من طرف أعوان  الل

 
دفاتر أخرى ويتول

شات الوصوال 
 
لين لتأمين املراقبة على أن ال يتم  تجديد كن د من البلدية املؤه 

 
 في صورة التأك

 
ت لفائدة املستل م إال

 التي حل  أجلها.خالص ألاقساط 

 مات 
 
ة على حسن متابعة إنجاز الل كر أن يساعد املصالح البلدي 

 
د باإلجراءات آنفة الذ     ومن شأن التقي 

ة بخصوص رقم املعامالت املتد بما يتيح لها الاستئناس  باألسواق املستل مةول اوالحصول على املعطيات املالي 

عر الافتتاحي للسنة املوالية.بهذه املعطيات لتحديد ا  لس 

 

 
ّ
 قابة على النفقاتاني: الرّ الجزء الث

I. النفقات هيكلة 

 

ة بين 11,3سنة في د أ. 0,06753 حوالي نفقات العنوان ألاول جملة بلغت  أجير نفقات الت   توز عت خاص 

والي بقيمة ناه ت وسائل املصالح نفقات العمومي و  تباعا ما يعادل  أيد  102.9516115و د 726214,.475على الت 

  ,نفقات العنوان ألاول  إجماليمن   %11111و % 1133,نسبة 

تسديد نفقات و  الاستثمارات املباشرة نفقات  استأثرتد و  442.14765,7نفقات العنوان الثاني فقد بلغت  اأم  

أي ما  د 2,1.7276419و د 291.1296101والي الثاني حيث بلغت على الت  أصل الدين بمجموع نفقات العنوان 

 , العنوانهذا %  من إجمالي نفقات  5062% و 4261 يعادل تباعا نسبة 

م.د في  26399حوالي ب 2719النهائية املخصصة لنفقات البلدية بعنوان تصرف سنة  الاعتماداتوقد قدرت 

برز يو%.  44م.د بما يعادل نسبة استهالك في حدود  16319املستهلكة  الجملية الاعتماداتحين لم تتعد قيمة 

خالل سنة  "منزل بوزيان"ة بالعنوانين ألاول والثاني من قبل بلدي  الاعتمادات النهائية واملستهلكة  الجدول املوالي

11,3: 
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 مجموع النفقات

 املبلغ )أ.د( بيانال

 2.3996057 الاعتمادات النهائية

 1.3196193 املستهلكة الاعتمادات

 33 نسبة الاستهالك) %(

 نفقات العنوان ألاول 

 املبلغ )أ.د( بيانال

 9776777 الاعتمادات النهائية

 0,06753 الاعتمادات املستهلكة

 03,95 (% )ستهالكنسبة الا 

  نفقات العنوان الثاني

 املبلغ )أ.د( بيانال

 1.5996057 الاعتمادات النهائية

 4426147 الاعتمادات املستهلكة

 58,08 (% ) ستهالكنسبة الا 

 

% من  ,3,61ة بالعنوان الثاني حيث لم يتم استهالك سوى حوالي خاص   الاستهالكلوحظ ضعف نسب 

والتي تم استهالكها بنسبة  القتناء معدات وتجهيزاتاملخصصة  الاعتماداتاملخصصة له. فباستثناء  الاعتمادات

 %  99.5املستهلكة بنسبة  الاقتصاديةلبناء وتهيئة املنشآت ذات الصبغة % والاعتمادات املخصصة  177

الفصول  أغلبفقد سجلت  % 9969لتسديد أصل الدين الداخلي التي استهلكت بنسبة والاعتمادات املخصصة 

 استهالك فصول العنوانين ألاول والثاني؛ %. ويبرز الجدول املوالي نسب 7نسبة استهالك 

 %نسبة لاستهالك )د( لاعتمادات املستهلكة )د( لاعتمادات النهائية البيان 

 85,23 767.043,037 900.000 نفقات العنوان ألاول 

    الفصول 
 0,00 0 44.350 املنح املخولة ألعضاء املجلس البلدي

ين  96,79 491.368,785 507.650 تأجير ألاعوان القار 

ين  73,52 13.233,430 18.000 تأجير ألاعوان غير القار 

نفقات تسيير املصالح العمومية 

 املحلية

226.800 172.948,884 76,26 

مصاريف إستغالل وصيانة التجهيزات 

 العمومية

4.200 0 0,00 

منحة تكميلية ظرفية لفائدة أعوان 

 الدولة واملؤسسات العمومية

9.800 5.100,784 52,05 

 84,48 7.249,750 8.582 تدخالت في امليدان إلاجتماعي
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 89,43 4.024,300 4.500 تدخالت في ميدان التعليم والتكوين

 100,00 19.000 19.000 مساهمة الودادية

تدخالت في ميادين الثقافة والشباب 

 والطفولة

6.000 3.000 50,00 

 التعاون مع الجماعات املحلية وهياكل

 أخرى 

1.000 1.000 100,00 

 100,00 50.117,104 50.118 فوائد الدين الداخلي

 36,86 552.850,460 1.499.740,211 نفقات العنوان الثاني

    الفصول 
راسات

 12,68 3.360 26.489 الد 

البنايات إلادارية: إحداث وتوسعة 

  وتهيئة

255.468 59.631,090 23,34 

 0,00 0 10.000 تجهيزات إدارية

 0,00 0 10.000 إلاعالمية البرامج والتجهيزات

 100,00 63.665 63.665 إقتناء معدات وتجهيزات

 40,58 42.199,488 103.980,007 إلانارة

 24,78 78.668,451 317.467 الطرقات واملسالك

بناء وتهيئة التجهيزات الجماعية 

 للثقافة والشباب والرياضة والطفولة

10.000 0 0,00 

املنشآت ذات الصبغة  بناء وتهيئة

 الاقتصادية 

44.571,204 44.305,842 99,40 

عة  0,00 0 200.000 نفقات التنمية غير املوز 

 99,97 261.020,589 261.100 تسديد أصل الدين الداخلي

 0,00 0 20.000 البيئة والتنمية املستديمة

 0,00 0 15.000 السياحة

 0,00 0 30.000 التراثالثقافة واملحافظة على 

 0,00 0 27.896,140 الرياضة والتربية البدنية

الشؤون إلاجتماعية والتضامن 

 والتونسيون بالخارج

40.000 0 0,00 

 0,00 0 285,600 الطفولة

 0,00 0 6.753,657 الشباب

مساهمات مالية مختلفة إلنجاز 

 مشاريع ذات صبغة محلية

132.000 37.864,157 28,68 
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II. تهاتأديو  نفقاتعقد ال 

 لنفقاتعلى ا املسبقة رقابةال -

لسنة  29ساس ي عدد ادرة بمقتض ى القانون ألا من بين املبادئ التي تأسست عليها مجلة الجماعات املحلية الص  

هو مبدأ املراقبة الالحقة وحذف كل أنواع املراقبة الادارية املسبقة ونص  الفصل  2711ماي  9خ في مؤر   2711

ال يخضع التعهد بالصرف لتأشيرة مصالح مراقبة املصاريف العمومية أو أي املجلة املذكورة على أن "من  1,5

  تراخيص أخرى 
 
 أن

 
  .2719 ةاملالي   نةس  الن عدم تفعيل هذا إلاجراء خالل ه تبي  ". إال

ة وألامر عدد  2,9قتضيات الفصل هذه الوضعية، وخالفا مل وفي ظل   لسنة  2101من مجلة املحاسبة العمومي 

ة 2712نوفمبر  19املؤر خ في  2712 ق بمراقبة املصاريف العمومي 
 
وثائق الصرف الواردة على  لم ترفق أحيانا املتعل

على املحكمة بالوثيقة التي تثبت الحصول على تأشيرة مراقب املصاريف وتم  الاكتفاء بذكر رقم التأشيرة وتاريخها 

 ق من احترام مبدأ التأشيرة املسبقة.ويعيق هذا إلاجراء عملية التحق   ألاوامر بالصرف.

 كما ا
 
بمبدأ الحصول على  مناسبات 0في د البلدية ضح من خالل املستندات املودعة لدى املحكمة عدم تقي  ت

ذلك من خالل أسبقية تواريخ ويبرز  دينارا 97,.24 حواليبلغت  بإنجاز نفقات بقيمة جمليةالتأشيرة املسبقة 

 .فن باألمر بالصر الفواتير لتاريخ تأشيرة مراقب املصاريف العمومية املضم  

 خالص املتعاملين مع البلدية -

ة بتاريخ  خطيط واملالي  ادر عن وزير الت   1900مارس  5خ في لقرار املؤر  ل املنقح ,191أكتوبر  13ينص  القرار الص 

ق بضبط ألاجل املمنوح للمحاسبين املختصين للقيام بتأشيرة أوامر صرف النفقات الصادرة لهم 
 
ه املتعل

 
على أن

ة في  سات العمومي  ية واملؤس 
 
ولة والجماعات املحل ات دائني الد  ين صرف مستحق  ن على املحاسبين العمومي  يتعي 

رف ام كحد  أقص ى من تاريخ إصدار ألامر بالص    أجل عشرة أي 
 
  إال

 
 د. وتراوحت مدن عدم احترام هذه آلاجاله تبي  أن

  .يوما 94و أيام 3بين مناسبة  27في أخير الت  

 مبدأ السنوية احترام -

 املعقودة  من مجلة املحاسبة العمومية يتم تحميل النفقات 19وفق مبدأ السنوية املنصوص عليه بالفصل 

ت ايد املديونية د بهذا املبدأ رصدها بعنوان ميزانية السنة الجارية. ومن نتائج عدم التقي   على الاعتمادات التي يتم  

من الفصل  17ن أن جملة نفقات الفقرة ف سابق. وقد تبي  وتثقيل ميزانية السنة املوالية بنفقات تعود إلى تصر  

72.271  
 
من جملة  % 19675 حوالي بما يمثل نسبة د ,32.9516,5 قيمتها ناه تدات املتعلقة بتسديد املتخل

  .املصالح وسائلنفقات 
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 الفواتير تأشيرة مكتب الضبط على -

ضح من خاللو 
 
لصرف أنه ال يتم في أغلب الحاالت تسجيل هذه اأوامر بفحص مختلف الفواتير املرفقة  ات

ة الفواتير بمكتب الضبط   بالبلدي 
 
ن من احترام ألاولوية في خالص امل ودين ومن احتساب آجال وهو ما ال يمك

 التثبت من شمولية الفواتير الواجب خالصها. القدرة على الخالص القانونية فضال عن عدم

ها ستعمل على تسجيل الفواتير بمكتب الضبط واحترام ألاولوية في خالص أفادت البلدية ضمن إجابتها أن  و 

 امل ودين.

 التنصيصات الوجوبية على الفواتير -

الصيغ املقررة  صفية حسبمن مجلة املحاسبة العمومية أن يتم تحرير مستندات الت   95اقتض ى الفصل  

 
 
 2من مجلة ألاداء على القيمة املضافة والتعليمات العامة عدد  11وأوجب الفصل  بها العمل راتيب الجاري بالت

  ,199نوفمبر  4املالية بتاريخ  إلادارة العامة للمحاسبة العمومية بوزارة ادرة عنالص  
 
قة بقائمة الوثائق واملتعل

نصيصات صفية كالفواتير والكشوفات واملذكرات جملة من الت  مستندات الت  العمومية تضمين  نفقاتللاملثبتة 

 
 
 دلبعض البيانات الوجوبية على غرار مراجع طلبات التزو   هاافتقار  فواتير 9بخصوص ه لوحظ الضرورية. غير أن

 . وألاثمان الفردية للفصول خالية من ألاداء ورقم الفاتورة ونسبة ومبلغ ألاداء على القيمة املضافة

 جرد ألامالك -

ى املحاسب عال  209يقتض ي الفصل و 
 
وة على إدارته ألموال البلدية من مجلة املحاسبة العمومية أن يتول

اتها ر عليه مسكها  ومسك حسابي 
 
مسك حسابية خاصة بمكاسب البلدية املنقولة منها وغير املنقولة وإذا ما تعذ

ة بإجراء جرد عام  لتلك املكاسب، ى كل  سنة مالي 
 
ى مراقبتها وجمعها بحساباته ويقوم في موف

 
ه  مباشرة يتول

 
 أن

 
 تم  إال

 جردلقيامه باعدم نقولة وغير املنقولة و مسك املحاسب البلدي لحسابية خاصة باملكاسب امل مدالوقوف على ع

 أن ال يضمن توفير الحماية الالزمة ألمالك البلدية املنقولة. همن شأنهو ما و  .نوي الس  

 إكساء العملة -

  1991ديسمبر  11املؤرخ في  1991لسنة  2479 عدد من ألامر ,نص الفصل  
 
ق بضبط النظام ألاساس ي واملتعل

والجماعات املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادارية على أن تمنح إلادارة الخاص بسلك عملة الدولة 

 أن  البلدية لم تتول   .عام ة ماي من كل  لعملتها لباس الشغل في غر  
 
في شأن هذه الطلبات طلب التزود  توجيهإال

  واستالمها
 
وتدعى البلدية إلى الحرص على إسناد  .شهرأ 3ناه  أي بتأخير  2719خالل شهر أوت من سنة  إال

 عملتها لباس الشغل في آلاجال القانونية بما يضمن جانبي الوقاية والسالمة املهنية.



17 
 

 على تمكين العملة من لباس الشغل في آلاجال. حرصه سيتم الورد ضمن إجابة البلدية أن  و 

* 

*                * 

 حكمةامل توصيات

من  2719رف بعنوان سنة ة في عمليات القبض والص  خالالت جوهري  إة إلى عدم وجود خلصت ألاعمال الرقابي  

 
 
 . منزل بوزيانلبلدية  ر على مصداقية البيانات املضمنة بالحساب املاليشأنها أن تؤث

  الوقوف عليها وقصد تالفي النقائص التي تم  
 
محكمة ق بتعبئة املوارد أو إنجاز النفقات توص ي سواء فيما يتعل

  املحاسبات
 
وتحسين  ةخاذ جملة من التدابير التي من شأنها أن تساعد على تنمية املوارد الذاتية للبلديبات

 :التصرف في امليزانية

على إحكام إعداد جداول التحصيل وتحيينها باستغالل كافة آلاليات القانونية املتاحة لها بمجلة  الحرص-

الجباية املحلية بما يضفي عليها الشمولية والصحة وذلك فضال عن السهر على تثقيل هذه الجداول في آلاجال 

 .القانونية

 إيالء أعمال التتب  -
 
والتنسيق مع  .وامللك البلدي املعاليم على العقاراتلتحسين نسب استخالص زمة ع ألاهمية الال

 القابض البلدي بخصوص متابعة أعمال الاستخالص.

إعداد جدول تحصيل الفارق بين الحد  ألادنى للمعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو -

قصد الوقوف على الحاالت التي تستوجب خالص مبلغ إضافي  املهنية واملبلغ املستخلص بعنوان هذا املعلوم

 واملطالبة بتثقيله لدى القابض البلدي بما يمكن أن يساهم في تحصيل موارد إضافية.

الالتزام بالقواعد وإلاجراءات وآلاجال التي تحكم عقد النفقات وتأديتها مع الحرص على تقديم وثائق إلاثبات -

 قانونية الجاري بها العمل.املؤيدة لها طبقا للصيغ ال

 (.(GRBالحرص على حسن استغالل منظومة التصرف في موارد امليزانية -

- 
 
تابعة واملراقبةات

 
دابير التي من شأنها املحافظة على ممتلكات البلدية وتفعيل آليات امل واجراء الجرد  خاذ الت 

نوي للمواد.  الس 

 املحلية ومجلة املحاسبة العمومية وبالتراتيب الجاري بها العمل. أحكام مجلة الجبايةبالتقيد بالقوانين وخاصة  -

 












