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 الجريصة بلدية 

مساحتها    وتبلغ  1980ماي    7في    املؤرخ  516عدد    األمر  البلدية( بمقتض ىيلي )  فيما  الجريصةأحدثت بلدية  

نسمة وذلك حسب بيانات وزارة الشؤون املحلية حول    557,9. كما يبلغ عدد سكانها حوالي  2كم  176,223حوالي  

بتاريخ   البلدي  سنة  2019جانفيالتنظيم  خالل  للبلدية  األّول  العنوان  موارد  وبلغت  جملته   2019.    ما 

دينار. أّما موارد العنوان الثاني فقد    1.194.935,776األول  في حين بلغت نفقات العنوان    دينار  1.203.851,594

 دينار تمثل نفقات نفس العنوان.  205.969,907دينار مقابل  747.027,696بلغت 

  41قانونها األساس ي عدد  بمقتض ىاملحاسبات في نطاق الصالحيات املخّولة لها بالقانون محكمة وقد تولت 

املبرمة بين الدولة التونسية     2019أفريل  30املؤرخ في     2019لسنة   واملتعلق بتنظيمها وفي إطار اتفاقية القرض 

إنجاز رقابة   " "برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية   والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير والتي تهدف إلى تمويل

وصّحة   الحساب املاليقصد التحقق من إحكام إعداد       2019بالنسبة إلى سنة   الجريصة ات بلديةمالية على حساب 

 قّيته ومن مدى قدرة البلدية على تعبئة املوارد املتاحة لها وشرعّية تأدية نفقاتها.االبيانات املسّجلة به ومصد

الدائرة الجهوية ملحكمة املحاسااااااابات  والوثائق املدعمة له إلى كتابة   2019وتم تقديم الحسااااااااب املالي لسااااااانة  

وهو التاريخ األقصااااااااا ى لتقديم الحساااااااااابات إلى املحكمة  2020نوفمبر  3أي قبل   2020سااااااااا تمبر   22بجندوبة بتاريخ 

من مرساااااااوم رئ س  2و 1آنف الذكر والفصااااااالين    2019لسااااااانة   41من القانون األسااااااااسااااااا ي عدد   53حساااااااب الفصااااااال 

املتعلق بتعليق اإلجراءات واآلجال والفصاااااال األول من األمر   2020أفريل    17مؤرخ في   2020لساااااانة   8الحكومة عدد 

مرساااااااااااااوم رئ س  من  2املتعلق بتطبيق أحكااام الفصاااااااااااااال   2020ماااي    15مؤرخ في    2020لسااااااااااااانااة    311عاادد  الحكومي  

 .1املتعلق بتعليق اآلجال واإلجراءات 2020أفريل  17املؤرخ في  2020لسنة  8الحكومة عدد 

اإلعالمي   ولئن توفرت بالحساب املالي املذكور شروط التهيئة املتمثلة في صحة تسمية املركز املحاسبي والرمز

وسنة التصرف وتقديم وثيقة حساب أصلية تتضمن ختم وإمضاء املحاسب وآمر الصرف ووجود تأشيرة الجهة 

ف انقطاع  وعدم  الحساب  بتهيئة  تصرف  تاملكلفة  وجود   املحاسبينرات  وعدم  املحاسبي  املركز  على  املتعاقبين 

فإّن  ضاة من طرف األعوان املؤهلين لذلك،  مخرجات غير مصادق عليها وتوفر جميع الوثائق املؤيدة للحساب مم

امليزانية.  املث تة لتحويل االعتمادات داخل    والوثائققرارات تنقيح امليزانية  يتضمن    الذكر لمالحساب املالي آنف  

صحبة الحساب املالي الى أمانة املال الجهوية    إرسال الوثائق املذكورة تمأنه  قابض املالية محتسب البلدية    وقد أفاد

 . اال أنه لم يتم ارفاق هذه الوثائق بالرد  بالكاف وأنه تم االحتفاظ بنسخ منها بالقباضة

 

1
 11يوما أي بداية من  95. وعلى إثر تعليق اآلجال ملدة 2019لسنة  41من القانون األساس ي عدد  53جويلية هو األجل األقص ى لتقديم الحسابات حسب الفصل   31

ول من األمر الحكومي )عمال بمقتضيات الفصل األ  2020جوان  41( إلى غاية 2020لسنة  8من مرسوم رئ س الحكومة عدد  2)عمال بمقتضيات الفصل  2020مارس 

 .2020نوفمبر  3(، فإّن األجل األقص ى الجديد لتقديم الحساب يكون 2020لسنة  311عدد 
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وقد شملت األعمال الرقابية فحص الحساب املالي املذكور ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة الدائرة  

فضال عن استغالل املعطيات الواردة باالست يان املوجه للبلدية واألعمال الرقابية امليدانية املنجزة لدى مصالح  

 البلدية واملركز املحاسبي الخاّص بها.

قايا االستخالص أفضت األعمال الرقابية إلى عدم وجود إخالالت جوهرية في عمليات وباستثناء ما يتعلق بب

من شأنها أن تمّس بمصداقية البيانات املضمنة بالحساب املالي. كما    2019القبض والصرف بعنوان السنة املالية  

 املالية   وقابضالبلدية    نوأعلما  النفقات.  أّنها خلصت إلى الوقوف على مالحظات تعلقت بتعبئة املوارد وبتنفيذ  

 املالحظات األولية التي تم توجيهها اليهما في الغرض.د على ر ال البلدية توليامحتسب 

 املواردالرقابة على  األول:الجزء 
 دتحليل املوار  -1

ب  بحسااااا  وهي موزعةدينار    1.203.851,594 جملتهما    2019بلغت موارد العنوان األّول للبلدية خالل ساااانة  

املاداخيال الجباائياة غير  بعنوان ديناار  965.192,399و  املاداخيال الجباائياة االعتياادياةبعنوان    ديناار  238.659,195

 االعتيادية. 

وّظفاة على العقاارات واألنشاااااااااااااطاة ومن  وبخصاااااااااااااوص املاداخيال الجباائياة االعتياادياة فمي تتاأّت  من املعااليم امل

رية  املوجبات والرخص اإلدا من مداخيلإشااااااغال امللك العمومي البلدي واسااااااتلزام املرافق العمومية فيه و  مداخيل

يبرز ذلك من  و   %.  23,84و%  17,17و%   58,99وذلك على التوالي بنسااااب في حدود   واملعاليم مقابل إسااااداء خدمات

 :خالل الجدول التالي

 النسبة % (بالديناراملبلغ ) أصناف املداخيل

 58,99 140.774,805 املعاليم على العقارات واألنشطة

 17,17 40.988,500 مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه  

 23,84  56.895,890 مقابل إسداء خدمات  اإلدارية ومعاليممداخيل املوجبات والرخص 

 100 238.659,195 املداخيل الجبائية االعتيادية

ويبرز    .2019الجبائية االعتيادية في ساااااانة " أهم عناصاااااار املداخيلاملعاليم على العقارات واألنشااااااطة وتمثل "

 ختلف مكونات هذه املعاليم ونسبها:الجدول املوالي م

 النسبة )%(  املبلغ )بالدينار( املعاليم على العقارات واألنشطة  

 27,61 38.869,209 املبنيةاملعلوم على العقارات 

 0,32 448,514 املعلوم على األراض ي غير املبنية 

 14,77 20.795,000 املبالغ املتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات املحلية

 55,91 78.706,382 املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية 
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 1,39 1.955,700 املشروباملعلوم على محالت بيع 

 100 140.774,805 املجمــوع

ويعتبر املعلوم على املؤساااااساااااات ذات الصااااابغة الصاااااناعية أو التجارية أو املهنية أهم مورد بالنسااااابة لصااااانف 

  % من مجموع معاليم  55,91دينار أي ما يمثل   78.706,382املعاليم على العقارات واألنشاااااااااطة حيل تم تحصااااااااايل 

الصاانف املذكور سااابقا. ويسااتأثر املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على األراضاا ي غير املبنية واملبالغ املتأتية من  

%   27,61صاااااااااندوق التعاون بين البلديات ومعلوم اإلجازة املوظف على محالت بيع املشاااااااااروبات بنساااااااااب على التوالي 

 املعاليم على العقارات واألنشطة. % من مجموع 1,39% و14,77% و 0,32و

ديناار توّزعات   447.266,864بعنوان املاداخيال الجباائياة االعتياادياة ماا جملتاه   2019وبلغات تثقيالت ساااااااااااااناة 

امللااك العمومي    ومااداخياال إشاااااااااااااغااال  دينااار  328.702,406حاادود    العقااارات واألنشاااااااااااااطااة فيبين املعاااليم املوظفااة على  

  اإلدارياة ومعااليموالرخص    وماداخيال املوجباات  ديناار  61.668,568بمبلغ البلادي واساااااااااااااتلزام املرافق العمومياة فياه  

 . دينار 56.895,890مقابل إسداء خدمات بمبلغ 

، ارتفعاات املبااالغ الواجااب 2018في موّفى سااااااااااااانااة    دينااار  206.006,204وباااعتبااار بقااايااا االساااااااااااااتخالص البااالغااة               

اسااتخلص منها    دينار  387.739,049إلى ما قيمته   2019في ساانة   املداخيل الجبائية االعتيادية اسااتخالصااها بعنوان

%. ويبرز الجدول املوالي تفاصااااااااااايل   61,55، وهو ما يعني تحقيق نسااااااااااابة اساااااااااااتخالص في حدود  دينار  238.659,195

 اف املداخيل الجبائية االعتيادية: نسب استخالص أصن

املبالغ الواجب استخالصها  أصناف املداخيل

 (1)بالدينار( )

املبالغ املستخلصة 

 (2)بالدينار( )

النسبة % 

(2 / ) (1 ) 

 52,30 140.774,805 269.174,591   املعاليم على العقارات واألنشطة

 66,47 40.988,500 61.668,568 مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه  

 100 56.895,890 56.895,890 مقابل إسداء خدمات  اإلدارية ومعاليممداخيل املوجبات والرخص 

 61,55 238.695,195 387.739,049 املداخيل الجبائية االعتيادية

وتعتبر نساااااااااااااباة اساااااااااااااتخالص "املعااليم على العقاارات واألنشاااااااااااااطاة" األدن  بخصاااااااااااااوص "املاداخيال الجباائياة                  

. ويفصال الجدول 2019% من املبالغ الواجب اساتخالصاها سانة   52,30االعتيادية" حيل لم يتم اساتخالص ساوى  

 ملعاليم على العقارات واألنشطة": "ا  بالنظر لصنف املوالي نسب استخالص الفصول الراجعة 

املبالغ الواجب استخالصها  بيان املداخيل 
 (1)بالدينار( )

املبالغ املستخلصة 
 (2)بالدينار( )

%  النسبة
(2(/)1 ) 

 27,55 38.869,209 141.099,965 املعلوم على العقارات املبنية

 1,69 448,514 26.617,544 املعلوم على األراض ي غير املبنية  

 100 101.457,082 101.457,082 معاليم أخرى 

 52,30 140.774,805 269.174,591 املعاليم على العقارات واألنشطة  
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التوالي ولم تتعد نساااااااب اساااااااتخالص "املعلوم على العقارات املبنية" و"املعلوم على األراضااااااا ي غير املبنية" على  

 %. 100املعاليم املوظفة على األنشطة بلغت نسبة استخالص حين  في 2019خالل سنة % 1,69% و 27,55

ديناار.    965.192,399 ماا قيمتاه  2019وفيماا يتعّلق بااملاداخيال غير الجباائياة االعتياادياة فقاد بلغات في ساااااااااااااناة 

بلغاات دينااار و"املااداخياال املاااليااة االعتياااديااة" التي   18.330,942وهي تتوّزع بين "مااداخياال امللااك البلاادي" التي بلغاات  

املداخيل املالية االعتيادية أسااااااااااااساااااااااااا من املناب من املال املشاااااااااااتر  للجماعات املحلية   دينار. وتتأت   946.861,457

 دينار. 838.000,000الذي كان في حدود 

 في  2019خالل ساااااااااانة  وتم ضاااااااااابل املبالغ الواجب اسااااااااااتخالصااااااااااها بعنوان مداخيل أمال  البلدية االعتيادية 

ي تحقيق نساااااااااااابة اسااااااااااااتخالص بحوالي  دينار وهو ما يعن  946.861,457دينار اسااااااااااااتخلص منها    947.928,289حدود  

99,88 %. 

الحد األدن  ملؤشاار االسااتقاللية  دون وهو    9201خالل ساانة    %  30,39للبلدية    2وبلغ مؤشاار االسااتقالل املالي 

 . % 70في حدود صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية  الذي تم ضبطه من قبلاملالية 

  1.203.851,594مقاابال   ديناار  819.350,000ماا قادره   2019ساااااااااااااناة   موفيكماا بلغ مجموع ديون البلادياة في   

صاااااااندوق القروض ومسااااااااعدة الجماعات املحلية من   تجاه كلالديون   األول. وتساااااااتأثرمجموع موارد العنوان  دينار

والبقية ديون تجاه   جملة الديون  التوالي منعلى    %34,59و %  60,75بنساااابة   التونسااااية للكهرباء والغاز  والشااااركة

 ى وخواص. أخر  مؤسسات عمومية

املوارد   % من  100بنساااااااااااااباة  وتتكون   2019ديناار ساااااااااااااناة   747.027,696بلغات   فقاد موارد العنوان الثاانيأماا 

 . الذاتية واملخّصصة للتنمية

 تحصيل املوارد البلديةاملالحظات املتعلقة ب -2

  بخصاااااااااااااوص العنوان األول   %85,68حوالي   2019موارد البلادياة خالل ساااااااااااااناة   إنجااز تقاديراتنساااااااااااااباة بلغات  
 موارد البلدية:   إنجاز تقديراتويبرز الجدول املوالي تفصيل نسب . بالنسبة للعنوان الثاني % 96,81و
 

 نسبة اإلنجاز )%( اإلنجازات )بالدينار(  التقديرات )بالدينار( البيان 

 85,68 1.203.851,594 1.405.043,960 مجموع موارد العنوان األول 

 60,68 140.774,805 232.000,000 املعاليم على العقارات واألنشطة

 84,93 40.988,500 48.259,000 مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه   

 

 موارد العنوان األول.  /التسيير( منح ومساهمات الدولة في  –املناب من املال املشتر   –املوارد الذاتية / موارد العنوان األول = )موارد العنوان األول    2
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 27,75 56.895,000 205.000,000 مقابل إسداء خدمات  اإلدارية ومعاليماملوجبات والرخص  معاليم

 18,87 18.300,942 97.000,000 مداخيل أمال  البلدية االعتيادية 

 115,08 946.861,457 822.784,960 املداخيل املالية االعتيادية 

 96,81 747.027,696 771.612,880 مجموع موارد العنوان الثاني 

 96,83 747.027,696 771.503,880 املوارد الذاتية واملخّصصة للتنمية 

تواضااع نساابة إنجاز تقديرات مداخيل أمال  البلدية االعتيادية حيل لم   يتبين من خالل الجدول السااابقو 

ذلك أساسا بضعف نسب استخالص املقابيض بعنوان معينات الكراء نتيجة عدم حرص   %. ويفّسر  18,87تتعّد 

  .الخالصالبلدية على اتخاذ اإلجراءات الضرورية تجاه املتلددين في 

ملعلوم على العقااارات املبنيااة واملعلوم على األراضااااااااااااا ي غير املبنيااة ولوحظ تااأخير في تثقياال جااداول تحصاااااااااااااياال ا

ا على ضااااااااااااارورة انجااز عملية   30وذلاك خالفاا ملقتضاااااااااااااياات الفصااااااااااااالين األول و من مجلاة الجبااياة املحلياة اللاذان نصاااااااااااااّ

وسااهم   .يوم  106 التثقيل بتاريخ غرة جانفي من كّل سانة حيل لم يتم تثقيل الجداول املذكورة إاّل بتأخير في حدود

بداية من  يوما   37في ذلك التأخير في إرساال هذه الجداول إلى أمانة املال الجهوية بالكاف حيل لم يتم ذلك إاّل بعد 

 املوالي:  املوالي تفصيل  ويبرز الجدول . 2019سنة  مفتتح

 الجدول 
تاريخ إعداد  

الجدول من قبل 
 البلدية

تاريخ اإلرسال  
إلى أمانة املال 

 الجهوية 

تاريخ تثقيل  
جدول 

 التحصيل 

التأخير مقارنة بأجل  
  2019جانفي  غرة

 بحساب اليوم 

 يوم  106 2019/ 04/ 17 2019/ 02/ 06 2018/ 12/ 27 جدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية 

 يوم   106 2019/ 04/ 17 2019/ 02/ 06 2018/ 12/ 27 جدول تحصيل املعلوم على األراض ي غير املبنية 

عناد اعاداد   الى تساااااااااااااّرب العادياد من األخطااء وأفااد قاابض املاالياة محتساااااااااااااب البلادياة أن هاذا التاأخير يعود                 

مما أّثر ساالبا على مواعيد ارسااال  من ذلك تكرار التوظيف على بعض العقارات    جداول التحصاايل من قبل البلدية

 .وتثقيلها جداول التحصيل

من مجلة الجباية املحلية على ضرورة تحديد نسبة املعلوم على العقارات املبنية على    5ونص الفصل                    

الخدمات   مستوى  غير أساس  البلدية    املسداة،  تتوافق  أن  ال  نسب  تطبيق  للخدمات   واملستوى تولت  الفعلي 

تحصبل املعلوم على العقارات املبنية  من خالل فحص جدول    تبين،  الصدد هذا    وفي  الفصول.بعض    بخصوص

          .النهجأو تطبيق نسب مختلفة بخصوص مساكن منتفعة بنفس الخدمات باعتبارها متواجدة بنفس الشارع 

 مستقبال.    االخالل املذكور وتعهدت البلدية في ردها بالعمل على تفادي 
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بجداول تحصيل املعلوم على األراض ي غير املبنية. ويتبّين ذلك من كما لوحظ عدم دقة البيانات املدرجة  

التوظيفات إدراج  عنوان تحصيل بجداول  املبنية غير  األراض ي بعنوان خالل   عن عوضا األرض املعلوم حسب 

ملنشور  املطالب مراسلة عنوان  تنمية حول  2002 مارس 28 بتاريخ 19 عدد الداخلية وزير باألداء وذلك خالفا 

البلدية الذي حّل على التنصيص ضمن جداول تحصيل املعاليم على البيانات التي من شأنها أن تساعد على   ارداملو 

 . وأفادت البلدية بأنها ستعمل على تفادي االخالل املذكور مستقبال . سير االستخالص

 سنة   بعنوان  البلدية  باملنطقة  الخاص  املبنية  العقارات  على  املعلوم  تحصيل  جدول   شمولية  عدم  وتبين               

  بجدول   املثقلة  والفصول   2014  لسنة  والسكنى  للسكان  العام  التعداد  نتائج  بين  ةناملقار   أفضت  حيل  ،2019

 .فصال 1315 على يقل ال بما املثقلة الفصول  في نقص وجود لتحصيلا

تحصيل   بجدول  مدرجة  غير  البلدية  للمنطقة  التابعة  األرياف  بأن  ذلك  البلدية  املذكور وبررت   املعلوم 

 . أنها ال تتمتع بخدمات بلدية فعلية نظرا للنقص الحاصل في أسطول املعدات الخاصة بالنظافة باعتبار

 أو  الصناعية  الصبغة  ذات  املؤسسات  على   املعلوم  من  املتأتية  املوارد  استخالص   متابعة  حسن  ويقتض ي                  

  أن   غير   البلدي،  الترابي  باملجال   املنتصبة  املؤسسات  عدد  حول   الدقيقة  املعطيات  توفر  ضرورة  املهنية  أو  التجارية

الحدبجدول    املدرجين  الطبيعيين  شخاصواأل  املؤسسات  عدد  ذات   املؤسسات  على  املعلوم  من  دن األ   مراقبة 

  املتوفرة   البيانات  قاعدة  تضمن   مقابل  2019  سنة  خالل  فصال   322  بلغ  املهنية  أو  التجارية  أو  الصناعية  الصبغة

البلدية في رّدها بأنها ستعمل على القيام   وأفادت .فصال   18  قدره  بفارق   أي   فصال   340  داءاتاأل   مراقبة  مكتب  لدى

 املراقبة املعّد في الغرض. جدول املنتصبة بالجهة وتحيين  تبجرد للمؤسسا

 
يقتض ي اإلعداد الجيد لتقديرات املوارد املتأتية من معلوم اإلشهار بواسطة الالفتات واللوحات اإلشهارية و 

والستائر   والعالمات  التجارية  الصبغة  واجهات ذات  على  العام  بالطريق  املنزلة  أو  املث تة  والالفتات  والعارضات 

مصالح  حرص  ضرورة  استخالصها  متابعة  وحسن  وتنميتها  املختلفة  واملهن  والصناعة  للتجارة  املعدة  املحالت 

التي تتولى الجباية بالبلدية على تجميع املعطيات الالزمة حول قائمة املؤسسات املنتصبة باملجال الترابي للبلدية و 

أّن  غير  دورية،  بصفة  وتحيينها  محالتها  بواجهات  إشهارية  على  البلدية     وضع عالمات  تحرص  قائمات  لم  ضبل 

 .بخصوص املحالت التي تركز عالمات اشهارية بالواجهات

إبرام اتفاقيات لرفع الفضالت غير املنزلية بمقابل مع املحالت التجارية    2019لم تتول البلدية سنة  كما  

حسب جدول مراقبة املعلوم على    مؤسسة  322لصناعية واملهنية املنتصبة باملجال الترابي البلدي والبالغ عددها  وا

لسنة   املهنية  أو  التجارية  أو  الصناعية  الصبغة  ذات  غير    2019املؤسسات  املؤسسات  اعتبار  درجة املودون 

وذلك خالفا ملقتضيات الفصل  مؤسسة باملقارنة مع بيانات مكتب مراقبة األداءات    18بالجدول املذكور والبالغة  
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املحالت في إطار العمل البلدي هذه  من مجلة الجباية املحلية. ويتم جمع ونقل الفضالت املتأتية من نشاط    93

 .ها ستعمل مستقبال على ابرام اتفاقيات في الغرضوأفادت البلدية بأن . الفضالت املنزليةاملتعلق برفع 

)  إدارية  اعتراضات  إجراء  ضرورة  الجبرية  االستخالص  إجراءات  وتقتض ي       ( وتنفيذية  تحفظيةوعقل 

  أن  إال  بشأنها،  إنذارات  توجيه  رغم  بها  الخاصة  املستوجبة  املعاليم  استخالص  يتم  لم  التي  الفصول   بخصوص

  توجيه   رغم عقلة  أو  اعتراض  أي   إجراء  2019  سنة  خالل  يتول   لم   حيل  بذلك  يتقيد  لم  البلدية  محتسب  القابض

 .املبنية العقارات على  املعلوم بخصوص إنذار 785  عن يقل ال ما

 املبنية  غير   راض ياأل   على  املعلوم  تحصيل  بجدول   التوظيفات  بإدراج  املتعلقة  النقائص  ساهمت  كما                      

  لم  والتي  املذكور   املعلوم  استخالص  نسبة  ضعف  في  داءباأل   املطالب  مراسلة  عنوان  عن  عوضا  رضاأل   عنوان  حسب

 وارتفاع  الجبرية   االستخالص  إجراءات  مواصلة  لعدم  أساسا  ذلك  ويعود  ،2019خالل سنة    %  3,2نسبة  تتجاوز  

دينار    19.930,413  مقابل  دينار  26.169,030إلى    2019سنة    موفي  في  املعلوم   هذا  بعنوان  الستخالص ا  بقايا  مبلغ

 .2018في موفى سنة 

الى عدم تفعيل منظومة  وجاء في رّد القابض محتسب البلدية أن عدم إجراء اعتراضات إدارية وعقل يعود  

عالوة    لإلعالميةالوطني   واملركزتفاقية املبرمة بين البلدية  االتركيزها بمقتض ى    رغم GRB البلدية  موارد  التصرف في  

جداول    وأنخاصة  وهو ما من شأنه إعاقة عملية االستخالص الجبري    بالقباضةعلى االفتقار الى عدل خزينة قار  

 .باالداءمطالب بطاقة التعريف الوطنية أو املعرف الجبائي للعدد  التثقيالت ال تحتوي على 

املتعّلق بتدعيم قدرات التصّرف للجماعات    2013أكتوبر   2واملؤّرخ في    16ونّص منشور وزير الداخلّية عدد  

املحلّية البلديات على ضاااااااارورة تنمية مواردها الذاتّية الجبائية وغير الجبائية من خالل اسااااااااتغالل الطاقة الجبائية 

ة املتاحة لها وذلك بإحكام عمليات جرد وإحصااااء مختلف أصااانا ف املعاليم وتحساااين مردود االساااتخالصاااات وخاصاااّ

ة باااملساااااااااااااتوى   ة غير مساااااااااااااتغلااّ في مااا يتعّلق بمعلوم اإلشاااااااااااااغااال الوقتي للطريق العااام باااعتباااره يوّفر طاااقااة جبااائيااة هااامااّ

في املحالت الخاضااااعة ملعلوم اإلشااااغال الوقتي للطريق   شاااااملة  املطلوب، إاّل أّن البلدية لم تحرص على ضاااابل قائمة

  . عهدت البلدية بالعمل على تفادي هذا االخالل في املستقبل.وت العام

بعنوان ماداخيال األساااااااااااااواق اليومياة والظرفياة   2019ديسااااااااااااامبر   31وبلغات جملاة بقااياا االساااااااااااااتخالص بتااريخ  

 راجعاة للفترة ي األساااااااااااااواقهاذه البقااياا باديون تجااه مساااااااااااااتلزم  تعلقا ت. و ديناار  20.680,068قيمتاه  واألسااااااااااااابوعياة ماا 

  20.107,190حادود   في  2012و  2011 تيديون راجعاة لسااااااااااااانخصاااااااااااااوص بتم تبليغ بطااقاات إلزام وقاد   .2012  -1999

 ديناارا  572,878وتعهاد القاابض محتساااااااااااااب البلادياة بااتخااذ إجراءات التتبع بخصاااااااااااااوص املبلغ املتبقي والباالغ    .اديناار 

لم تتول البلااادياااة فيماااا    .2007و  2006و  2005و  2002و  2001و  2000و  1999ديون راجعاااة لسااااااااااااانوات  واملتعلق بااا 

 .تقديم ما يفيد رفع دعاوى قضائية ضد املطالبين بالديون املذكورة
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بلغات   الكراء حيالضاااااااااااااد املتلاددين في خالص معيناات   اإلجراءات الالزماةلوحظ عادم الحرص على اتخااذ  و 

لم تتول و  ادينار   132.577,620مبلغ املعدة ملمارسااة نشاااط تجاري  كراء املحالتمعينات   االسااتخالص بعنوانبقايا  

 ر.    الديون سالفة الذك في شأنفع دعاوى قضائية ر  2019البلدية إلى موفى سنة 

الذي نص على ضرورة الحرص   1999فيفري    17بتاريخ    6وخالفا ملقتضيات منشور وزير الداخلية عدد  

% سنويا بالنسبة للمحالت التجارية والصناعية،  10الكراء في حدود نسبة ال تتجاوز ملعينات على التحيين الدوري 

 .  1993سنة  بعض هذه العقود تعود الى    وأن  علمابمحالتها املسوغة   الكراء املتعلقةلم تتول البلدية تحيين معينات  

إلى  و  البلدية  املحالت  أنأشارت  أن    املذكورة  متسوغي  غير  بترميمها  ال يطالبون  للبلدية  املالية  الوضعية 

حال فض إشكاليات  الكراء  عينات  م تسمح بمجابهة مصاريف التعهد والصيانة. كما تعهدت بالعمل على تحيين هذه  

 املتسوغين املتلددين.

 الجزء الثاني: الرقابة على النفقات

 التحاليل املتعلقة بالنفقات -1

نفقات   األو بلغت  العمومي ووسائل  2019دينار سنة    1.194.935.776ل  العنوان  التأجير  نفقات  وتمثل   .

بنسبة    96,37املصالح   التأجير  نفقات  استأثرت  األول، حيل  العنوان  نفقات  مجموع  من  ونفقات   %71,74   %  

بنسبة   املصالح  أما24,63وسائل  األول.  العنوان  نفقات  جملة  من  بلغت    %  فقد  الثاني  العنوان  نفقات 

 دينار. 205.969.907

% من االعتمادات 26.19% و87.71وتمثل النفقات املنجزة بخصوص العنوانين األول والثاني على التوالي  

 : النهائية املرسمة بامليزانية كما هو مبين بالجدول املوالي

 املبلغ )بالدينار(  البيان 
 نفقات العنوان األول  

 1.390.065,960 االعتمادات النهائية 
 1.194.935.776 اإلنجازات 

 87.71 نسبة االنجاز )%(
 نفقات العنوان الثاني

 786.590,880 االعتمادات النهائية 
 205.969.907 اإلنجازات 

 26.19 نسبة االنجاز )%(

 الجملة العامة لنفقات امليزانية 
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 2.176.656,840 االعتمادات النهائية 
 1.400.905.683 اإلنجازات 

 64.36 نسبة االنجاز )%(

امليزانية علما وأن النسبة  املبرمجة ب% من مجموع نفقات    64,36النفقات بلغت    نسبة إنجازوتبين أن                          

 %.  63,1في حدود كانت 2019تسجيلها في سنةالوطنية التي تم 

بالدقة الالزمة    لوحظو  البلدية لحاجياتها  امليزانية، حيلعدم تقدير  بنود  تم ترسيم اعتمادات    بالنسبة لبعض 

الفصول  بعض  قدره    بعنوان  جملي  يتم    دينارا  482.686,000بمبلغ  أن  ويتعلقدون  أس  استهالكها.  اسا  األمر 

وقدرها  باعتمادات مخصصة   والتجهيزات  املعدات  واعتمادات مخصصة      370.000,000القتناء  للبرامج    دينار 

الديون أصال و فائدة بما   يدخصصة لتسدمواعتمادات  دينارا    45.000,000  بمبلغ في حدودوالتجهيزات اإلعالمية  

 دينارا. 4.625,000تتعلق بنفقات مختلفة في حدود واعتمادات  دينارا 63.061,000قدره 

خالل سنة تصرف    منها بعض  التنفيذ    الى عدموأفادت البلدية في رّدها بأن عدم صرف بعض النفقات يعود  

دينارا والتي تم تأديتها خالل سنة   45.000,000في حدود    البرامج والتجهيزات اإلعالميةمثل النفقات املتعلقة ب  2019

امل  أو  2020تصرف   النفقات  مثل  االعتمادات  توفر  البلدية وعدم  املوارد  بتالى ضعف  الدين علقة  تسديد أصل 

 دينارا. 35.428,000حدود في   الداخلي

 املالحظات املتعلقة بالنفقات -2

على  الشروط املرجعي املتعلق بالتصرف في املسالخ البلدية عن طريق اللزمة   من كراس  19نص الفصل                    

مصاريف   ،تحمل مصاريف استغالل املسلخ واملناطق املحيطة به على صاحب اللزمة )أجرة األعوان التابعين له  أن

تأمين ....(. وخالفا  اإلصالح والصيانة والنظافة والتجديد واألداءات ومعاليم استهال  املاء والكهرباء ومصاريف ال

في مصاريف   تتمثل خاصةبتحمل نفقات دون موجب  والسنوات التي سبقتها    2019لذلك قامت البلدية خالل سنة  

 . دينار  3.348,603وبلغت القيمة الجملية لهذه النفقات . من قبل مستلزم املسلخ البلدي  والكهرباءاستهال  املاء 

راجع   أداء مشلالحتساب  نظرا    مصاريف استهال  املاءعن خالص  بامتناع املستلزم    البلدية ذلك  وبررت                   

عدم تجهيز املسلخ بمحطة معالجة من طرف   املاء بس بفواتير استهال     للتطهير ضمنللديوان الوطني  بالنظر  

بتسوية هذه الوضعية من خالل دعوة املستلزم لخالص معاليم استهال   تعهدت    التلوث، كما البلدية للحد من  

للتطهير.املاء   الوطني  للديوان  بالنظر  الراجعة  البلدية للمصاريف  امل  مقابل تحمل  أنه يتوجب على  أن  ستلزم  إال 

 املصاريف الناجمة عن االستغالل طبقا ملقتضيات كراس شروط اللزمة. يتحمل كامل 
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حول مزيد إحكام التصرف في السيارات اإلدارية   2005جانفي    19املؤرخ في    6وخالفا ملنشور رئ س الحكومة عدد        

لدية إعداد  ونفقات املحروقات الذي نص على ضرورة إعداد جداول شهرية ملتابعة استهال  الوقود، لم تتول الب

 الجداول املطلوبة ملتابعة االستهال  الشهري للوقود من قبل السيارات اإلدارية. 

  ، تبين 2019سنةخالل    دينار    29.901,030والتي بلغت  شراء الوقود لوسائل النقل  وبخصوص نفقات                      

والتي تحدد بصفة دقيقة  الصرف    بوثائقاملستهلكة  تفصيلية لوسائل النقل ولكميات الوقود    إرفاق قائمات  عدم

موضوع استعمال وسيلة النقل وصفة السائق مما يعيق متابعة كيفية التصرف في كميات الوقود املقتناة والتث ت  

 من إسنادها على الوجه الصحيح.

الصادرة عن اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية بوزارة املالية    2خالفا ملذكرة  التعليمات العامة عدد  و                     

واملتعلقة بالوثائق املث تة للنفقات العمومية  والتي أوجبت ضرورة  بيان العدد املنجمي    1996نوفمبر    05بتاريخ  

وذ غيار  قطع  اقتناء  أو  التصليح  عند  الفواتير  على  لوحظ  للسيارات  أنه  إال  املنجز  للعمل  إثبات  كوسيلة  لك 

النقل    بخصوص وسائل  صيانة  و  تعهد  الرقم  مصاريف  على  بالفواتير  التنصيص  الحاالت  بعض  في  يتم  ال  أنه 

املنجمي لوسائل النقل املنتفعة بقطع الغيار وهو ما يعيق عملية مراقبة هذا النوع من املصاريف و يذكر في هذا  

  1.701,147والفاتورة املصاحبة له بمبلغ    06/2019/ 19بتاريخ     14األمر بالصرف عدد  النفقات موضوع  الصدد  

 .وأفادت البلدية في ردها بأنها ستعمل على تفادي االخالل املذكور مستقبال  .ناردي

بالفصل  و       عليه  املنصوص  السنوية  ملبدأ  العمومية   89خالفا  املحاسبة  مجلة  األول  من  وللفصلين 

كما تم تنقيحه    1975ماي    14املؤرخ في    1975لسنة    35والثاني من القانون األساس ي مليزانية الجماعات املحلية عدد  

  2018ات تعلقت بديون راجعة لسنة  تأدية نفق  2019وإتمامه بالنصوص الالحقة تولت بلدية الجريصة خالل سنة  

وماقبلها. ويترتب عن عدم التقيد بهذا املبدأ تزايد املديونية وتثقيل ميزانية السنة املوالية بنفقات تعود إلى سنوات 

تصرف سابق إضافة الى التأخير في خالص املزودين وعدم دفع مستحقاتهم في اآلجال القانونية وهو ما من شأنه 

 ى مصداقية البلدية أمام املتعاملين معها. أن يؤثر سلبا عل

  %  24,51بما يمثل    يناراد  57.705,005بلغت  املتعلقة بتسديد املتخلدات    نفقاتالتبين أن جملة  وقد         

التوالي  . وتتوزع هذه  نفقات تسيير املصالح العمومية املحليةجملة    من   ينارا د  7.048,695النفقات بحساب على 

و والغاز  للكهرباء  التونسية  الشركة  املياه   6.180,800تجاه  وتوزيع  الستغالل  الوطنية  الشركة  تجاه  دينارا 

تجاه املركز الوطني دينارا    1.674,400تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية ودينارا    12.537,000و

 الخواص. تجاها دينار  30.264,110لإلعالمية و

تعهدها   مع  املالية  مواردها  لضعف  نظرا  املالية  بتعهداتها  اإليفاء  على  قدرتها  بعدم  ذلك  البلدية  وبررت 

 بالعمل مستقبال على خالص النفقات خالل السنة املالية الراجع إليها الدين. 
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عدد                   األمر  ملقتضيات  في    2004لسنة    564وخالفا  الدولة  ينص    والذي  2004مارس    09املؤرخ  أن  على 

املاء    واملؤسساتالعمومية    والجماعات بفواتير  املتعلقة  النفقات  بدفع  مطالبة  واالتصاالتالعمومية    والغاز 

املزودين  ية لم تتول دفع مستحقات بعض  أن البلدتبين  يوم من تاريخ استالم الفواتير    45في مدة ال تتجاوز    والوقود

املياه  العموميين على غرار   تونس''    والشركةالشركة الوطنية الستغالل  ''اتصاالت    والشركة الوطنية لالتصاالت 

للكهرباء   وت  والغازالتونسية  يوما.  وأربعين  بخمسة  املحددة  القانونية  اآلجال  في في  املسجل  التأخير  مدة  راوحت 

 يوما.  277و يوم 85الغرض بين 

إلى مزيد العمل على خالص مستحقات املتعاملين معها في اإلبان لتجنب تراكم الديون  تدعى البلدية  و 

 تجاههم.وحفاضا على مصداقيتها 

املتعلق بضبل شروط و إجراءات تكليف    2014جانفي    28املؤرخ في    764من األمر عدد    3نص الفصل  و                   

الهيئات القضائية و اإلدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية  املحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى املحاكم و 

الصفقات املتعلقة بتكليف املحامين وشركات املحامين بنيابة الهياكل العمومية املشار إليها بالفصل  تبرم  أن  على  

كراس اللجوء إلى املنافسة على أساس طلب عروض ووفق بنود ومقاي س منصوص عليها بب    الثاني من نفس األمر

يضبل من قبل هيئة الطلب العمومي وعليه ال يتم اللجوء إلى التفاوض املباشر إال في الحاالت املنصوص عليها في 

  املسائل   جميع  عامة  واملتمثلة في طلب عروض غير مثمر و في القضايا االستعجالية وبصفة  من نفس األمر  5الفصل  

  .عمومي مرفق استمرارّية لضمان كذلك أو قصيرة بآجال الرتباطها التأكد صبغة تكتس ي التي

  بالتفاوض املباشر محام  تكليف    2019فيفري    12بمقتض ى القرار الصادر بتاريخ    تولت  البلدية  اال أن                   

خالفا    التنصيص بدقة على مدة وموضوع التكليف   قبلها دون أمام املحاكم بخصوص القضايا املرفوعة من  إلنابتها  

وملبدأ املنافسة املعمول به في النصوص القانونية الجاري  منه  9و5و3ألحكام األمر سالف الذكر وخاصة الفصول 

 . وأفادت البلدية في ردها بأنها ستعمل على تفادي االخالل املذكور مستقبال  بها العمل.

 


















