
 

 

 

 

 

 

 منزل كاملتقرير الرقابة المالية على بلدية 

 (1029)تصرف سنة 
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 تقديم البلدية

 2كم 58وتبلغ مساحتها  5887أفريل  88في المؤرخ  5887لسنة  785عدد  بمقتض ى األمر منزل كاملأحدثت بلدية 
 . يقيمون بالخارج( 0788)منهم  نسمة 55788كما يبلغ عدد سكانها 

   املجلس البلدي المنتخب الذي تم تنصيبه على إثر االنتخابات البلدية لسنة    2858سنة ى تسيير البلدية وأشرف عل
 عضوا.  52والمتكون من  2858جوان  08تاريخ ب 2858

المصلحة اإلدارية والمالية عدة مصالح من بينها  لى الكتابة العامةإضافة إ لتنظيمي للبلديةاويضم الهيكل 
بقيمة صرفت البلدية لهم أجورا  عونا 22ويتوفر لدى البلدية  فنية ومصلحة النظافة واملحيط.والمصلحة ال

 .2019أ.د سنة  433,987

النفقات السنوية  معّدلأ.د في حين بلغ  1.520 اقيمتهم 2858-2858الموارد السنوية خالل الفترة  معّدلوقد بلغ 

 أ.د. 808خالل نفس الفترة 

 طبيعة المهمة 

وفي إطار تنفيذ االتفاقّية المبرمة بين الجمهورّية ، 2020 نوفمبر 02بتاريخ  229وعدد  234ذني المهمة عدد عمال بإ
 محكمةتولت التونسّية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرّية والحوكمة املحلّية 

من إحكام إعداد الحساب المالي  للتأّكد 2858 بعنوان سنةمنزل كامل بلدّية الوضعّية المالّية لفي  النظراملحاسبات 
جهود البلدّية من أجل تعبةة الموارد مل اهتمامها املحكمة أولتكما  ومن صّحة ومصداقّية البيانات المضّمنة به.
 المتاحة لها وتأدية نفقاتها في كنف الشرعّية.

استغالل و  حكمةالمودعة لدى كتابة امل الصرف وشملت األعمال الرقابية فحص الحساب المالي ومستندات
 المستخرجة من منظومة "أدب بلديات".البيانات المعطيات الواردة باالستبيان الموجه للبلدية و 

  إجراءات إعداد الميزانية وختم الحسابات

ي المتعلق بالقانون األساس  5857ماي  51المؤرخ في  5857لسنة  07من القانون عدد  50ألحكام الفصل  طبقا
لميزانية الجماعات املحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة والذي يقض ي بعرض مشروع ميزانية الجماعة 

 2858لسنة  بلديةالتّم عرض مشروع ميزانية  ،املحلية على أنظار املجلس البلدي وجوبا خالل الدورة العادية الثالثة
وبعد النقاش والتداول قّرر  2858 سبتمبر 85 الثة المنعقدة بتاريخدورته العادية الث فيالبلدي جلس املعلى مداولة 

وتوّلت سلطة اإلشراف  .2858البلدية لسنة يزانية المصادقة على مشروع مباإلجماع  املجلس البلديأعضاء 
 .2858جانفي  58بتاريخ  يهالمصادقة عل
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يسة البلدية عرض القوائم المالية من مجلة الجماعات املحلية تولت السيدة رئ 581وعمال بأحكام الفصل 
مصحوبة بتقرير مراجعة الحسابات والتقرير اإلداري على املجلس البلدي للتداول والمصادقة عليه بعنوان ختم 

ماي  28في الدورة االستثنائية للمجلس البلدي لبلدية منزل كامل المنعقدة بتاريخ وذلك قبل موفى شهر ماي الميزانية 
 27على سلطة اإلشراف التي صادقت عليه بتاريخ  2858رار المتعلق بختم ميزانية البلدية لسنة . وتم عرض الق2828
 .2828جوان 

 .2828 أوت 80املحاسبات بتاريخ  محكمةلدى  منزل كاملبلدية ل 2858لسنة وتم إيداع الحساب المالي 

 خالصة أعمال المراجعة

تبار ماانتهت إليه أعمال الرقابة فإنه يمكن التأكيد بدرجة معقولة فيما عدا المبالغ المتعلقة ببقابا االستخالص وباع
وحسب المبادئ التي تقوم عليها أنظمة املحاسبة العمومية وميزانية الجماعات املحلية على أن حسابات بلدية منزل 

لمنجزة قبضا كامل التشوبها أخطاء جوهرية من شأنها التأثير على صدق النتيجة املحاسبية وعلى صحة العمليات ا
 .2858وصرفا بعنوان ميزانية سنة 
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 )بالدينار( 1029ملخص الحساب المالي لسنة 

 
 مبلغ المقابيض  الصنف العنوان

مبلغ   
 المصاريف

 
 العنوان الأول

 
1 013 997 

 

 
 979 186 والأنشطةالمعاليم على العقارات  1

 

 
2 

 س تلزام المرافقوامداخيل اشغال الملك العمومي البلدي 
 العمومية فيه

158 387 
 

 
3 

ومعاليم في مقابل  والرخص االداريةمعاليم الموجبات 
 اسداء خدمات

80 324 
 

 
 346 6 الأخرىالمداخيل الجبا ئية االعتيادية  4

 

 
 479 20 مداخيل أأمالك البلدية االعتيادية 5

 

 
 484 561 المداخيل المالية االعتيادية 6

 

 
 انيالعنوان الث

 
719 534 

 

 
 000 359 منح التجهيز 7

 

 
 087 354 مدخرات وموارد مختلفة 8

 

 
 0 موارد االقتراض الداخلي 9

 

 
 447 6 الموارد المتأأتية من االعتمادات المحالة 12

 

 
 العنوان الأول

  
839 800 

 
 التأأجير العمومي 1

 
433 987 

 
 وسائل المصالح 2

 
321 894 

 
 التدخل العمومي 3

 
59 218 

 
 نفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة 4

 
0 

 
 فوائد الدين المحلي 5

 
24 701 

 
 العنوان الثاني

  
141 708 

 
 االإستثمارات المباشرة 6

 
89 272 

 
 وغير الموزعةنفقات التنمية الطارئة  8

 
0 

 
 تسديدأأصل الدين 10

 
52 436 

 
 النفقات المسددة من االإعتمادات المحالة 11

 
0 

 المجموع
  

1 733 531 981 508 

 022 752       الفائض

 



5 

 

 

 ونفقاتها منزل كاملة تحليل موارد بلدي

  9102النتائج العامة لتنفيذ الميزانية لسنة 

ي في المقابيض على المصاريف عن فائض جمل 2858 بعنوان تصرف سنة منزل كاملبلدية أسفر تنفيذ ميزانية 
أ.د أما الباقي الذي يمّثل الفوائض المنقولة من سنة إلى  745في حدود  االحتياطيلمال تّم تحويله إلى اأ.د   752قدره

  .االنتقالي المالأ.د فقد تّم تحويله إلى  6أخرى بعنوان المشاريع الممولة بواسطة اإلعتمادات املحالة وقيمته 

ارتفاعا  2019سجلت خالل سنة اريف على المصالجملية للمقابيض فوائض التبرزه النتائج العامة أّن  ما ومن أهّم 
 .2018مقارنة بسنة  % 45وبنسبة  أ.د 340بقيمة تساوي 

تراجعا  2858مقارنة بسنة  2858وسجلت فوائض المقابيض على المصاريف بالنسبة للعنوان األول خالل سنة 
 . 19%وبنسبة أ.د 23 بقيمة

ويعود ذلك  .% 25وبنسبة  أ.د 125بقيمة ارتفاعا  2858مقارنة بسنة  2858وان سنة وعرفت جملة موارد البلدية بعن
 خالل ارتفاعا سجلت موارد العنوان األول حيث وموارد العنوان الثاني،  األول وارد العنوان م الذي شهدتهاالرتفاع الى 

 2858كما شهدت موارد العنوان الثاني سنة  ،% 52وبنسبة  أ.د 117بلغت قيمة ب 2018مقارنة بسنة  2019سنة 
 .% 12وبنسبة أ.د  088ارتفاعا بقيمة  2858ارنة بسنة مق

ويعود ذلك  .% 8 وبنسبة 2018مقارنة بسنة  2019أ.د خالل سنة  82بقيمة  رتفاعافقد عرفت ا ،أما نفقات الميزانية
، حيث عرفت نفقات العنوان األول الثانياألول ونفقات العنوان الملحوظ الذي شهدته نفقات العنوان لى التطور إ

العنوان الثاني  نفقاتكما شهدت ، % 58وبنسبة أ.د  577بما قيمته  2858مقارنة بسنة  2858سنة خالل  ارتفاعا
 .% 55أ.د وبنسبة  158بقيمة  تراجعا 2858سنة 

 تحليل الموارد  

 5.850منها  (2858أ.د سنة  5.082)مقابل أ.د  5.500مجموع  2858خالل سنة  منزل كاملبلغت جملة موارد بلدية 
 أ.د. 5.525وبلغت المقابيض المنجزة خارج الميزانية  أ.د موارد العنوان الثاني. 558و أ.د موارد العنوان األول 

 العنوان األول موارد  .2

موزعة بين المداخيل الجبائية االعتيادية في  أ.د 5.850ما جملته  2858 العنوان األّول للبلدية خالل سنةبلغت موارد 
 .% 33و % 42أ.د وهو ما يمثل تباعا  785يل غير الجبائية االعتيادية في حدود أ.د والمداخ 102حدود 



6 

 

إشغال الملك  مداخيلوتتأّتى المداخيل الجبائية االعتيادية أساسا من المعاليم الموّظفة على العقارات واألنشطة و 
مقابل إسداء  معاليمو  الموجبات والرخص اإلدارية مداخيلالعمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه و 

 خدمات. 

األنشطة أهم مورد بالنسبة إلى البلدية حيث تم تحصيل العقارات و تمثل المداخيل بعنوان المعاليم الموظفة على و 
بعنوان المعلوم على أ.د  96 منها من المداخيل الجبائية االعتيادية للبلدية % 43أي ما يمثل  2019أ.د سنة  186

من جملة المداخيل الجبائية  % 22أي ما يمثل  الصناعية أو التجارية أو المهنيةالمؤسسات ذات الصبغة 
 .موارد العنوان األول من  % 8و اإلعتيادية للبلدية

أ.د أي ما  88 من المعلوم على العقارات المبنية ومن المعلوم على األراض ي غير المبنيةوبلغت المداخيل المتأتية 
 2019في حين ناهزت تثقيالت سنة  ،ة االعتيادية املحققة خالل السنة المعنيةمن المداخيل الجبائي %18 نسبته

أ.د(  22أ.د تتوزع بين المعلوم على العقارات المبنية ) 555بعنوان المعاليم الموظفة على العقارات ما جملته 
 أ.د(. 18والمعلوم على األراض ي غير المبنية )

ارتفعت المبالغ الواجب استخالصها سنة  ،2858في نهاية السنة المالية  أ.د 385وباعتبار بقايا االستخالص البالغة 
أ.د  348تتوزع بين المعلوم على العقارات المبنية بقيمة أ.د  498بعنوان المعاليم الموظفة على العقارات إلى  2019

أ.د منها بعنوان  48 صتم استخال  % 30أ.د أي بنسبة  149والمعلوم على األراض ي غير المبنية بقيمة  % 70أي بنسبة 
 لم تتجاوز أ.د بعنوان المعلوم على األراض ي غير المبنية أي بنسب استخالص  32المعلوم على العقارات المبنية و

 من مجموع المبالغ الواجب استخالصها. % 21و % 13على التوالي 

أهم مورد بالنسبة إلى البلدية  ثاني مداخيل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيهوتمثل 
في حين لم تمثل  من جملة المداخيل الجبائية اإلعتيادية، % 36أي ما يمثل  2019أ.د سنة  158حيث تم تحصيل 

جملة المداخيل الجبائية  نم 18%سوى معاليم الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات 
 اإلعتيادية.

مداخيل توزعت بين  أ.د 581قيمته  ما 2019ير الجبائية االعتيادية فقد بلغت في سنة وفيما يتعّلق بالمداخيل غ
 % 80أساسا وبنسبة المتأتية  أ.د 561بقيمة والمداخيل المالية االعتيادية أ.د  28أمالك البلدية االعتيادية بقيمة 

 .ةمن المناب من المال المشترك للجماعات املحلي

أ.د بعنوان المناب من  451منها  أ.د 561ة االعتيادية ما جملته نوان المداخيل الماليبع 2019وبلغت تثقيالت سنة 
أ.د تم  561لى ما جملته إبعنوان المداخيل المالية االعتيادية  اارتفعت المبالغ الواجب استخالصهو المال المشترك. 

 . % 588استخالصها بنسبة 
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 العنوان الثانيموارد  .1

مقارنة بسنة  % 10وبنسبة أ.د  088بقيمة  ارتفاعاة سّجلمأ.د  558ما جملته  2858ي سنة بلغت موارد العنوان الثان
والموارد  المدخراتوارتفاع  % 05وبنسبة  أ.د 507منح التجهيز بقيمة إلى ارتفاع  التطور أساساهذا  ويعزى . 2858

  خالل نفس الفترة. % 78وبنسبة  أ.د 557بقيمة املختلفة 

والموارد  % 88أ.د وبنسبة  550من الموارد الذاتية واملخصصة للتنمية بقيمة  2858سنة وتأتت هذه الموارد 
 .% 5أ.د وبنسبة  2تأتية من االعتمادات املحالة بقيمة مال

جمالي موارد العنوان إمن  % 78و من الموارد الخاصة للبلدية % 78لت ما نسبته فقد مثّ  وبخصوص منح التجهيز
 الثاني.

 تحليل النفقات

 من نفقات العنوان % 87أ.د وهي تتكون في حدود  885 مجموع 2858خالل سنة  منزل كاملبلغت جملة نفقات بلدية 
  من نفقات العنوان الثاني. % 57األول و

مقارنة  % 58بنسبة أ.د و  577بقيمة د مسجلة تطورا أ. 808 ما جملته 2858 العنوان األول في سنة نفقاتبلغت و 
من  % 88أي ما يمثل د أ. 571 ماقيمته 2858فقات التأجير العمومي ووسائل المصالح سنة ن بلغتو  .2858بسنة 

 مجموع نفقات العنوان األول.

وسائل المصالح  شهدتكما  .2858 مقارنة بسنة %57وبنسبة أ.د  28وشهدت نفقات التأجير العمومي تطورا بقيمة 
مقارنة بسنة  % 07أ.د وبنسبة  25بقيمة دخل العمومي نفقات التارتفعت و  % 22أ.د وبنسبة  58بقيمة  ارتفاعا
2858. 

مقارنة بسنة  أ.د 158بقيمة  تراجعامسجلة  2858 أ.د. سنة 515فقد بلغت ما جملته  نفقات العنوان الثاني أما
 أ.د. 158بقيمة  النفقات المسددة من االعتمادات املحالة تراجعوقد نتج ذلك أساسا عن  .2858

 القدرات المالية

منزل المناب من المال المشترك/موارد العنوان األول( ببلدية -موارد العنوان األول )سجل مؤشر االستقاللية المالية 

وحسب المؤشرات المعتمدة . 2858سنة  % 22مقابل نسبة  2858خالل سنة  % 77حيث بلغ نسبة  تراجعا كامل

المعيار  كان دون االستقاللية المالية للبلدية مؤشر  ّن إمن قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية ف

  .2858و 2858 تيخالل سن ( المعتمد من قبل الصندوق >70 %المرجعي )
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فقد  منزل كاملالتأجير/مصاريف العنوان األول( ببلدية  نفقات-مصاريف العنوان األول ) مؤشر هامش التصرف أما
 77<) المرجعي دون المعيارويبقى  .%08 بلغحيث  2858بسنة مقارنة ارتفاعا مسجال  % 18نسبة  2858سنة بلغ 
 .من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية( المعتمد %

والمتمثل في قيمة اإلدخار الخام )فواضل العنوان األول + المال  منزل كاملمجهود اإلدخار لبلدية مؤشر  وبخصوص
 للسنة قبل السابقة( % 28ابقة + المال االحتياطي من العنوان األول للسنة الس % 88االحتياطي من العنوان األول 

المعتمد من قبل صندوق القروض  المعيار المرجعيأي أعلى من  % 18األول فقد بلغ نسبة مقارنة بموارد العنوان 
 (.>20 %املحلية )ومساعدة الجماعات 

 حول تعبئة موارد البلدية وإنجاز نفقاتها

 تحصيل الموارد البلدية على  ةأوال: الرقاب

 تقدير الموارد .2

 % 582مقارنة بالتقديرات )دون إعتماد التنقيحات(  منزل كاملبلغت نسبة موارد العنوان األول املحققة ببلدية 
من قبل صندوق القروض متجاوزة بذلك الحد األدنى المضبوط  2858سنة  % 582مقابل  2858خالل سنة 

 بالنسبة للمعاليم الموظفة على العقارات واألنشطة % 85. وتراوحت بين %95 الغوالب ومساعدة الجماعات املحلية
مداخيل بالنسبة ل %88و بالنسبة لمداخيل إشغال الملك العمومي البلدي واستلزام المرافق العمومية فيه % 20و

 .الموجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات

 إعداد جداول التحصيل .1

ن البيانات األساسية التي من شأنها أن تساعد على تحصيل ها تتضّم ل فحص جداول التحصيل أنّ تبّين من خال
مسكنا بمبلغ  2515، 2858جدول تحصيل المعلوم على العقارات المبنية لسنة  ، حيث تضّمنالمعاليم المثقلة

.د والمناب الراجع للصندوق أ 62,154موزعة بين األداء على العقارات المبنية بقيمة  أ.د.  88,696جملي قدره 
 ا فيما يتعلق بجدول تحصيل معاليم العقارات غير المبنية فيتضمن أّم  أ.د. 26,542القومي لتحسين المسكن بقيمة 

 أ.د.   29,691فصال بقيمة  679

نية جدول مراقبة تحصيل الحّد األدنى للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المه وتضّمن
 . 2858بعنوان سنة  أ.د 52مؤسسة بقيمة إجمالية قدرها  275

بعنوان لها لعمليات التحويل الّراجعة بالنظر  ة الشهريةيولم تحرص البلدية على الحصول على القائمات التفصيل
ة المالية ومن القباض المعلوم على المؤّسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية من القباضات المالية

، وقد حالت هذه الوضعية دون إجراء المقارنة بين قيمة المعلوم المضمنة بجدول المراقبة والمبالغ بالبحيرة
المستخلصة قصد تحديد الحاالت التي تستوجب استخالص معلوم إضافي باعتبار المعلوم األدنى المطلوب مثلما 
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البلدية ذلك بالنقص الفادح في الموارد البشرية الذي حال دون القيام بررت و  يقتضيه التشريع الجاري به العمل. 
 بهذا اإلجراء.

 يلتثقيل جداول التحص .3

لوحظ تأخير في تثقيل جداول تحصيل المعلوم على العقارات المبنية وغير المبنية، وذلك خالفا لمقتضيات الفصل 
على ضرورة انجاز عملية التثقيل بتاريخ غرة جانفي من  انينصّ  انذلمن مجلة الجباية املحلية ال 08والفصل األول 

 11المبنية والمعلوم على األراض ي غير المبنية بتأخير بلغ  كّل سنة، حيث تم تثقيل جدولي المعلوم على العقارات
 يوما. ويبرز ذلك من خالل الجدول الموالي: 

 الجداول 
تاريخ اعداد 

الجدول من قبل 
 البلدية

إلى أمانة  اإلرسالتاريخ 
 المال الجهوية

تاريخ تثقيل جدول 
 التحصيل

 2التأخير مقارنة بأجل 
جانفي من كل سنة 

 )باليوم(

 يوم 44 14/02/2019 24/01/2019 23/01/2019 لمعلوم على العقارات المبنيةجدول ا
 يوم 11 14/02/2019 24/01/2019 23/01/2019 جدول المعلوم على األراض ي غير المبنية

 استخالص المعاليم  .4

ا بعنوان ، ارتفعت المبالغ الواجب استخالصه2858 أ.د في موّفى سنة 188مع اعتبار بقايا االستخالص البالغة 
أي ما نسبته  أ.د 582. وتّم استخالص 2858أ.د في سنة  272إلى ما قدره واألنشطة المعاليم الموّظفة على العقارات 

 (.2858سنة  % 28)مقابل  28%

أ.د تتوّزع بين المعلوم على  082بعنوان المعاليم الموّظفة على العقارات ما جملته  2858وبلغت تثقيالت سنة 
 أ.د.   588بمبلغ  أ.د والمعلوم على األراض ي غير المبنية 282نية في حدود العقارات المب

في حين  (،2858سنة  % 55)مقابل 2858سنة  % 51أما نسبة استخالص المعلوم على العقارات المبنية فقد بلغت  
  .(2858خالل سنة  % 50مقابل ) % 25بلغت نسبة استخالص المعلوم على األراض ي غير المبنية 

أ.د منها أي  28أ.د، تّم استخالص  08تفعت المبالغ الواجب استخالصها بعنوان مداخيل األمالك إلى ما جملته وار 
 (. 2858سنة  % 85)مقابل نسبة  % 22بنسبة 

ما زالت تفتقر إلى منظومة إعالمية تساعدها على لبلدية منزل كامل أن القباضة البلدية أكد القابض البلدي وقد 
 استخالص الموارد والمعاليم الراجعة لها بالنظر. تثقيل ومتابعة

ويتم االعتماد في متابعة استخالص األداء على العقارات المبنية وغير المبنية على جذاذات تمسك بشكل يدوي من 
 الممكن أن يؤدي تلفها أو ضياعها أو سرقتها إلى ضياع كل أثر للمعاليم المستحقة. 
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البلدية ومختلف المعاليم المثقلة تتم عبر دفاتر قديمة ممسوكة بطريقة يدوية  كما أّن متابعة استخالص األمالك
ال تساعد على متابعة حلول آجال التقادم وال على ضبط قائمات كبار المدينين وال على تحديد المبالغ المتبقية 

 لالستخالص بشكل دقيق.

 إجراءات االستخالص .5

مجلة املحاسبة العمومية على أن "يتوّلى املحاسب العمومي المكلف )خامسا( من  28تنّص الفقرة األولى من الفصل 
باالستخالص حال تعهده بالدين تبليغ إعالم للمدين يتضّمن دعوته لخالص جملة المبالغ المطلوبة منه.."، وقد تبّين 

 08سوى وجيه تلم يتم  2858لسنة تحصيل المعلوم على العقارات المبنّية  فصال مثقال بجدول  2757أّنه من جملة 
كما  .2017سنة  اإعالم 429و 2018سنة  اإعالم 277مقابل  2858بعنوان سنة ألصحاب العقارات المبنية إعالم 

لم يتم توجيه  2858لسنة  على العقارات غير المبنيةفصال مثقال بجدول تحصيل المعلوم  258تبين أنه من جملة 
إعالم سنة  577و 2858إعالم سنة  228مقابل  2858ان سنة بعنو  إعالم ألصحاب العقارات غير المبنية 109سوى 
2855.  

)خامسا( من مجلة املحاسبة العمومية، والتي نّصت  28من جهة أخرى، وخالفا لما جاء بالفقرة الثانية من الفصل 
 م المذكور،يوما من تاريخ تبليغ اإلعال  08على أن "يتولى املحاسب العمومي تبليغ السند التنفيذي للمدين مع نهاية 

 .2858لم تمر إلى اإلجراءات الجبرية لالستخالص طيلة سنة  منزل كاملأن بلدية تبّين 

 الخطايا بعنوان التأخير في دفع المعاليم على العقارات .6

من مجلة الجباية املحلية على أّنه "تستوجب المبالغ المثقلة لدى قباض المالية بعنوان  58ينّص الفصل 
عن كل شهر تأخير أو جزء منه تحتسب ابتداء من غرة  % 8757ات المبنية خطية تساوي المعلوم على العقار 

االلتزام بتطبيق أحكام عدم إاّل أّنه تبّين  ،جانفي من السنة الموالية للسنة المستوجب بعنوانها المعلوم"
 الفصل المذكور.

 البلدية العقارية  األمالكمداخيل  .7

والمتعلق بتنظيم العالقة  5855ماي  27المؤّرخ في  5855لسنة  05نون عدد القا من 22إلى  22من  تقض ي الفصول 
بين المسّوغين والمتسّوغين فيما يخّص تجديد كراء العقارات واملحالت ذات االستعمال التجاري أو الصناعي أو 

 .إمكانية تعديل معينات الكراء وأن يكون مقابل قيمة كرائية عادلة علىالمستعملة في الحرف 

 27ألحكام الفصل  طبقاالمنصوص عليها بعقود التسويغ تطبيق نسبة الزيادة السنوية  منزل كاملبلدّية  تتولّ  يثوح
 ومنشور وزير الداخلية عدد المتعّلق بتنظيم العالقة بين المسوغين والمتسوغين 5855 لسنة 05من القانون عدد 

لجميع العقارات  ة التجارية والصناعية والسكنيةحول تسويغ املحالت ذات الصبغ 5888فيفري  55المؤرخ في  2
  .المسوغة منذ تواريخ تسويغها
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 مسك حسابّية خاّصة بمكاسب البلدّية .8

بمكاسب البلدية  خاصةمن مجلة املحاسبة العمومية على أن يتولى املحاسب مسك حسابية  258ينّص الفصل 
ا بحساباته كما يقوم في موفى كل سنة مالية بجرد تلك المنقولة وغير المنقولة وعند التعذر يتولى مراقبتها وجمعه

المكاسب. وخالفا لما جاء بالفصل سالف الذكر فقد تبّين أّنه ال يتم مسك حسابية خاصة بمكاسب البلدية كما ال 
 يتّم القيام بجرد سنوي لها.

 مساعدة غير موظفة .9

في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة  .أ.د 078على مساعدة غير موظفة بقيمة  منزل كاملتحّصلت بلدية 

وذلك بموجب االتفاقية المبرمة مع صندوق  2858 برنامج االستثمار البلدي لسنةاملحلية كمساهمة في تمويل 

 .2858نوفمبر  22القروض ومساعدة الجماعات املحلية المؤرخة في 

 الرقابة على النفقات  -ثانيا

 تقدير نفقات الميزانية .2

بالنسبة للسنة المالية ضبط تقديراتها  لم تحكمالبلدية  ر والمنجز في مستوى النفقات أّن مقارنة بين المقّد نت البيّ 
  .من مجموع نفقات الميزانية % 181 حيث بلغت نسبة االنجاز 2019

إلى  لم تشهد االعتمادات األصلية بالنسبةكما  % 91منزل كامل بلغت نسبة انجاز نفقات العنوان األول ببلدية 
 مسجلة ارتفاعا (%1) ملحوظة 1نفقات العنوان األول المرسمة بالميزانية مقارنة باالعتمادات النهائية نسبة تغيرات

 أ.د. 02بماقدره  وسائل المصالحأ.د ويفسر ذلك بالتنقيح بالزيادة في نفقات  918إلى  أ.د 882من 

 % 881نسبة تغيرات ملحوظة بلغت مع تسجيل  % 85جاز بلغت نسبة االنأما بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني فقد 
 . أ.د 550بالزيادة بالنسبة لالستثمارات المباشرة بما قدره نتيجة التنقيحات 

 تسديد المتخلدات وخالص الديون  .1

لتأدية مستحقات المتعاملين مع البلدية من خواص  2019بلغت االعتمادات النهائية التي تم رصدها في إطار ميزانية 

الشركة التونسية للكهرباء والغاز  متخلداتوذلك لتسديد  تم استهالكها كليا أ.د.781, 184 عموميةمؤسسات و 

ومتخلدات تجاه أ.د.  10,468والبالغة ومتخلدات تجاه الديوان الوطني التصاالت تونس أ.د  33,073 والبالغة

ومتخلدات تجاه الوكالة  أ.د 1,036لبالغة متخلدات تجاه خواص واو   أ.د 46,117ؤسسات عمومية أخرى والبالغة م

 .أ.د  94,085البلدية للخدمات البيئية والبالغة 

                                                           

  1 نسبة التغيرات: )االعتمادات النهائية المرسمة –االعتمادات األصلية المرسمة(/االعتمادات األصلية المرسمة
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 أ.د ديون تجاه مؤسسات عمومية 81,396د منها أ. 84,059ديون بقيمة  2858وتخّلد بذمة البلدية في موفى سنة 

 .ديون تجاه خواصدينار   2,636و

ة االعتمادات املخّصصة لتسديد المتخلدات وفوائد الدين وأصل الدين ديونها )جمل مجابهةويقّدر مجهود البلدية في 

 .% 16 / جملة موارد العنوان األول( بنسبة

 2019لسنة  البرنامج السنوي لالستثمار  .3

إعداد  منزل كاملوالوثائق المرفقة به توّلي بلدية  2858طط االستثمار البلدي لسنة تبّين من خالل فحص مخ
المنصوص عليها ضمن آليات  فق منهجية المقاربة التشاركية وحسب الشروط المقّررة لذلكمخططها االستثماري و 

 .برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية

وتنوير عمومي  أ.د 230بتعبيد الطرقات بما قيمته أهمها تعلقت أ.د  359بقيمة جديدة وقد تضمن املخطط مشاريع 
 .أ.د 251بقيمة إجمالية قدرها تعلقت بتعبيد الطرقات االنجاز  متواصلة في طور ومشاريع  أ.د 70بقيمة 

 البيانات المالية للعموم نشر -ثالثا

المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة أن كل  2852مارس  21المؤرخ في  2852لسنة  22نص القانون األساس ي عدد 
الكتروني لتمكين المواطنين من اإلطالع على إدارة عمومية )بما في ذلك الجماعة املحلية( مطالبة بإحداث موقع 

 المعطيات األساسية للتصرف اإلداري والمالي. 
لديها موقع الكتروني يتضمن جملة البيانات المالية للبلدية  منزل كاملوتبّين من خالل تفحص موقع الواب أن بلدية 

 . متعلقة بالتصرف اإلداري والمالي للبلديةوهي مفتوحة للعموم. وهو مايمّكن المواطنين من اإلطالع على الوثائق ال
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 التوصيات
 

  توص ي املحكمة بضرورة التقيد بالقوانين وخاصة أحكام مجلة املحاسبة العمومية وبالتراتيب الجاري بها

 العمل وخاصة المتعلقة منها بمجال المالية العمومية املحلية.

 يل المعلوم على العقارات المبنية وغير المبنية وذلك العمل على تقليص اجال تثقيل جداول تحص

 بالتنسيق مع كل من القباضة البلدية بجمال وأمانة المال الجهوية بالمنستير.

  العمل على تحيين جدول مراقبة تحصيل المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية

ية وتحديد المبلغ األدنى المطلوب منها وإجراء والمهنية بتضمينه المؤسسات الموجودة بالمنطقة البلد

 مراقبة باالعتماد على جدول شامل للمؤسسات الخاضعة للمعلوم.

  لتحسين نسب استخالص المعاليم على العقارات المبنية والعقارات غير المبنية.تفعيل أعمال التتبع 

 










