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 الجهوية بسوسة الدائرة

 

 بوحجرتقرير الرقابة املالية على بلدية 

 (1028تصرف سنة )

 تقديم البلدية

 هك 024وتبلغ مساحتها  5858أفريل  55في املؤرخ  5858لسنة  875عدد  بمقتض ى ألامر  بوحجر أحدثت بلدية 
وتقع البلدية على . 2450حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  اساكن 7517كما يبلغ عدد سكانها 

 . الشريط الساحلي للجمهورية التونسية

أعضاء بمقتض ى ألامر  7من نيابة خصوصية تتركب  2455هر جوان وأشرف على تسيير البلدية إلى موفى ش
البلديات  املتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض 2457أفريل  52املؤرخ في  2457لسنة  010الحكومي عدد 
  .ةبتراب الجمهوري

واملتكون من  2455 جوان 14تّم تنصيب املجلس البلدي املنتخب بتاريخ  2455وعلى إثر الانتخابات البلدية لسنة 
  .عضوا 52

املصلحة إلادارية واملالية عدة مصالح من بينها  لى الكتابة العامةإضافة إ لتنظيمي للبلديةاويضم الهيكل 
بقيمة عونا صرفت البلدية لهم أجورا  11يتوفر لدى البلدية و . واملصلحة الفنية ومصلحة النظافة واملحيط

 .2455د سنة .أ 427,757

النفقات السنوية  معّدلد في حين بلغ .أ 5.872 اقيمتهم 2455-2457املوارد السنوية خالل الفترة  معّدلوقد بلغ 

 .د.أ 5.477خالل نفس الفترة 

 طبيعة املهمة 

وفي إطار تنفيذ الاتفاقّية املبرمة بين الجمهورّية ، 2458 نوفمبر 55بتاريخ  857وعدد  848عمال بإذني املهمة عدد 
 النظرتولت الدائرة التونسّية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرّية والحوكمة املحلّية 

املالي ومن صّحة ومصداقّية  من إحكام إعداد الحساب للتأّكد 2455 الوضعّية املالّية للبلدّية بعنوان سنةفي 
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جهود البلدّية من أجل تعبةة املوارد املتاحة لها وتأدية نفقاهها في مل اهتمامها الّدائرة أولتكما  .البيانات املضّمنة به
 .كنف الشرعّية

استغالل و وشملت ألاعمال الرقابية فحص الحساب املالي ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة الدائرة 
الزيارات  عالوة على" أدب بلديات"املستخرجة من منظومة البيانات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية و  املعطيات
 .املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص بها امليدانية

  إجراءات إعداد امليزانية وختم الحسابات

املتعلق بالقانون ألاساس ي  5878ماي  50في املؤرخ  5878لسنة  18من القانون عدد  51ألحكام الفصل  طبقا
مليزانية الجماعات املحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة والذي يقض ي بعرض مشروع ميزانية 

 بلديةالتّم عرض مشروع ميزانية  ،الجماعة املحلية على أنظار املجلس البلدي وجوبا خالل الدورة العادية الثالثة
 2457 جويلية 25 دورته العادية الثالثة املنعقدة بتاريخ في ولة مجلس النيابة الخصوصيةعلى مدا 2455لسنة 

البلدية لسنة يزانية املصادقة على مشروع موبعد النقاش والتداول قّرر أعضاء النيابة الخصوصية باإلجماع 
 .2457ديسمبر  27بتاريخ  يهوتوّلت سلطة إلاشراف املصادقة عل. 2455

على  2455تم عرض الحساب املالي لسنة  ،من القانون سالف الذكر 10و 11 و57ت الفصول وعمال بمقتضيا
 28واملنعقدة بتاريخ  2458لسنة للمجلس البلدي ببوحجر  إلاستثنائيةفي الدورة  بوحجرلبلدية  املجلس البلدي

التي صادقت عليه بتاريخ قبل أن يتم عرض القرار املتعلق بغلق ميزانية البلدية على سلطة الاشراف  2458 جوان
 .2458 جويلية 54

 .2458جويلية  14دائرة املحاسبات بتاريخ لدى  بوحجر بلدية ل 2455لسنة وتم إيداع الحساب املالي 

 خالصة أعمال املراجعة

ه يمكن التأكيد بدرجة فإنّ  رقابةاعتبار ما انتهت إليه أعمال الوب الاستخالصفيما عدا املبالغ املتعلقة ببقايا 
حسابات  أّن  علىعقولة وحسب املبادئ التي تقوم عليها أنظمة املحاسبة العمومية وميزانية الجماعات املحلية م

ال تشوبها أخطاء جوهرية من شأنها التأثير على صدق النتيجة املحاسبية وعلى صحة العمليات  بوحجر بلدية 
 .2455املنجزة قبضا وصرفا بعنوان ميزانية سنة 
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 (بالدينار) 1028املالي لسنة  ملخص الحساب 

 
 مبلغ املقابيض  الصنف العنوان

مبلغ   
 املصاريف

 
 العنوان الأول

 
1 270 778 

 

 
 074 656 املعالمي عىل العقارات و الأنشطة 1

 

 
2 

مداخيل اشغال املكل العمويم البدلي و اس تلزام املرافق 
 العمومية فيه

40 476 
 

 
3 

دارية ومعالمي يف مقابل معالمي املوجبات و الرخص الا
 اسداء خدمات

221 216 
 

 
 0 املداخيل اجلبا ئية الاعتيادية الاخرى 4

 

 
 945 20 مداخيل أأمالك البدلية الاعتيادية 5

 

 
 067 332 املداخيل املالية الاعتيادية 6

 

 
 العنوان الثاين

 
973 990 

 

 
 851 644 منح التجهزي 7

 

 
 310 200 مدخرات وموارد خمتلفة 8

 

 
 000 103 موارد الاقرتاض ادلاخيل 9

 

 
 828 25 املوارد املتأأتية من الاعامتدات احملاةل 12

 

 
 العنوان الأول

  
773 893 

 
 التأأجري العمويم 1

 
427 757 

 
 وسائل املصاحل 2

 
208 934 

 
 التدخل العمويم 3

 
83 050 

 
 نفقات الترصف الطارئة وغري املوزعة 4

 
0 

 
 احمليل فوائد ادلين 5

 
54 152 

 
 العنوان الثاين

  
425 539 

 
 الإستامثرات املبارشة 6

 
341 374 

 
 نفقات التمنية الطارئة و غري املوزعة 8

 
0 

 
 تسديدأأصل ادلين 10

 
84 166 

 
 النفقات املسددة من الإعامتدات احملاةل 11

 
0 

 اجملموع
  

2 244 768 1 199 432 

 336 045 1       الفائض
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 ونفقاتها بوحجرة ل موارد بلديتحلي

  8102النتائج العامة لتنفيذ امليزانية لسنة 

عن فائض جملي في املقابيض على املصاريف قدره  2455بعنوان تصرف سنة  بوحجر بلدية أسفر تنفيذ ميزانية 
املنقولة من سنة إلى د أما الباقي الذي يمّثل الفوائض .أ 1.019في حدود  الاحتياطيد تّم تحويله إلى املال .أ 1.045

 . الانتقالي املالد فقد تّم تحويله إلى .أ 27أخرى بعنوان املشاريع املمولة بواسطة إلاعتمادات املحالة وقيمته 

 2455سجلت خالل سنة على املصاريف الجملية للمقابيض فوائض التبرزه النتائج العامة أّن  ما ومن أهّم 
 .% 57نسبته  2455-2457سنوي خالل الفترة تطور وبمعّدل  2457سنة د مقارنة ب.أ 272ارتفاعا بقيمة تساوي 

ارتفاعا  2457مقارنة بسنة  2455وسجلت فوائض املقابيض على املصاريف بالنسبة للعنوان ألاول خالل سنة 
 .خالل الفترة نفسها % 58د وبمعّدل سنوي يساوي .أ 299بقيمة 

 % 12 د وبنسبة معّدلها.أ 454بقيمة ارتفاعا  2016ارنة بسنة مق 2018وان سنة وعرفت جملة موارد البلدية بعن
حيث وموارد العنوان الثاني،  ألاول وارد العنوان م الذي شهدتهالارتفاع ويعود ذلك الى . 2455-2457خالل الفترة 

 تطور د وبمعّدل .أ 127بلغت بقيمة  2457مقارنة بسنة  2455خالل سنة  ارتفاعا سجلت موارد العنوان ألاول 
د .أ 525ارتفاعا بقيمة  2455، كما شهدت موارد العنوان الثاني سنة % 57 خالل نفس الفترة يساوي سنوي 

 .% 7وبمعدل تطور سنوي خالل نفس الفترة يساوي 

وبمعدل تطور  2457مقارنة بسنة  2455د خالل سنة .أ 552بقيمة  رتفاعافقد عرفت ا ،أما نفقات امليزانية
امللحوظ الذي شهدته نفقات العنوان الثاني لى التطور إويعود ذلك  .% 8يساوي  2455-2457سنوي خالل الفترة 

  .الفترةنفس خالل  %28د وبمعدل تطور سنوي يساوي .أ 588بما قيمته  2457مقارنة بسنة  2455سنة خالل 

 تحليل املوارد  

 1.271منها ( 2457د سنة .أ 5.784مقابل )د .أ 2.208مجموع  2455خالل سنة  بوحجر بلغت جملة موارد بلدية 
 .د.أ 1.174وبلغت املقابيض املنجزة خارج امليزانية  .د موارد العنوان الثاني.أ 974د موارد العنوان ألاول و.أ

 العنوان ألاول موارد  .2

موزعة بين املداخيل الجبائية الاعتيادية  د.أ 1.271ما جملته   2018العنوان ألاّول للبلدية خالل سنةبلغت موارد 
مسجلة  % 28و % 72د وهو ما يمثل تباعا .أ 353د واملداخيل غير الجبائية الاعتيادية في حدود .أ 918في حدود 

 .2455-2457خالل الفترة  % 16تطورا نسبته 

إشغال امللك  مداخيلوتتأّتى املداخيل الجبائية الاعتيادية أساسا من املعاليم املوّظفة على العقارات وألانشطة و 
مقابل إسداء  معاليماملوجبات والرخص إلادارية و  مداخيللبلدي واستلزام املرافق العمومية فيه و العمومي ا

 . خدمات



5 

 

ألانشطة أهم مورد بالنسبة إلى البلدية حيث تم العقارات وتمثل املداخيل بعنوان املعاليم املوظفة على و 
بعنوان د .أ 874 منهاعتيادية للبلدية من املداخيل الجبائية الا  % 75أي ما يمثل  2455د سنة .أ 787تحصيل 

من جملة املداخيل %  72أي ما يمثل  املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية
 .موارد العنوان ألاول  %من  08و الجبائية إلاعتيادية للبلدية

د  أي ما .أ 75 لوم على ألاراض ي غير املبنيةمن املعلوم على العقارات املبنية ومن املعوبلغت املداخيل املتأتية 
 2455في حين ناهزت تثقيالت سنة  ،من املداخيل الجبائية الاعتيادية املحققة خالل السنة املعنية %7نسبته 

( د.أ 275)د تتوزع بين املعلوم على العقارات املبنية .أ 020بعنوان املعاليم املوظفة على العقارات ما جملته 
 (.د.أ 587)ألاراض ي غير املبنية  واملعلوم على

ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها سنة  ،2455د في نهاية السنة املالية .أ 187وباعتبار بقايا الاستخالص البالغة 
د .أ 275د  تتوزع بين املعلوم على العقارات املبنية بقيمة .أ 020بعنوان املعاليم املوظفة على العقارات إلى  2455

د منها .أ 00تم استخالص  % 17د أي بنسبة .أ 587واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية بقيمة  % 71أي بنسبة 
لم د بعنوان املعلوم على ألاراض ي غير املبنية أي بنسب استخالص .أ 20بعنوان املعلوم على العقارات املبنية و

 .من مجموع املبالغ الواجب استخالصها % 58و % 57على التوالي  تتجاوز 

تمثل معاليم املوجبات والرخص إلادارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات ثاني أهم مورد بالنسبة إلى البلدية و 
في حين لم  ،من جملة املداخيل الجبائية إلاعتيادية % 20أي ما يمثل   2455د سنة .أ 225حيث تم تحصيل 

جملة املداخيل من   %7فيه سوى  تمثل مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية
 .الجبائية إلاعتيادية

مداخيل توزعت بين  د.أ 181ما قيمته  2455وفيما يتعّلق باملداخيل غير الجبائية الاعتيادية فقد بلغت في سنة 
 % 57 املتأتية أساسا وبنسبة  د.أ 112بقيمة واملداخيل املالية الاعتيادية د .أ 24أمالك البلدية الاعتيادية بقيمة 

 .ةمن املناب من املال املشترك للجماعات املحلي

د بعنوان املناب من .أ 284منها  د.أ 112ة الاعتيادية ما جملته بعنوان املداخيل املالي 2455وبلغت تثقيالت سنة 
د  تم .أ 112لى ما جملته إبعنوان املداخيل املالية الاعتيادية  اارتفعت املبالغ الواجب استخالصهو . املال املشترك

 . % 544استخالصها بنسبة 
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 العنوان الثانيموارد  .1

 2457د مقارنة بسنة .أ 525بقيمة  ارتفاعاة سّجلمد .أ 870ما جملته  2455بلغت موارد العنوان الثاني سنة 
منح التجهيز إلى ارتفاع  التطور أساساهذا  ويعزى . 2455-2457خالل الفترة  % 7ساوي يسنوي تطور  وبمعّدل

 . خالل نفس الفترة % 25د وبنسبة .أ 11وارتفاع موارد الاقتراض الداخلي بقيمة   % 58د وبنسبة .أ 588ة بقيم

وموارد  % 57د وبنسبة .أ 508من املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية بقيمة  2455وتأتت هذه املوارد سنة 
 .% 1د وبنسبة .أ 28دات املحالة بقيمة تأتية من الاعتماواملوارد امل %54د وبنسبة .أ 541الاقتراض  بقيمة 

جمالي موارد العنوان إمن  % 77من املوارد الخاصة للبلدية و % 77لت ما نسبته فقد مثّ  وبخصوص منح التجهيز 
 .الثاني

 تحليل النفقات

من نفقات %  70د وهي تتكون في حدود .أ 5.588مجموع  2455خالل سنة  بوحجربلغت جملة نفقات بلدية 
 . من نفقات العنوان الثاني%  18ألاول والعنوان 

-2457خالل الفترة %  2د مسجلة تطورا بنسبة .أ 770 ما جملته 2455 العنوان ألاول في سنة نفقاتبلغت و 
من  % 52أي ما يمثل د .أ 717ماقيمته 2455نفقات التأجير العمومي ووسائل املصالح سنة  بلغتو  .2455

 .مجموع نفقات العنوان ألاول 

خالل  % 7أي بمعدل تطور سنوي  2457د مقارنة بسنة .أ 08نفقات التأجير العمومي تطورا بقيمة  وشهدت
بينما  % -1أي بمعدل تطور سنوي ( د.أ 55-)تراجعا بقيمة وسائل املصالح  شهدتكما . 2455-2457الفترة 

خالل  % 8نوي يساوي أي بمعدل تطور س 2457مقارنة بسنة ( د.أ 5) بقيمة نفقات التدخل العمومي ارتفعت 
 .نفس الفترة

مقارنة بسنة  د.أ 588ارتفاعا بقيمة مسجلة  2455سنة . د.أ 028فقد بلغت ما جملته  نفقات العنوان الثاني أما
وقد نتج ذلك أساسا عن ارتفاع الاستثمارات  .2455-2457خالل الفترة %  28 ة تطور سنوي تساوي نسبوب 2457

 .خالل نفس الفترة % 18ل تطور سنوي يساوي وبمعدد .أ 578املباشرة بقيمة 

 القدرات املالية

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

 2457على التوالي خالل سنتي  % 77و % 70مقابل نسبة  2455خالل سنة  % 77حيث بلغ نسبة  تطورا بوحجر

مؤشر  ّن إوحسب املؤشرات املعتمدة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية ف. 2457و

 . 2455و 2457خالل سنتي  املعتمد من قبل الصندوق ( >70 %)الاستقاللية املالية للبلدية تجاوز املعيار املرجعي 



7 

 

فقد  بوحجرببلدية ( ان ألاول مصاريف العنو /نفقات التأجير -مصاريف العنوان ألاول  ) مؤشر هامش التصرف أما
 % 07نسبة على التوالي  بلغحيث  2457و 2457بسنتي مسجال تراجعا طفيفا مقارنة  % 08نسبة  2455سنة بلغ 

 .من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحليةاملعتمد ( % 88<) املعيار املرجعي ويبقى دون  .% 08و

املال + فواضل العنوان ألاول )ر واملتمثل في قيمة إلادخار الخام مجهود إلادخار لبلدية بوحجمؤشر  وبخصوص
للسنة قبل  % 24املال الاحتياطي من العنوان ألاول + للسنة السابقة  % 54الاحتياطي من العنوان ألاول 

ندوق املعتمد من قبل ص املعيار املرجعيأي أعلى من  % 85مقارنة بموارد العنوان ألاول فقد بلغ نسبة ( السابقة
 (.>20 %) القروض ومساعدة الجماعات املحلية 
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 حول تعبئة موارد البلدية وإنجاز نفقاتها

 الرقابة على تحصيل املوارد البلدية :أوال

 تقدير املوارد .2

 % 547( دون إعتماد التنقيحات)بلغت نسبة موارد العنوان ألاول املحققة ببلدية بوحجر مقارنة بالتقديرات 
من قبل صندوق القروض متجاوزة بذلك الحد ألادنى املضبوط  2457سنة  % 541مقابل  2455خالل سنة 

بالنسبة للمعاليم املوظفة على العقارات   % 554وتراوحت بين . %95 والبالغ ومساعدة الجماعات املحلية
 %557رافق العمومية فيه وبالنسبة ملداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام امل %  515وألانشطة و

 .داخيل املوجبات والرخص إلادارية ومعاليم مقابل إسداء خدماتبالنسبة مل

 إعداد جداول التحصيل .1

ن البيانات ألاساسية التي من شأنها أن تساعد على تحصيل ها تتضّم تبّين من خالل فحص جداول التحصيل أنّ 
مسكنا بمبلغ  5.555، 2455لى العقارات املبنية لسنة جدول تحصيل املعلوم ع ، حيث تضّمناملعاليم املثقلة

فصال بقيمة 959 ا فيما يتعلق بجدول تحصيل معاليم العقارات غير املبنية فيتضمن أّم .د.أ  47,140جملي قدره 
 . د.أ 452, 36

بأذون  عقارا مبنيا وغير مبني 36يخص  2455د بعنوان سنة .أ 346, 12كما اتضح استخالص مبلغ قدره 
ول التحصيل ا، وهو ما يؤكد عدم شمولية جد2458ول تحصيل سنة اخالص وقتية تّم تضمينها بجداست

  .2455بسنة  ةالخاص

جدول مراقبة تحصيل الحّد ألادنى للمعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو  وتضّمن
 . 2455بعنوان سنة  د.أ 575مؤسسة بقيمة إجمالية قدرها  217املهنية 

بعنوان لها لعمليات التحويل الّراجعة بالنظر  ة الشهريةيولم تحرص البلدية على الحصول على القائمات التفصيل
املالية، وقد حالت هذه ات التجارية أو املهنية من القباض املعلوم على املؤّسسات ذات الصبغة الصناعية أو 

بجدول املراقبة واملبالغ املستخلصة قصد تحديد الحاالت  الوضعية دون إجراء املقارنة بين قيمة املعلوم املضمنة
 . التي تستوجب استخالص معلوم إضافي باعتبار املعلوم ألادنى املطلوب مثلما يقتضيه التشريع الجاري به العمل

 تثقيل جداول التحصيل .3

الفا ملقتضيات الفصل لوحظ تأخير في تثقيل جداول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية وغير املبنية، وذلك خ
على ضرورة انجاز عملية التثقيل بتاريخ غرة جانفي  انينصّ  انذلمن مجلة الجباية املحلية ال 14والفصل ألاول 

 588من كّل سنة، حيث تم تثقيل جدولي املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية بتأخير بلغ 
 : دول املواليويبرز ذلك من خالل الج. يوما
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 الجداول 
تاريخ اعداد 

الجدول من قبل 
 البلدية

إلى أمانة املال  إلارسالتاريخ 
 الجهوية

تاريخ تثقيل 
 جدول التحصيل

 2التأخير مقارنة بأجل 
جانفي من كل سنة 

 (باليوم)

 588 19/07/2018 47/47/2455و45/42/2455 28/42/2455 جدول املعلوم على العقارات املبنية
ملعلوم على ألاراض ي غير جدول ا

 املبنية
 588 19/07/2018 47/47/2455و45/42/2455 28/42/2455

 استخالص املعاليم  .4

، ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها بعنوان 2017د في موّفى سنة .أ 187مع اعتبار بقايا الاستخالص البالغة 
د أي ما .أ 787وتّم استخالص . 2455د في سنة .أ 5.401إلى ما قدره وألانشطة املعاليم املوّظفة على العقارات 

 (.2458سنة %  80و 2457سنة %  75مقابل % ) 71نسبته 

د تتوّزع بين املعلوم على .أ 020بعنوان املعاليم املوّظفة على العقارات ما جملته  2455وبلغت تثقيالت سنة 
 .  د.أ 587بمبلغ  نيةد واملعلوم على ألاراض ي غير املب.أ 275العقارات املبنية في حدود 

في  ،(2457سنة %  27مقابل )2455سنة  % 58أما نسبة استخالص املعلوم على العقارات املبنية فقد بلغت  
  .(2457نفس النسبة خالل سنة )%  57حين بلغت نسبة استخالص املعلوم على ألاراض ي غير املبنية 

د منها أي .أ 25د، تّم استخالص .أ 88ك إلى ما جملته وارتفعت املبالغ الواجب استخالصها بعنوان مداخيل ألامال
 (. 2457سنة   % 25مقابل نسبة % ) 18بنسبة 

أنها ما  املالية بصيادةوما بعده للقباضة  2458ديسمبر  57وقد تبّين من خالل املعاينة امليدانية املجراة بتاريخ 
 .ستخالص املوارد واملعاليم الراجعة لها بالنظرزالت تفتقر إلى منظومة إعالمية تساعدها على تثقيل ومتابعة ا

ويتم الاعتماد في متابعة استخالص ألاداء على العقارات املبنية وغير املبنية على جذاذات تمسك بشكل يدوي من 
 . املمكن أن يؤدي تلفها أو ضياعها أو سرقتها إلى ضياع كل أثر للمعاليم املستحقة

لبلدية ومختلف املعاليم املثقلة تتم عبر دفاتر قديمة ممسوكة بطريقة يدوية كما أّن متابعة استخالص ألامالك ا
ال تساعد على متابعة حلول آجال التقادم وال على ضبط قائمات كبار املدينين وال على تحديد املبالغ املتبقية 

 .لالستخالص بشكل دقيق

 إجراءات الاستخالص .5

يتوّلى املحاسب العمومي "لة املحاسبة العمومية على أن من مج( خامسا) 25تنّص الفقرة ألاولى من الفصل 
، .."املكلف باالستخالص حال تعهده بالدين تبليغ إعالم للمدين يتضّمن دعوته لخالص جملة املبالغ املطلوبة منه

لم يتم  2455لسنة تحصيل املعلوم على العقارات املبنّية  فصال مثقال بجدول  5.555وقد تبّين أّنه من جملة 
سنة  اإعالم 22و 2457سنة  اإعالم 757مقابل  2455بعنوان سنة ألصحاب العقارات املبنية إعالم جيه أي تو 
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تبّين أنه ،حيث على العقارات غير املبنية  ولوحظ أنه ال يتّم التقيد بإجراءات التتبع الستخالص املعاليم. 2457
إعالم بهذا  أّي  توجيه لم يتّم ير املبنية، فصال مثقال بجدول تحصيل املعلوم على العقارات غ 888من جملة 

 .2455و 2457خالل سنتي  العنوان

من مجلة املحاسبة العمومية، والتي ( خامسا) 25من جهة أخرى، وخالفا ملا جاء بالفقرة الثانية من الفصل 
تبليغ إلاعالم  يوما من تاريخ 14يتولى املحاسب العمومي تبليغ السند التنفيذي للمدين مع نهاية "نّصت على أن 
 .2455أن بلدية بوحجر لم تمر إلى إلاجراءات الجبرية لالستخالص طيلة سنة املذكور، تبّين 

 الخطايا بعنوان التأخير في دفع املعاليم على العقارات .6

تستوجب املبالغ املثقلة لدى قباض املالية بعنوان "من مجلة الجباية املحلية على أّنه  58ينّص الفصل 
عن كل شهر تأخير أو جزء منه تحتسب ابتداء من غرة %  4778ى العقارات املبنية خطية تساوي املعلوم عل

الالتزام بتطبيق أحكام عدم إاّل أّنه تبّين  ،"جانفي من السنة املوالية للسنة املستوجب بعنوانها املعلوم
 .الفصل املذكور 

 البلدية العقارية  ألامالكمداخيل  .7

واملتعلق بتنظيم  5877ماي  28املؤّرخ في  5877لسنة  17القانون عدد  من 27إلى  22من  تقض ي الفصول 
العالقة بين املسّوغين واملتسّوغين فيما يخّص تجديد كراء العقارات واملحالت ذات الاستعمال التجاري أو 

 .ادلةإمكانية تعديل معينات الكراء وأن يكون مقابل قيمة كرائية ع علىالصناعي أو املستعملة في الحرف 

 28ألحكام الفصل  خالفااملنصوص عليها بعقود التسويغ تطبيق نسبة الزيادة السنوية  بوحجربلدّية  تتوّل  ولم
 ومنشور وزير الداخلية عدد املتعّلق بتنظيم العالقة بين املسوغين واملتسوغين 5877لسنة   17من القانون عدد 

لجميع العقارات  الصبغة التجارية والصناعية والسكنيةحول تسويغ املحالت ذات  5888فيفري  57املؤرخ في  7
  .مما حرم البلدية من موارد إضافية املسوغة منذ تواريخ تسويغها

حول التفويت في  2440جانفي  7بتاريخ  2من جهة أخرى، ينّص منشور وزير الّداخلّية والتنمية املحلّية عدد 
ويت في العقارات التابعة للجماعات املحلّية يتّم حسب تقرير العقارات التابعة للجماعة املحلّية على أّن التف

اختبار تعّده املصالح املعنّية بوزارة أمالك الّدولة والشؤون العقارّية لم يمض عليه أجل السنة عند اتمام عملّية 
مبلغ جملي قدره ب 2455ديسمبر  52بتاريخ في قطعتي أرض ألاولى إاّل أّنه تبّين أّن بلدّية بوحجر فّوتت ، التفويت

د  2.578بمبلغ جملي قدره  2455سبتمبر  28والثانية بتاريخ رّبع الواحد املدينار للمتر  74دينار أي بحساب  1.174
معتمدة في ذلك على تقرير اختبار معّد من قبل مصالح وزارة أمالك الّدولة د للمتر املربع  84أي بحساب 

 .2448أفريل  55والشؤون العقارّية بتاريخ 
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-2448وأن املجلس البلدي للفترة النيابية  2448وأفادت البلدية في هذا الشأن أن عملية البيع تّمت منذ سنة 
وعند إتمام عملية . هو من قام فعليا ببيع قطعتي ألارض وإلاتفاق مع املشترين على خالصها على أقساط 2454

 .2455أي سنة  برام عقدي البيع لتسوية الوضعيةإيداع مبلغ البيع بالكامل تولى رئيس املجلس البلدي الحالي إ

ويتعين على البلدية مستقبال إتمام إبرام العقود مع ألاطراف املعنية مع تحديد آجال الدفع بالنسبة إلى عمليات 
البيع بالتقسيط وتثقيل تلك العقود لدى املحاسب حتى يتولى متابعة استخالص مبالغ ألاقساط في آلاجال 

 .املحّددة

 حسابّية خاّصة بمكاسب البلدّيةمسك  .8

بمكاسب البلدية  خاصةمن مجلة املحاسبة العمومية على أن يتولى املحاسب مسك حسابية  278ينّص الفصل 
املنقولة وغير املنقولة وعند التعذر يتولى مراقبتها وجمعها بحساباته كما يقوم في موفى كل سنة مالية بجرد تلك 

صل سالف الذكر فقد تبّين أّنه ال يتم مسك حسابية خاصة بمكاسب البلدية كما ال وخالفا ملا جاء بالف. املكاسب
 .يتّم القيام بجرد سنوي لها

 مساعدة غير موظفة .9

د في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية .أ 88على مساعدة غير موظفة بقيمة  بوحجر تحّصلت بلدية 

وذلك بموجب الاتفاقية املبرمة مع صندوق القروض  2455 لدي لسنةبرنامج الاستثمار البكمساهمة في تمويل 

 .2457ديسمبر  55ومساعدة الجماعات املحلية املؤرخة في 

 الرقابة على النفقات  -ثانيا

 تقدير نفقات امليزانية .2

لسنة املالية بالنسبة لضبط تقديراهها  لم تحكمالبلدية  ر واملنجز في مستوى النفقات أّن نت املقارنة بين املقّد بيّ 
  .من مجموع نفقات امليزانية % 555 حيث بلغت نسبة الانجاز 2455

لم تشهد الاعتمادات ألاصلية بالنسبة إلى كما  % 74بلغت نسبة انجاز نفقات العنوان ألاول ببلدية بوحجر 
مسجلة ارتفاعا  (%0) ملحوظة 1نفقات العنوان ألاول املرسمة بامليزانية مقارنة باالعتمادات النهائية نسبة تغيرات

 04د ويفسر ذلك بالتنقيح بالزيادة في نفقات تسيير املصالح العمومية املحلية بماقدره .أ 5.544د إلى .أ 5.488من 
 .د.أ

 52نسبة تغيرات ملحوظة بلغت مع تسجيل  % 55بلغت نسبة الانجاز أما بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني فقد 
 . د.أ 570ة بالنسبة لالستثمارات املباشرة بما قدره بالزيادنتيجة التنقيحات  %

                                                           

الاعتمادات ألاصلية املرسمة(/الاعتمادات ألاصلية املرسمة–الاعتمادات النهائية املرسمة : )سبة التغيراتن  1
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إلى عدم استهالك ويعزى ذلك  % 72لعنوان الثاني املخصصة لنفقات اوبلغت نسبة عدم استهالك الاعتمادات 
والنفقات املسددة من الاعتمادات املحالة بنسبة الاعتمادات املخصصة لنفقات التنمية الطارئة وغير املوزعة 

 . % 74استهالك الاعتمادات املخصصة لإلستثمارات املباشرة بنسبة  وعدم %  544

 تسديد املتخلدات وخالص الديون  .1

لتأدية مستحقات املتعاملين مع البلدية من  2455بلغت الاعتمادات النهائية التي تم رصدها في إطار ميزانية 

الشركة  متخلداتذلك لتسديد د و .أ 36,234  سوى استهالك يتم  ولم .د.أ40,814 خواص ومؤسسات عمومية 

 د.أ 24,807ؤسسات عمومية أخرى والبالغة مومتخلدات تجاه د .أ 6,561 التونسية للكهرباء والغاز والبالغة

 .د.أ 4,650متخلدات تجاه خواص والبالغة و  

مومية د ديون تجاه مؤسسات ع.أ 13,122د منها .أ 13,722ديون بقيمة  2455وتخّلد بذمة البلدية في موفى سنة 

 .2458سنة كليا تم التعهد بها وخالصها  ،ديون تجاه خواصدينار   600و

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

 %. 25 بنسبة( جملة موارد العنوان ألاول / الدين 

 8102لسنة  البرنامج السنوي لالستثمار  .3

إعداد  بوحجر والوثائق املرفقة به توّلي بلدية  2455طط الاستثمار البلدي لسنة ن من خالل فحص مختبيّ 
املنصوص عليها ضمن آليات  مخططها الاستثماري وفق منهجية املقاربة التشاركية وحسب الشروط املقّررة لذلك

 .برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية

وتنوير عمومي  د.أ 504تعلقت بتعبيد الطرقات بما قيمته د .أ 044بقيمة ة جديدوقد تضمن املخطط مشاريع 
بقيمة إجمالية قدرها متواصلة في طور الانجاز ومشاريع  د.أ 544د واقتناء معدات نظافة بقيمة .أ 574بقيمة 

 .د.أ 844بقيمة  البلدية مقرّ   بناء أهمهاد من .أ 786,698

 نشر البيانات املالية للعموم -ثالثا

املتعلق بالحق في النفاذ إلى املعلومة أن  2457مارس  20املؤرخ في  2457لسنة  22نص القانون ألاساس ي عدد 
مطالبة بإحداث موقع الكتروني لتمكين املواطنين من إلاطالع ( بما في ذلك الجماعة املحلية)كل إدارة عمومية 

 . على املعطيات ألاساسية للتصرف إلاداري واملالي
ن خالل تفحص موقع الواب أن بلدية بوحجر لديها موقع الكتروني يتضمن جملة البيانات املالية للبلدية وتبّين م

 . وهو مايمّكن املواطنين من إلاطالع على الوثائق املتعلقة بالتصرف إلاداري واملالي للبلدية. وهي مفتوحة للعموم
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 التوصيات

 حكام مجلة املحاسبة العمومية وبالتراتيب الجاري بها العمل بضرورة التقيد بالقوانين وخاصة أ حكمةتوص ي امل

 .وخاصة املتعلقة منها بمجال املالّية العمومّية املحلّية

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

 .املنستيروأمانة املال الجهوية ب ادةاملالية بصيوذلك 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 

 .خاضعة للمعلومجدول شامل للمؤسسات ال

  واملعاليم على العقارات غير املبنية على العقارات املبنية لتحسين نسب استخالص املعاليمتفعيل أعمال التتبع. 

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

 .ةالسنوي الزيادة نسب وتفعيل الكراء

 

 








































