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 تقر�ر�الرقابة�املالية�ع���بلدية�قصور�الساف

  )2017تصرف�سنة�(

  
  

  تقديم�البلدية

دون�(كتار��39وتبلغ�مساح��ا�حوا����1922مارس��29قصور�الساف�بمقت�����مر�املؤرخ����بلدية�أحدثت�
�للبلديات �ا��ديد �ال��ا�ي ��)اعتبار�التقسيم �س�ا��ا �عدد �يبلغ �العام��28,842كما �التعداد �حسب �ساكن ألف

وتضّم�دائرة�وتقع�البلدية�بالشمال�الشر���من�الساحل�التو�����بوالية�امل�دية�. 2014للس�ان�والسك���لسنة�
   .مؤسسة�3.776و�وجد���ا�سلقطة�

�البلدية توّلتو  ��سي���شؤون ،� �سنة �2017خالل ،� �خصوصية �أعضاء�ضّمتنيابة معتمد��برئاسة خمسة
� املنطقة �وذلك ��2017فيفري �8منذ �سنة �خالل �املنتخب �البلدي �املجلس �تنص�ب �غاية و�شمل��. 2018إ��
��ال�ي�لة �العامة �الكتابة �فضال�عن �البلدية �إلدارة �فرعية�العامة �وإدارة �واملالية ��دار�ة �للشؤون �فرعية إدارة

  .إلعالمية�وقسم�التصرف����الوثائق�و�رشيفلفنية�ومص��ة�

� �البلدية �أعوان �عدد ��82و�لغ �سنة �مو�� ��� ��2017عونا ��54م��م �العملةمن �املوارد�. صنف �معدل �بلغ وقد
د����ح�ن�بلغ�معدل�النفقات�السنو�ة�خالل�نفس�الف��ة�.أ 3.749ما��عادل��2017-2015السنو�ة�خالل�الف��ة�

  .د.أ�3.058

  طبيعة�امل�مة�

إطار�تنفيذ��تفاقية�امل��مة�ب�ن�ا��م�ور�ة�التو�سية��و���2018 أكتو�ر 30بتار�خ���550مة�عدد�املذن�إبعمال�
�املحلية �وا��وكمة �ا��ضر�ة �التنمية �برنامج �والتعم���لتمو�ل �لإل�شاء �الدو�� �النظر����تولّ �،والبنك �الدائرة ت

� �سنة �املالية�للبلدية��عنوان �املا���ومن���ة�ومصداقية��2017الوضعية �ا��ساب �إعداد �إح�ام �من للتأكد
كما�ا�تمت�الدائرة�بمج�ود�البلدية�من�أجل��عبئة�املوارد�املتاحة�ل�ا�وتأدية�نفقا��ا���� .املضمنة�بھ البيانات

  .كنف�الشرعية

�واستغالل� �الدائرة �كتابة �لدى �املودعة �الصرف �ومس�ندات �املا�� �ا��ساب �فحص �الرقابية ��عمال وشملت
عالوة�ع���الز�ارات�" أدب�بلديات"جة�من�منظومة�املعطيات�الواردة�باالست�يان�املوجھ�للبلدية�وتلك�املستخر 

-2015وارتكزت�التحاليل�املالية�ع���الف��ة��.امليدانية�املنجزة�لدى�مصا���البلدية�واملركز�املحاس���ا��اص���ا
2017.  
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   إجراءات�إعداد�امل��انية�وختم�ا��سابات

�خالل�الدورة�الرا�عةمداولة�املجلس�البلدي�ع����2017تّم�عرض�مشروع�م��انية�بلدية�قصور�الساف�لسنة�
ماي��14املؤرخ�����1975لسنة��35من�القانون�عدد��13ألح�ام�الفصل�وذلك�خالفا� 2016 د�سم�� 15بتار�خ�
مت�تو املتعلق�بالقانون��سا����مل��انية�ا��ماعات�املحلية�كما�تّم�تنقيحھ�وإتمامھ�بالنصوص�الالحقة،��1975

  .2016د�سم����30عل��ا�من�قبل�وا���امل�دية�بتار�خ��ةاملصادق

�وقرارات� �التنقيح �قرارات �محتوى �مع �امل��انية �داخل ��عتمادات �وتحو�ل �التنقيح �عمليات �مقارنة �تّمت وقد
تحو�ل��عتمادات�والتأكد�من�تطابق�ا،�كما�تّم�التحقق�من���ة��جراءات�وا��صول�ع���مصادقة�سلطة�

  .  مل��انية�ا��ماعات�املحليةمن�القانون��سا�����28و�27و�25و��13شراف�عل��ا�طبقا�ألح�ام�الفصول�

املصادقة�من�قبل�النيابة�ا��صوصية�لبلدية�قصور�الساف�ع���قرار�غلق�امل��انية��2018ماي���15تار�خ�و 
وتّم�إيداع�ا��ساب� .2017الذي�ي��ز�املبلغ�ال��ا�ي�للموارد�املستخلصة�وللنفقات�املأذون�بدفع�ا�خالل�سنة�

 .2018جوان���2عد�مصادقة�وا���ا���ة�بتار�خ��2018جو�لية��19 املا���لدى�دائرة�املحاسبات�بتار�خ

  خالصة�أعمال�املراجعة

�فيما�عدا�املبالغ�املتعلقة�ببقايا��ستخالص�و�باعتبار�ما�ان��ت�إليھ�أعمال�الرقابة�فإنھ�يمكن�التأكيد�ع���أّن 
ال��شو��ا�أخطاء�جو�ر�ة�من�شأ��ا�أن�تمس��2017عمليات�القبض�والصرف�املنجزة��عنوان�السنة�املالية�

  .بمصداقية�البيانات�املضمنة�با��ساب�املا���للبلدية
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  )بالدينار( 2017 سنةم��ص�ا��ساب�املا���ل

 
  

 
2015 2016 2017 

 3.609,115 3.792,215 3.846,085  مقابيض
 2.865,478 2.679,096 2.502,853  العنوان��ول 

 1.292,217 1.074,418 958,796 ا��بائية��عتياديةاملداخيل� 1
 820,835 631,641 592,567 املعاليم�ع���العقارات�و��شطة 1  

 191,576 158,651 148,439 مداخيل�إشغال�واستلزام�امللك�العمومي�البلدي 2  

 279,805 284,126 217,790 معاليم�الرخص�وإسداء�خدمات 3  

 1.573,261 1.604,678 1.544,057 ا��بائية��عتياديةاملداخيل�غ��� 2
 435,922 342,119 395,982 مداخيل�أمالك�البلدية��عتيادية 5  

 1.137,339 1.262,558 1.148,075 املداخيل�املالية��عتيادية 6  

 743,637 1.113,119 1.343,232 العنوان�الثا�ي
 548,651 886,461 1.032,333 املوارد�الذاتية�املخصصة�للتنمية 3
 125,121 162,495 383,715 منح�التج��� 7  

 423,530 723,966 648,618 مدخرات�وموارد�مختلفة 8  

 190,834 222,506 306,747 موارد��ق��اض 4
 190,834 222,506 306,747 موارد��ق��اض�الداخ�� 9  

 4,152 4,152 4,152 املوارد�املتأتية�من��عتمادات�املحالة 5

 4,152 4,152 4,152 املوارد�املتأتية�من��عتمادات�املحالة 12  

 2.898,312 3.325,961 2.950,139  مصار�ف
 2.238,386 2.071,578 1.738,940  العنوان��ول 

 2.139,976 1.963,356 1.647,081 نفقات�التصرف 1
 1.205,792 1.266,205 971,279 التأج���العمومي 1  

 787,419 606,234 592,592 وسائل�املصا�� 2  

 146,765 90,917 83,210 التدخل�العمومي 3  

 98,411 108,223 91,859 فوائد�الدين�املح�� 2

 98,411 108,223 91,859 فوائد�الدين�املح�� 5  

 659,926 1.254,383 1.211,199 العنوان�الثا�ي
 531,546 1.120,805 1.024,564 نفقات�التنمية 3
 531,546 1.120,805 1.024,564 �س�ثمارات�املباشرة 6  

 128,379 133,578 186,634 �سديد�أصل�الدين 4
 128,379 133,578 186,634 �سديدأصل�الدين 10  

 0 0 0 النفقات�املسددة�من��عتمادات�املحالة 5
 0 0 0 النفقات�املسددة�من��عتمادات�املحالة 11  

 710,802 466,254 895,946 الفائض
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  ونفقا��ا�� قصور�السافتحليل�موارد�بلدية�

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

أسفر�تنفيذ�وقد�. 2017سنة��د.أ 3.609إ����2015د�سنة�.أ 3.846من�قصور�الساف�تطّورت�م��انية�بلدية�
�د.أ 711عن�فائض�جم������املقابيض�ع���املصار�ف�قدره���2017عنوان�تصرف� قصور�الساف م��انية�بلدية

أما�البا���الذي�يمثل�الفوائض�املنقولة�من�سنة�إ���أخرى��،د.أ ���707حدود����حتياطيتم�تحو�لھ�إ���املال�
   .�نتقا��فقد�تم�تحو�لھ�إ���ا��ساب�د�.أ �4عنوان�املشار�ع�املمولة�بواسطة��عتمادات�املحالة�وقيمتھ�

� �املصار�ف �ع�� �املقابيض �فوائض �أّن �العامة �النتائج �ت��زه �ما �أ�ّم ��سنة��% 11ب�سبة��تراجعتومن مقارنة
2015.  

��عرفتو  � تراجعااملوارد �%  3ب�سبة �سنة ��2017خالل ��سنة �العنوان� 2015مقارنة �مقابيض �تراجعت حيث
  %. 7مقابيض�العنوان��ول�ب�سبة� مقابل�ارتفاع�%  26الثا�ي�ب�سبة�

%  13إ���ارتفاع�مصار�ف�العنوان��ول�ب�سبة��ذلكو�عزى��،خالل�نفس�الف��ةاستقرارا�لنفقات��ّ�لت�ا كما
  %. 29ب�سبة��مقابل�تراجع�مصار�ف�العنوان�الثا�ي

  تحليل�املوارد��

من�املداخيل�%  79و���تت�ون����حدود��.د.أ�3.609 قصور�السافجملة�موارد�بلدية��2017بلغت�خالل�سنة�
  .من�موارد�التنمية%  21و���عتيادية

  موارد�العنوان��ول �-

� �سنة �خالل �للبلدية ��ّول �العنوان �موارد ��2017بلغت �جملتھ �ا��بائية�. د.أ�2.865ما �املداخيل �من وتت�ّون
���عتيادية ��% 45ب�سبة ��عتيادية �غ���ا��بائية �املداخيل �ومن �% 55ب�سبة ،� ��س�تھ �تطورا %   7م��لة

  . 2015مقارنة��سنة�

وتتأّ�ى�املداخيل�ا��بائية��عتيادية�أساسا�من�املعاليم�املوّظفة�ع���العقارات�و��شطة�وع���إشغال�امللك�
�إسداء� �مقابل �واملعاليم ��دار�ة �والرخص �املوجبات �وع�� �فيھ �العمومية �املرافق �واستلزام �البلدي العمومي

�أخر  �اعتيادية �جبائية �سنة�. ى خدمات�ومداخيل ��� �املداخيل �جملتھ��2017و�لغت��ذه �ما�.أ�1.292ما �أي د
�العنوان��ول  % 45يمثل� �موارد �جملة �. من �العقارات�و��شطة"وتمّثل �ع�� �عناصر�املداخيل�" املعاليم أ�ّم

  .% 63ب�سبة��د.أ�821ا��بائية��عتيادية�بقيمة�بلغت�

� �ذات �املؤسسات �ع�� �املعلوم ��عنوان �املداخيل �مورد�وتمثل �أ�م �أو�امل�نّية �أو�التجار�ة �الصناعية الصبغة
من�جملة�املداخيل�ا��بائية�%  32أي�ما�يمّثل��2017د����سنة�.أ�413تحصيل��بال�سبة�إ���البلدية�حيث�تّم 
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ة،�أّما�املداخيل�املتأتّية�من�املعلوم�ع���العقارات�املب�ية�ومن�املعلوم�ع����را����غ���املب�ي. �عتيادية�للبلدية
  .من��ذه�املداخيل%  3و%  13د�أي�ما�يمّثل�تباعا�حوا���.أ 43د�و.أ 169 فقد��انت�ع���التوا������حدود

�و  �قـدره �بما �فيھ �العمومية �املرافق �واستلزام �البلدي �العمومي �امللك �إشغال �مداخيل �أي.أ 191استأثرت ما��د
 .2017لسنة��من�املداخيل�ا��بائية��عتيادية%  15 يمّثل��سبة

�280ما�قدره��2017عاليم�مقابل�إسداء�خدمات�خالل�سنة�املو �مداخيل�املوجبات�والرخص��دار�ة�لغت�و 
 .من�املداخيل�ا��بائية��عتيادية%  22د�أي�ما�يمّثل��سبة�.أ

�سنة� ��� �بلغت �غ���ا��بائية��عتيادية�فقد �يتعّلق�باملداخيل ��7201وفيما �قيمتھ ��ذه�. د.أ 1.573ما وتتوّزع
�املوار  �ب�ن �البلديد �امللك ��عتياديةو �مداخيل �املالية �املش��ك��املداخيل �املال �من �املناب �من �أساسا املتأّتية

  .د.أ�923البالغ��ل��ماعات�املحلية

�و  �سنة ��� �البلدي �امللك �مداخيل ���2017لغت �قيمتھ �العقارات�. د.أ�436ما �كراء �من �أساسا �تتأ�ى و��
  . من�جملة�مداخيل��مالك%  98د��ممثلة�بذلك�حوا���.أ�427والتج���ات�واملعّدات����حدود�

 عنوان�الثا�يموارد�ال -

د�و�شمل�املوارد�الذاتية�واملخّصصة�.أ�744ما�جملتھ��2017بلغت�موارد�العنوان�الثا�ي�للبلدية�خالل�سنة�
مقارنة�%  26 السنوي لھ�معّد  راجعاللتنمية�وموارد��ق��اض�واملوارد�املتأتية�من��عتمادات�املحالة�م��لة�ت

  . �2015سنة�

  %. 57د�أي�ب�سبة�.أ�423أ�م�مورد�ضمن�العنوان�الثا�ي�بمبلغ��املدخرات�واملوارد��خرى ل�وتمثّ 

  تحليل�النفقات

من�نفقات�%  77و���تت�ون����حدود��2017د�خالل�سنة�.أ�2.898 قصور�السافبلغت�جملة�نفقات�بلدية�
 .من�نفقات�العنوان�الثا�ي%  23العنوان��ول�و

 عنوان��ول مصار�ف�ال -

مقارنة��سنة�%  13د�م��لة�تطورا�ب�سبة�.أ�2.238 ما�جملتھ�2017 مصار�ف�العنوان��ول����سنةبلغت�
2015 .� �بمبلغ �التصرف �الدين�فيما�تبقى%  96د�و��سبة�.أ�2.140وتتوزع�ع���نفقات وتمثل�نفقات�. وفوائد

  .من�مجموع�نفقات��ذا�العنوان % 89  ووسائل�املصا��التأج���العمومي�

� �و�ستأثر�نفقات �البالغة �املحلية �العمومية �.أ��313سي���املصا�� �ب�سبة �وسائل��% 40د �نفقات �جملة من
  .م��ا�نفقات�اس��الك�الك�ر�اء�والغاز�% 98املصا���،�
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    لعنوان�الثا�يمصار�ف�ا -

وتتوزع��ذه�النفقات�. 2015مقارنة��سنة�%  �26س�تھ��راجعات�م��لة. د.أ 660 نفقات�العنوان�الثا�ي لغتب
� �نفب�ن �ب�سبة �التنمية �و %  81قات �ب�سبة �الدين �أصل �غ���املستعملة�%.  �19سديد ��عتمادات وش�دت

مّثل�تلك��عتمادات��سبة�وت%.  4بة�ب�س�2017 -2015خالل�الف��ة��ز�ادةبال�سبة�إ���نفقات�العنوان�الثا�ي�
  .  2017من�مجمل��عتمادات�املرصودة�خالل�سنة�%  15

 28م��لة�تراجعا��س�تھ��2017خالل�سنة�د�.أ�����531س�ثمارات�املباشرة�البالغة��نفقات�التنميةتتمّثل�و 
أ�ّم�الطرقات�واملسالك�و�ناء�و��يئة�امل�شآت�ذات�الصبغة��قتصادية�و�عّد�مشار�ع��.2015مقارنة��سنة�% 

    %. 12و%  �45س�ثمارات�ال���أجر��ا�البلدية�ب�سب�تبلغ�ع���التوا���

  . 2017-2015إّال�أّنھ�لم�يتّم�اس��الك�ا�طيلة�الف��ة��،د.أ��4الرغم�من�رصد�اعتمادات�محالة�قيم��ا�و 

 القدرات�املالية�للبلدية

�194بلغت�قيم��ا��جمالية�وما�سبق�ا� 2016تتعلق��سنة�ب�سديد�متخلدات��2017خالل�سنة�بلدية�القامت�
�.أ ���ّم �%  98د ��ل ��� �خاصة �تمثلت �عمومّية، �مؤسسات �تجاه �متخّلدات �خالص �ام��ا �التو�سية�من لشركة

   .د.أ�138بقيمة��ومؤسسات�أخرى د�.أ�48للك�ر�اء�والغاز�بقيمة�

الشركة�التو�سية�للك�ر�اء��تجاه�% 62 م��ا�أساسا�د.أ�197ما�جملتھ��2017ديون�البلدية��عنوان�سنة��لغت�و 
  . للتقاعد�وا��يطة��جتماعية�وط��تجاه�الصندوق�ال�% 13والغاز�و

� � ديون الو�اعتبار���م �سنة �مؤّشر��،�2017عنوان �البلديةمديونيّ بلغ �العمومية ة �املؤسسات جملة�( تجاه
��عادل�) جملة�موارد�العنوان��ول /  الديون  جملة�(ديو��ا� مجا��ةمج�ود�البلدية����و���املقابل�قّدر�%.  7ما

 15ب�سبة�) جملة�موارد�العنوان��ول / ل�سديد�املتخلدات�وفوائد�الدين�وأصل�الدين��املرصودة�عتمادات�
.%  

� �للبلدية ��دخار�ا��ام ���م �(و�مقارنة �املحققة ��ول �العنوان �موارد ��ول��–جملة �العنوان �نفقات جملة
�) املحققة �.أ�627البالغ �لسنة �املستوجبة �الديون �ب��م �2017د �أّن �يّت�� �الساف�، �قصور �بلدية مديونية

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

� �أخرى، �ج�ة �املاليةمؤشر��ش�دومن �( �ستقاللية �الذاتية �املوارد ��ول / جملة �العنوان �موارد ببلدية��)جملة
�% 60 مقابل�2017ة�خالل�سن%  63حيث�بلغت��س�تھ��2017 – 2015تطورا�خالل�الف��ة��قصور�الساف

  . 2015خالل�سنة�

قصور�ببلدية�) مصار�ف�العنوان��ّول �/نفقات�التأج��� -مصار�ف�العنوان��ّول�(أّما�مؤشر��امش�التصرف�
� �لسنة ��2017الساف �فقد �%  46 بلغ، �املؤشر ���يلمع � تحّسن ��سنوات �بلغ��2016و�2015مقارنة حيث

   % . 39و%  44ع���التوا���املؤشر�خالل�ما�
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  مالحظات�حول��عبئة�موارد�البلدية�وإنجاز�نفقا��ا

 املوارد�البلدية�عبئة�: أوال

  املواردتقدير�

� �مستوى �املقّدر�واملنجز��� �ب�ن �املقارنة �ل�سب�والثا�ي��ول ��نالعنوان�مواردبّي�ت �تحقيق�ا �ورغم �البلدية �ةأّن
�% 100إنجاز�بلغت� ،� ��ّ�لت �قد �فإّ��ا �وال����سب��نجاز�تفاوتا�ب�ن �و�جزاء �الفصول �مختلف �ب�ن املوزعة

   .% 128و� 0ب�ن�تراوحت�

   .���مختلف�بنود�موارد�ا�والبلدية�مدعّوة�إ���مز�د�إح�ام�تقديرا��ا

  إعداد�جداول�التحصيل

�ع��� ��ساعد �أن �شأ��ا �من �ال�� ��ساسية �البيانات �تتضمن �أ��ا �التحصيل �جداول �فحص �خالل �من تبّ�ن
�لسنة� �املب�ية �العقارات �ع�� �املعلوم �تحصيل �جدول �شمولية �عدم �لوحظ �غ���أنھ �املثقلة، �املعاليم تحصيل

�حسبد�ب�نما�يبلغ�عدد�املساكن�املحصاة�.أ 353مسكنا�بمبلغ�جم���قدره�حوا����9.889حيث�تضمن��2017
�لسنة� �والسك�� �للس�ان �العام �التعداد ��11.356ما�قدره��2014عملية �فإّن مسكنا من��% 13  حوا�� و�التا��

���� �نقص �عنھ �ترتب �مما �املع�� �التحصيل �بجدول �تضمي��ا �يتّم �لم �البلدية �باملنطقة �املب�ية �املساكن عدد
  .د.أ�52بحوا����املعاليم�املوظفة�تّم�تقدير�ا

،�و�و�بأذون�استخالص�وقتية��مساكن�5تخص��2017د��عنوان�سنة� 227 يفوق كما�ات���استخالص�مبلغ�
  .نفس�السنةما��ع���عدم�شمولية�ا��دول��عنوان�

وقد�. د.أ�58 تفوق �فصال�بقيمة�3.320أما�فيما�يتعلق�بجدول�تحصيل�معاليم�العقارات�غ���املب�ية�فيتضمن�
   .بأذون�استخالص�وقتية�2017عقارا�سنة��33خص�يد�.أ 2,650 بقيمةمبلغا��لوحظ�استخالص

�لسنة� �للمؤسسات �الوط�� �بال��ل �املتوّفرة �املعطيات �تفيد �املنطقة�تضّم��2017و��نما مؤسسة،� 3.776أّن
لوحظ�أّن�البلدية�ال�تتو���إعداد�جدول�مراقبة�تحصيل�ا��ّد��د�ى�للمعلوم�ع���املؤسسات�ذات�الصبغة�

ستخالص��ذا�املعلوم�و�قايا��ستخالص�املرفقة�ال  ال�توجد�متا�عة،�و�التا���امل�نيةالصناعية�أو�التجار�ة�أو�
  .وما�قبل�ا�2006با��ساب�املا���متوقفة�ع���ديون�سنة�

�بالنظر� �الّراجعة �التحو�ل �لعمليات �الش�ر�ة �التفصيلة �القائمات ��عض �ع�� �البلدية �القباضة �حصول ورغم
للبلدية��عنوان�املعلوم�ع���املؤّسسات�ذات�الصبغة�الصناعية�أو�التجار�ة�أو�امل�نية�من�القباضات�املالية،�

  .املستخلصة�وا��ّد��د�ى�املستوجب�للمعلومبلدية�ال��ستغل��ذه�القائمات�إلجراء�املقارنة�ب�ن�املبالغ�الفإّن�
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  تحصيلالالتأخ������تثقيل�جداول�

لوحظ�تأخ������تثقيل�جدول�تحصيل�املعلوم�ع���العقارات�املب�ية�وجدول�تحصيل�املعلوم�ع����را����غ���
أّن�تلك�املعاليم�من�مجلة�ا��باية�املحلية�اللذان�ينّصان�ع����30و�1املب�ية�وذلك�خالفا�ملقتضيات�الفصل�ن�

،�مستوجبة�الدفع�بداية�من�تار�خ�غرة�جانفي�من��ل�سنة�مما�يتطلب�تثقيل�تلك�ا��داول�قبل�ذلك��جل
 بتأخ���بلغ�2017لسنة��حيث�تم�تثقيل�جدو���املعلوم�ع���العقارات�املب�ية�واملعلوم�ع����را����غ���املب�ية

  . 2016سنة��يوما�54 يوما�مقابل�136

عوة�إ���مز�د�العمل�ع���تقليص�آجال�تثقيل�جداول�تحصيل�املعلوم�ع���العقارات�املب�ية�وذلك�والبلدية�مد
  .امل�ديةبالت�سيق�مع��ّل�من�القباضة�البلدية�وأمانة�املال�ا���و�ة�ب

  استخالص�املعاليم

� �مع �� اعتبار�بقايا �البالغة �موّ��.أ�2.483ستخالص ��� �استخالص�ا�2016 سنة�د �الواجب �املبالغ �ارتفعت ،
د�أي�ما�.أ�212وتّم�استخالص�. 2017د����سنة�.أ�2.791املعاليم�املوّظفة�ع���العقارات�إ���ما�قدره��عنوان�

  . 2015سنة�%  6 مقابل� % 8 �س�تھ

د�تتوّزع�ب�ن�املعلوم�ع���.أ 308 املعاليم�املوّظفة�ع���العقارات�ما�جملتھ��عنوان 2017و�لغت�تثقيالت�سنة�
  .  د.أ�58بقيمة� د��واملعلوم�ع����را����غ���املب�ية.أ�250العقارات�املب�ية����حدود�

%  5و%  8ع���التوا�����سبة�استخالص�املعلوم�ع���العقارات�املب�ية�واملعلوم�ع����را����غ���املب�يةو�لغت�
   .2015خالل�سنة�%  4و%  7مقابل�

 )د.أ(�ستخالصات� %)(�سبة��ستخالص� )د.أ( �ستخالصبقايا�
بالغ�الواجب�امل

 )د.أ( استخالص�ا
 املداخيل/املعاليم�

 الـمعلـوم�ع���العقارات�الـمب�ية 2.027 169 8 1.858
 املعلوم�ع����را����غ���املب�ية 763 42 5 721

��عنوان�مداخيل��مالك�إ��� د،�تّم�استخالص�ا�ب�سبة�.أ�706ما�جملتھ�وارتفعت�املبالغ�الواجب�استخالص�ا
  .2015سنة��%  69مقابل��سبة�%  62

� �بتار�خ �املجراة �امليدانية �املعاينة �خالل �من �تبّ�ن �بقصور��2018نوفم����30وقد �البلدية �للقباضة ��عده وما
إّال�أ��ا��2018منذ�جو�لية�) منظومة�التصرف����موارد�امل��انية(ترك���تطبيقة�إعالمية� و�الرغم�من�ھالساف�أنّ 

�استعمال�ا �دون �حال �تق�� �عطب �إ�� ��عتمد. �عّرضت �القباضة ��داء�والزالت �استخالص �متا�عة ع��� ات��
  . جذاذات�تمسك��ش�ل�يدوي 
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  استخالص�املعاليم�ع���العقارات�بأذون�استخالص�وقتية

�الساف��أّن لوحظ� �بقصور �البلدية �غ���املب�ّية�قبض��عمليات����يل�تتوّ��القباضة ��را��� �ع�� املعلوم
�الفصول�املعنية�بجدو��� �أذون�استخالص�وقتية��س�ب�عدم�وجود �بمقت��� �العقارات�املب�ّية واملعلوم�ع��

���ائية �أذون �طر�ق �ضمن��ستخالصات�عن �مباشرة �املذ�ور�ن �املعلوم�ن �البلدية��،تحصيل �تتو�� �أن دون
�ألمانة�املال�ا���و�ة�لتثقيل�ا�ع���س�يل�ال�سو�ة�عمال� إعداد�قائمات�ش�رّ�ة����شأن�تلك�الفصول�وإحال��ا

� �الفصل ��266بمقتضيات �العمومّيةمن �املحاسبة �شفافية�. مجّلة �بتكر�س ��سمح �ال �أن �ذلك �شأن ومن
  .�ّ�ة�بقايا��ستخالص��عنوان�السنة�املالية�املعنيةالعمليات�املحاس�ية�وأن�يؤثر�����ّ�ة�التثقيالت�و���

  الصإجراءات��ستخ

ءات��ستخالص�حيث�عدم�مواصلة�إجراو�را����غ���املب�ية�ع���العقارات�املب�ية� لوحظ�بخصوص�املعاليم
��قتصار �يتّم �غالبا، �و�نذارات�دو ، �الوحيدة ��عالمات �من�ع�� �فبالرغم ��ع��اضات�والعقل �املرور�إ�� ن

 5و%  8 ،�ع���التوا��،�استخالص��ذه�املعاليم�لم�تتجاوز �إّال�أّن��سبإنذارا��712إعالما�وحيدا�و 456ھ�توجي
   .2017خالل�سنة� اتنفيذيعمال��85إجراء�سوى��أّنھ�لم�يتمّ حيث� %

 11إعالما�وحيدا�و�37 توجيھ��شأ��ا�تّم علما�وأّنھ�قد��% 62 مداخيل�كراء�العقارات�و�لغت��سبة�استخالص
   .عمال�214عدد��عمال�التنفيذية��بلغإنذارا�ب�نما�

خالل�إنذارا��781إعالما�و�2.187عالمات�الوحيدة�و�نذارات،�ع���التوا��،�من�ا��م���لإل �عددالوقد�تراجع�
  .2017سنة�إنذارا��712وإعالما� 456إ����2015سنة�

 املستلزمة��مالكإدارة�

د�.أ�66الســــوق��ســــبوعية�بمبلــــغ�: و�ــــ��عــــة�ر أســــواق�ا�� �،2017،�خــــالل�ســــنة�اســــتلزمت�بلديــــة�قصــــور�الســــاف

ســــوق�ا��ملــــة�د�و .أ�5,100د�وســــوق�ا��ملــــة�لألســــواق��ســـلقطة�بمبلــــغ�.أ�12,500وســـوق�الــــذبح�وا��لــــود�بمبلـــغ�

   .د.أ�2,500ل��ضر�والغالل�بمبلغ�

ـــدد�وز�ـــــر�الداخليـــــة�خالفـــــا�مل�شـــــور�و  ــــة��2013جـــــوان��7املـــــؤرخ��ـــــ�� 10عــ ــيات�املتعلقـ حـــــول�التـــــذك���بـــــأ�ّم�املقتضـــ

وكـّراس�الشـروط�النمـوذ���وعقـد�اللزمـة�النمـوذ���املرفــق�  ،بالتصـرف��ـ���سـواق�الراجعـة�ل��ماعـات�املحليـة

مـا�ع�ــ���أن��ع�ــ��ضـرورة�أن�يبقـى�الضـمان�ال��ــا�ي�مخصصـا���سـن�تنفيـذ�اللزمــة�والسـتخالصالـذي�يـنّص�بـھ�

�ي�ون�املستلزم�مطالبا�بـھ�مـن�املبـالغ��عنـوان�عقـد�اللزمـة�وال�يمكـن�اسـ��جاعھ�إال��عـد�ان��ـاء�مـدة�الّلزمـة�و�ـإذن

عــن��ةلغ�املســتوجبااعت�ــ�ت�قيمــة�الضــمان�ال��ــا�ي�خالصــا�للمبــة�قصــور�الســاف�مـن�ا���ــة�املانحــة،�إال�أن�بلديــ
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�مر�الذي�ال��سمح�ل�ا�بج���الضرر�الذي�يمكن�أن�يحصل�ل�ا�من�جراء��اللزماتالثالثية��خ��ة�من�استغالل�

   .�ذا��ستغالل

قيم��ــا�ُتقــّدر� دون�موجــب�ســواق�اســ��الك�املــاء�والك�ر�ــاء�وتنظيــف�وترّتــب�عــن�ذلــك�تحّمــل�البلديــة�ملصــار�ف�

زم�ن�بخـالص��ـذه�كراسات�شـروط�اسـتلزام��ـذه��سـواق�ع�ـ��تكّفـل�املسـتل�بالرغم�من�تنصيص د.أ�4بحوا���

  .نفقاتال

ـــم�تحــــرص� ــاتر�البلديـــــة�و�اإلضــــافة�إ�ـــــ��ذلـــــك�لــ ــإلزام�املســـــتلزم�ن�باســـــتعمال�دفـــ ع�ـــــ��اّتخـــــاذ��جـــــراءات�الكفيلــــة�بـــ

الوصـوالت�املســلمة�مـن�قبــل�القـابض�البلــدي�ال�غ�ـ��ع�ــ��أن�ال�يـتّم�تجديــد��ـذه�الك�شــات�إّال��ـ��صــورة�التأّكــد�

ال�عــن�فضــ�ملردوديــة�الفعليــة�للملــك�املســتلزممــا�حــال�دون�معرفــة�امــن�خــالص��قســاط�ال�ــ��حــّل�أجل�ــا،�و�ــو�

  .2017د����موّ���سنة��625تخّلد�ديون�بذمة�مستلزم�سوق�ا��ملة�ل��ضر�والغالل�بمبلغ�

  مداخيل��مالك�البلدية�العقار�ة�

العقار�ة�حيث��البلدية�عدم�وجود�ضبط�دقيق�لألمالك�،2016،�ع���غرار�ما�تّم����يلھ�خالل�سنة�لوحظ

����قصور�السافلم�يتّم�تحي�ن�دف���ممتل�ات�البلدية،�و�التا���ف�و�ال��عكس�وضعية��مالك�العقار�ة�لبلدية�

  .2017موّ���سنة�

�وامللك�البلديحسب�البيانات�املقّدمة�من�مص��ة�ال��اعات��قصور�السافوتتمثل��مالك�العقار�ة�لبلدية�

�13و ةسكني�تمحال  4 محال�تجار�ا�و 37ّ�لة�لدى�إدارة�امللكية�العقار�ة�وم�فقط�م��ا��2 أرض�بيضاء����14

   .جميع�ا�غ���م��لةمحال�م�نيا�

�شأ��ا�اتفاقيات�أو�عقود��دون�إبرام ع���ذمة�عدد�من�ا��معيات�واملنظمات�املحليةمقرات��3وتضع�البلدية�

 مقرات��انت��4رمت�البلدية�من�كما�ُح �،د�شروط�استغالل�ا�وضبط��ل��امات�املحمولة�ع���املستغل�نيتحدل

�إثر�حّلھ �ع�� �مصادر��ا �وتّمت �الديمقراطي �الدستوري �التجمع �حزب �ذمة �ع�� �تتمكن�موضوعة �أن من��دون

  .اس��جاع�ا�بالرغم�من�عدم�تفو���ا�ف��ا

�سنواتو  �ثالث ��ل �الكرائية �القيمة �تحي�ن �وعدم �السنو�ة �الز�ادة ��سبة �ع�� �التنصيص �عدم طبقا��لوحظ
�ألح �الفصل ���25ام �عدد �القانون �37من �� �1977لسنة �وامل�سوغ�ن� �املسوغ�ن �ب�ن �العالقة �ب�نظيم �املتعّلق

   .بال�سبة�إ����عض�ا�1998و�1995لعدد�من�املحالت�التجار�ة�منذ�سنة�
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�2017عدم�استخالص�جملة�من�معينات�كراء�عقارات�معّدة�ل�شاط�تجاري�بلغت����مو���سنة�لوحظ��كما
�قيمتھ �.أ�174 حوا���ما �بقيمة �صنا�� �ل�شاط �معّدة �عقارات �كراء �ومعينات �عقارات�.أ�45د �كراء �ومعينات د

  .د.أ�2زت�و ومعينات�كراء�عقارات�معدة�للسكن�بقيمة�تجا�د.أ�21معّدة�ل�شاط�م���بقيمة�

  �حصاءات�التكميلية

 �� �ومص��ة �العمرانية �وال��اخيص �ال��يئة �مص��ة �ب�ن �الت�سيق �غياب �جداول�لوحظ �إعداد �عند داءات
حيث�ال�يتّم�استغالل�البيانات�املتعّلقة�ب��اخيص�البناء�املسّلمة�كما�ال��،تحصيل�املعاليم�ع���العقارات�املب�ية

  .يتّم�إجراء�املسوحات�الالزمة�للّتأكد�من��ن��اء�من�إنجاز�البناءات

   املعاليمطرح�

املواد�ال����ّلف�املحاسب�بجباي��ا�إذا�ما�من�مجلة�املحاسبة�العمومية�ع���أّنھ�يجوز�طرح��267نص�الفصل�ي
  .�عذر�عليھ�تحصيل�ا��عد�اس�يفاء�إجراءات��ستخالص�الضرور�ة

� ��مراجعةوتمت �وتضمنت ���ا �املد�� �املطروحات ��15قائمة �بقيمة �.أ�26,713فصال �كراء��تعلقتد بمداخيل
قرار�الطرح�والسند��م��ا�،�وقد�تّم�التحقق�من�وجود��ل�الوثائق�املدعمة�وخاصةتجاري عقارات�معدة�ل�شاط�

�إلصداره �. املعتمد �للفصل�ن �طبقا �ا���وي �املال �أم�ن �عن �صدوره �القرار�ومن ���ة �من �التث�ت �تّم �25كما
  .تطابق�مبلغ�الطرح�مع�املبلغ�املدرج�با��ساب�املا��من�مجلة�املحاسبة�العمومية،�ومن��267و

 مسك�حسابّية�خاّصة�بم�اسب�البلدّية

� �الفصل ��279ينّص �املحاسبة �مجلة �بم�اسب��لعموميةامن �خاصة �حسابية �مسك �املحاسب �يتو�� �أن ع��
البلدية�املنقولة�وغ���املنقولة�وعند�التعذر�يتو���مراقب��ا�وجمع�ا�بحساباتھ�كما�يقوم����مو����ل�سنة�مالية�

إّال�أّنھ�وخالفا�ملا�جاء�بالفصل�سالف�الذكر�فقد�تبّ�ن�أّنھ�ال�يتم�مسك�حسابية�خاصة�،�بجرد�تلك�امل�اسب
  .يتّم�القيام�بجرد�سنوي�ل�ابم�اسب�البلدية�كما�ال�

 بالتقادم فصول سقوط�

املؤرخ�����2011لسنة��7من�القانون�عدد��40من�مجلة�املحاسبة�العمومية�والفصل��36ا�ألح�ام�الفصل�وفق
والذي�نص�ع����عليق�آجال�التقادم�بال�سبة�إ���الف��ة��2012واملتعلق�بقانون�املالية�لسنة��2011د�سم����30

إ���غاية���ستخالص،�تبّ�ن�من�خالل�فحص�قائمات�بقايا�2012د�سم����31إ����2010د�سم����17املمتدة�من�
�2017د�سم����31 �البلدية �مدي�� �بذمة �املتخّلدة �للديون �ا��ملية �القيمة �أّن �املتعلقة�(، �اعتبار�الديون دون

�غ���املب�ية ��را��� �واملعلوم�ع�� �املب�ية �العقارات �باملعلوم�ع�� �سنة�) باملطالب�ن ����مو�� ما��2017قد�بلغت
  . د.أ�505جملتھ�
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د�.أ�298 حوا���وات���من�خالل�مراجعة�قائمة�بقايا��ستخالص�أن�عددا�من�الفصول�بلغت�قيم��ا�ا��ملية

وما�قبل�ا�ولم��شمل�ا�أعمال�قاطعة��2010مستوجبة�منذ�سنة�) من�جملة�الديون�املتخلدة�% 59أي�ب�سبة�(

    .للسقوط�بالتقادم�مما�جعل�ا�عرضة�2017إ���مو���سنة��2010د�سم����17للتقادم�خالل�الف��ة�من�

  إنجاز�النفقات�البلدية: ثانيا

 اتنفقالتقدير�

لم�ُتحكم�تقديرا��ا�حيث�بلغت�أّن�البلدية��العنوان��ول بّي�ت�املقارنة�ب�ن�املقّدر�واملنجز����مستوى�نفقات�
   .% �86سبة��نجاز�

�سبة��نجاز��لم�تتجاوز حيث�لم�ُتحكم�تقديرا��ا�أّما�بال�سبة�إ���نفقات�العنوان�الثا�ي،�فقد�تبّ�ن�أّن�البلدية�
�ذلك. % 66 ��أساسا�و�عود �بالتنمية �املتعّلقة �تقدير�النفقات �سوء �إ�� �اعتماداتحيث �ترسيم �عنوان��تّم

� �املباشرة ��س�ثمارات �.أ�871قدر�ا �ح�ن ��� �امل��انية ��� ��بلغتد �قدره �مبلغا �العنوان ���ذا د�.أ�531النفقات
  %. 61 لم�تتجاوز م�ّ�لة�بذلك��سبة�إنجاز�

�البلدية�ل�سبةو  ����يل �من �املباشرة،��اتي��غ��الرغم ��س�ثمارات �بخصوص �ال��ائية�(( بالز�ادة، �عتمادات
� �املرسمة�-املرسمة ��صلية �املرسمة)/(�عتمادات ��صلية �)) �عتمادات � ،% 10قدر�ا �أّن عدم� �سبةإّال

   %. 44 ل�ا�تجاوزتاس��الك��عتمادات�املخّصصة�

  2017ال��نامج�السنوي�لالس�ثمار�لسنة�تنفيذ�

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

م��ا��% 88د،��.أ�591ُرصدت�ل�ا�اعتمادات�بقيمة� 12وتضّمن�ال��نامج�جملة�من�املشار�ع�ا��ديدة��وعدد�ا�
مشروع��عبيد�الطرقات�ومشروع���يئة�قصر�البلدية�القديم�ومشروع���يئة�ا��دائق�: لفائدة�ثالثة�مشار�ع���

  . العمومية

� �مشرو�� �عرف �وقد �سنة �خالل ��شغال ��� �تقّدما �عمر�البجاوي �حديقة �و��يئة �قصر�البلدية ���2017يئة
ق�أشغال�مشروع��عبيد�الطرقات�إ���غاية�ش�ر����ح�ن��عّطل�انطال . % 80و�% 70ب�سب�بلغت�ع���التوا���

وتجدر��شارة�إ���أّن�البلدية�. �س�ب�تأّخر�ا��صول�ع���املوافقة�ال��ائية�من�صندوق�القروض�2017د�سم���
� �مبلغ �ع�� �املشروع ��ذا �لتمو�ل �وا��وكمة�.أ�106تحصلت �ا��ضر�ة �التنمية �إطار�برنامج ��� �كمساعدة د

د�أن�استجابت�إ���الشروط�الدنيا�املطلو�ة�ل��صول�ع���املساعدات�امل��مجة��ع�2017املحلية��عنوان�سنة�
� �بقيمة �ذا�ي �تمو�ل �عن �.أ�94فضال �بقيمة �وقرض �ا��ماعات�.أ�200د �ومساعدة �القروض �صندوق �من د

 .املحلية
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ة�سا����مشروع��عبيد�الطرقات�لسنااملشار�ع�املتواصلة�منذ�السنوات�الفارطة�فقد�تمّثلت�أسأّما�بخصوص�
�440ب�لفة�" �ارفور "د�ومشروع�بناء�مركز�تجاري�.أ�424د�ومشروع�بناء�سوق�يومية�ب�لفة�.أ�562ب�لفة� 2016

  .د.أ

  بناء�سوق�يومية��صفقة

وانطلقت��شغال��2013نوفم����29تّمت�املصادقة�ع���صفقة�بناء�سوق�يومية�ببلدية�قصور�الساف�بتار�خ�
  .2016أكتو�ر��19وتّم�القبول�ال��ا�ي�للمشروع�بتار�خ�. 2015جو�لية� 5لت�ت���بتار�خ��2014ماي��2بداية�من�

يوما�ترّتب�عنھ��سليط��57تأخ���بلغ�يوما�تّم�تجاوز�ا�ب��250لغت��جال�التعاقدية��صلية�إلنجاز�املشروع�و 
ة��ولية�ومن�ناحية�أخرى�تّم����يل�فارق�إيجا�ي�����لفة��نجاز�حيث�أن�القيم. د.أ�12خطية�مالية�بقيمة�

د�أي�.أ�62د�أي�بفارق�قدره�.أ�424د�لت�ت����شغال�عن�قيمة���ائية�نا�زت�.أ�362للصفقة��انت����حدود�
  . من�القيمة��ولية�للمشروع�% 17ب�سبة�

�135د�ومساعدات�بقيمة�.أ�140وتجدر��شارة�إ���أّن�البلدية�تحصلت�لتمو�ل��ذا�املشروع�ع���قرض�بقيمة�
  .فضال�عن�تمو�ل�ا�الذا�ي�لبقية�مبلغ�الصفقة�قروض�ومساعدة�ا��ماعات�املحليةد�من�صندوق�ال.أ

  د�سم���15عقد�نفقات��عد�

�15ال�يجوز�عقد�مصار�ف�عادّية�لسنة�مالّية�ما��عد�"من�مجّلة�املحاسبة�العمومّية�ع���أّنھ��90ينّص�الفصل�
وقد�تبّ�ن�من�خالل�تفّحص�الوثائق�املث�تة�لنفقات�". د�سم���من�نفس�الّسنة�إّال�عند�الّضرورة�الواجب�إثبا��ا

 . د.أ ���21فاق�بمبلغ�جم�2017د�سم����15البلدية�إصدار�طلبات�تزّود��عد�
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 أ�م�التوصيات

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

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

  .والتجار�ة�وامل�نية

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

  .مختلف�مراحلھ�����جال�القانونية

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

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

  .و�ستفادة�من��مالك�غ���املستغلة

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

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

 .العمل

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

  



 الجمھوریة التونسة
  وزارة المالیة

  اإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة و االستخالص
  أمانة المال الجھویة بالمھدیة

  : القباضة البلدیة بقصور الساف                                                    قصور الساف في
  
  

  قابض بلدیة قصور الساف: من
  

  جھویة لدائرة المحاسباتالسید رئیس الغرفة ال: إلى 
  بسوسة

 حول رد على مالحضاتكم: الموضوع 
  

  تحیة و بعد،
و الخاص .أتشرف بأن أمد الجناب برد حول مجموعة من المالحظات المدونة بتقریركم 

  2017بالتصرف المالي و المحاسبي لبلدیة قصور الساف سنة 
  

 :حول إجراءات االستخالص
في مجال األراضي غیر المبنیة و الحال أننا   اإلعالماتھ تقصیرنا بما یخص توجیلقد الحظتم 

بذلنا مجھودنا في ھذا المجال و ذلك بارز في الجدول المقدم إلیكم و الذي یتضمن كل األعمال 
حیث أنھ .  خص العقارات المبنیة و األراضي غیر المبنیةت و التي  2017سنة  بشرناھاالتي 

جملة الدین المستوجب بدون تفرقة بین ما یخص العقارات  یرسل إلى المواطن إعالم واحد في
  المبنیة و العقارات عیر المبنیة

األعمال التنفیذیة كاالعتراضات و العقل فإن ذلك مرده نقائص في  أما فیما یتعلق بضعف   
  .البیانات بجداول التحصیل الذي تعده البلدیة

قم بطاقة تعریف المدین الذي بغیابھ حیث ال تتضمن ھذه الجداول معطى ھام و أساسي وھو ر
  .تبطل قانونا إجراءات التتبع الجبریة

فھو ناتج عن  2015بالمقارنة بسنة  2017أما  تراجع عدد االعالمات و اإلنذارات المبلغة سنة 
أثرت سلبا على حجم أعمال  أشھر 6تسلیط عقوبة الرفت المؤقت مع الحرمان من األجر لمدة 

  .التبلیغ و التنفیذ
  
  

  .في األخیر ثقبوا مني فائق التقدیر
  و السالم                                                                                        

 قابض بلدیة قصور الساف                                                                               


