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 الدائرة الجهوية بسوسة 

 

 

 الوسالتيةتقرير الرقابة املالية على بلدية 

 ( 2019سنة  تصّرف)

 

 البلدية  تقديم
 بلغ و   .²كم  760وتبلغ مساحتها حوالي    القيروانإحدى بلديات والية  وهي    1957  رسام12في  الوسالتيةبلدية  أحدثت  

سكانهع العام  حسب ساكنا10.063ا  دد  والسكنى لل  التعداد  حسب  27530و  ،2014ة  لسن  سكان    ساكن 
بلغ عدد  كما    .بالقيروان  لإلحصاءمعهد الوطني  للالجهوية    اإلدارةعن    ةالصادر   2018التقديرات السكانية لسنة  

االقتصادية   للم  بيانات  بحس  مؤسسة  1188  الوسالتيةمنطقة  باملؤسسات  الوطني  لسنة  ؤسساتالسجل 
2019 . 

الغر  بالوسط  البلدية  للوتقع  حدود   وشرقا   زغوانلوالية    الجنوبية  دودحال  ل ها شمايحد،  ونسيةلتا  ةجمهوريبي 
 . الحفوز والعالشبيكة و من   كلمعتمديات حدود  وجنوبا سليانة واليةالحدود الشرقية ل وغرباالسبيخة  ةيمعتمد

الترابية  تم    وقد  الحدود  الوسالتية  تحوير  التابعة    لبلدية  املناطق  و وضبط  مر  ال   ض ىت بمق  مناطق  9البالغة  لها 
 .تعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلدياتوامل 2016ماي  26ؤرخ في امل 2016لسنة  602حكومي عدد ال

ى تسيير البلدية خالل سنة   كما يثبته محضر جلسة    نائبا بلديا  24  يضم  ينمنتخببلدي    مجلسو   رئيس  2019وتول 
 . 2018جوان  25تنصيب املجلس البلدي بتاريخ 

عو   سل  26منهم    عونا  41  البلدية  انو أع  ددبلغ  العملمن  عامة    ةك  كتابة  من  متكونة  عامة  هيكلة  إطار    9و في 
 . كزي بط املر ضال ومكتبدنية فضال عن قسم الحالة املمصالح 

خالل    النفقاتمعدل    في حين بلغأ.د    2.605مبلغ  مل يعادل    2019-2017فترة    السنوية خاللوبلغ معدل املوارد   
 د. .أ 1.724 رنفس الفترة 

 طبيعة املهمة  
ة املبرمة بين  ،  2020  نوفمبر   2بتاريخ    235وعدد    233  عمال بإذني املهمة عدد ة  ور الجمهوفي إطار تنفيذ االتفاقي  ي 

ة   املحلي  والحوكمة  ة  الحضري  التنمية  برنامج  لتمويل  والتعمير  لإلنشاء  الدولي  والبنك  ة    محكمةتولت  التونسي 
ة    النظر املحاسبات الوضعي  للبلدي  الملافي  ة  سنةي  بعنوان  إعداد    2019  ة  إحكام  من  معقولة  بدرجة  د  للتأك 
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نة به.  ة البيانات املضم  ة ومصداقي  ة من أجل    حكمةلت املكما أو  الحساب املالي ومن صح  اهتمامها ملجهود البلدي 
ة.  تعبئة املوارد املتاحة لها وتأدية نفقاتها في كنف الشرعي 

ف الرقابية  العمال  ومستندات  ال  صحوشملت  املالي  املحساب  كتابة  لدى  املودعة  واستغالل   كمةحالصرف 
من من  املستخرجة  وتلك  للبلدية  املوجه  باالستبيان  الواردة  بلديات"املعطيات  "أدب  التحاليل    .ظومة  وارتكزت 

 .2019-2018ة املالية على الفتر 
 

 إجراءات إعداد امليزانية وختم الحسابات 

الفصل  طبقا عدد    (يددج)  13لحكام  القانون  في    1975لسنة    35من  بالقانون    1975ماي    14املؤرخ  املتعلق 
اعات املحلية كما تم  تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة، تم عرض مشروع ميزانية البلدية  جمالالساس ي مليزانية  

ة الثالثة لسنة  على مداولة املجلس   .2018  أوت 30املنعقدة بتاريخ  2018في دورته العادي 
ت املصادقة على ميزانية البلدية من قبل  من القانو   34و  33و  16وعمال بمقتضيات الفصول   ن سالف الذكر تم 

 . 2018ديسمبر  28بتاريخ  القيروانوالي 
ت مقارنة عمليات التنقيح وتحويل االعتمادات داخل امليزانية مع محتوى قرارات التنقيح وقرارات تحويل   وقد تم 

والحصول على مصادقة سلطة اإلشراف من تطابقها، كما تم  التحقق من صحة اإلجراءات    دكاالعتمادات والتأ
 من القانون الساس ي مليزانية الجماعات املحلية.    28و 27و 25و 13عليها طبقا لحكام الفصول 

عقدة  ن ملاو   2020لسنة    استثنائية  ةدور   خالل  الوسالتية  مجلس بلديةعلى    2019عرض الحساب املالي لسنة    وتم  
يتم    2020ماي    29بتاريخ   التي صادقت  قبل أن  البلدية على سلطة اإلشراف  املتعلق بغلق ميزانية  القرار   عرض 

 . 2020 أكتوبر 2وتم  إيداع الحساب املالي لدى دائرة املحاسبات بتاريخ  .2020 جوان 26عليه بتاريخ 

 

 خالصة أعمال املراجعة 
ببقايا   املتعلقة  املبالغ  عدا  أعما  وباعتبار  الصتخسال افيما  إليه  انتهت  أن  ما  على  التأكيد  يمكن  فإنه  الرقابة   ل 

املالية   السنة  بعنوان  املنجزة  والصرف  القبض  تمس   2019عمليات  أن  شأنها  من  جوهرية  أخطاء  تشوبها  ال 
 بمصداقية البيانات املضمنة بالحساب املالي للبلدية.
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 د(.أ) 2019لخص الحساب املالي لسنة  م

 

قابيضامل الصنف  ن  العنوا صاريف امل   

   ن الول العنوا
2 189 265 

 

 
  308 801 املداخيل الجبائية اإلعتيادية 

   471 275 ملعاليم على العقارات والنشطةا 1

  531 458 عمومي البلديلاك اخيل إشغال واستلزام امللدم 2

  305 67  معاليم الرخص وإسداء خدمات  3

 

  957 387 1 االعتيادية ر الجبائية يغاملداخيل 

البلدية االعتيادية مداخيل أمالك  5  629 602  

  355 758 االعتيادية  املالية ملداخيلا 6

 506 163 1  الثاني ن او عنال
 

 

   440 162 1 املوارد الذاتية املخصصة للتنمية 

  442 842 منح التجهيز  7

  997 319 مدخرات وموارد مختلفة 8

قتراض الداخلي اال در او م 9   942   

  122  املوارد املتأتية من االعتمادات املحالة  12

  172 522 1   العنوان الول 

 

  919 480 1  نفقات التصرف 

  140 760  التأجير العمومي  1

 401 547  وسائل املصالح  2

  377 173  لعمومي لتدخل اا 3

  252 41  حلي وائد الدين املف 5

 983 416  ني اثالعنوان ال

 

 289 336  نفقات التنمية

 289 336  ت املباشرة ارامثستاإل  6

 694 80  تسديد أصل الدين  10

 0  عتمادات املحالةالنفقات املسددة من اإل  11

  155 939 1 772 352 3 جموعامل

  617 413 1 الفائض
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 ونفقاتها   الوسالتيةة د بلدير امو تحليل 
 

  2019لسنة  امليزانية ذالنتائج العامة لتنفي
بلديةأ ميزانية  تنفيذ  املصاريف   ليجم  فائضعن    2019سنة  بعنوان تصرف    الوسالتية  سفر  على  املقابيض  في 

   ة.مادات املحالتعال لة بواسطة افي غياب مشاريع ممو   االحتياطيال إلى امل% 100بنسبة تم تحويله  أ.د 1.413قدره 
ة العام  النتائج  تبرزه  ما  أهم   الفوائض    للميزانية  ومن  سنة الجمأن   املصاريف سجلت خالل  على  للمقابيض  ة  لي 

ل 2018بسنة  .د مقارنةأ 615  ليحواب ارتفاعا 2019  %.  77 نسبته  2019-2018سنوي خالل الفترة  تطور  وبمعد 

لت ا  فوائض  وسج  على  بالاملقابيض  سنة  ا  إلى  ةبنسملصاريف  خالل  ل  الو  بسنة    2019لعنوان    2018مقارنة 
 . % 31 اليبحو  ر تطو  نسبةب أيد أ. 158بقيمة  ارتفاعا

ة بعوعرفت جملة موا  بحوالي  نمو  بنسبة  ي  أد  أ.  449بقيمة    ارتفاعا  2018مقارنة بسنة    2019نوان سنة  رد البلدي 
ر    ارتفاع املوارد أساسا. ويعود  %  44 العنوان الول وموارد العن  ج دو املز إلى التطو  ان و الذي شهدته كل  من موارد 

ل    جلتساذ  الثاني،   ر    439  بحوالي  2018مقارنة بسنة    2019را خالل سنة  و  تط موارد العنوان الو  ل تطو  أ.د وبمعد 
د أ.  588بقيمة    اعاارتف  2019سنة    رد العنوان الثانيشهدت موا و   ،2019-2018خالل الفترة    %  25سنوي يساوي  

   .% 101ساوي ت تطور   أي بنسبة 2018ارنة بسنة قم

ة، فقد  ات امليقأما نف ر سنوي   نسبةوب  2018مقارنة بسنة    2019د خالل سنة  أ.  409بقيمة    تطورا  شهدتزاني   تطو 
ل   نفقات  تلسجاذ  .  %  26وي  يسا الو  بسنة    2019خالل سنة    العنوان  قيمته    ا نسبي  ارتفاعا   2018مقارنة  بما 
مقارنة بسنة    ا ملحوظ افاعتار   2019ة  نخالل سالعنوان الثاني  ت  قانف  شهدت ابلفي املق،  %  23 ةبسنأي بد  أ.  280

 .% 45 اقدره تطور  أ.د وبسبة 129بما قيمته  2018
 

 املوارد   
بلدية   موارد  سنة    الوسالتيةبلغت جملة  في حدود  3.352ع  مجمو   2019خالل  تتكون  وهي  املوارد  %  65أ.د   من 

 تنمية.وارد الم  نم%  35واالعتيادية 
املوا للبلدية  وبلغت  ة  االعتيادي  سنةخ رد  جملته    2019  الل  و أ.  2.189ما  املد  من  ن  تتكو  ة  الجب  داخيلهي  ائي 

ة في حدود   %.  64% ومن املداخيل غير الجبائية االعتيادية في حدود  36االعتيادي 
ة    وسجلت ة لبلدي  ة االعتيادي  سنة  أ.د  810من    فضتانخ   حيث%  -1  نسبةب  افيفط  اتراجع  الوسالتيةاملوارد الجبائي 

والنشطة  داخيلم  قرتقهعن    أساسا   التراجعهذه    ونتج   2019سنة    أ.د  801  إلى  2018 العقارات  على   املعاليم 
 .2018مقارنة بسنة  أ.د 13بقيمة 

لى البلدية حيث  إ  بةإشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه أهم مورد بالنس  خيلمداوتمثل  
في سنة    458تم تحصيل   يم  2019أ.د  ما  للبلدية  %  57ل  ث  أي   في وتُحل   .  من جملة املداخيل الجبائية اإلعتيادية 

ة  لصناعية أو التجارية أو املاملداخيل بعنوان املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة ااملراتب املوالية    أ.د(  275)هني 

ليما  أي  أ.د(  67) مقابل إسداء خدمات دارية ومعاليم فيإل ا خصداخيل املوجبات والر متليها    %.9% و  34تباعا  مث 
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ة من املعلوم على العقارات املبنية ومن املعلوم على الراض ي غير املبنية، فقد كانت ع ا املداخيل املتأتي  لى التوالي أم 
ل تباعا حوالي  3أ.د و 33حدود  في  .الجبائية االعتيادية اخيلدملاه % من هذ 0.4% و 2أ.د أي ما يمث 

الجب بين املدااوتتوز ع املداخيل غير  ة  ة االعتيادي  في حدود نسبة  ئي  ة  ة االعتيادي  املالي  ومداخيل أمالك   %  54خيل 
ة في حدود نسبة  ة االعتيادي   %.  46البلدي 

من  و  ة  االعتيادي  ة  الجبائي  غير  املداخيل  رت  سنة  أ  939تطو  لة    2019ة  نسد  أ.  1.358إلى    2018.د    ارتفاعا مسج 
بنسبة  أ.د    448قيمة  ب  املحوظ أساسا    48ساوي  تر  و  ط تأي  ذلك  ر  ويفس  أمالك    بارتفاع%.  البلدية  مداخيل 

بسنةأ.د(    572)  %  100فاقت    بنسبة  االعتيادية مداخي  يةتأت  م،  2018  مقارنة    عقارية  مقاسموعات  بيلل  من 
 . ديةلللبكية لبامل  جعةرا

ا موارد    بحوالي نمو    ةبسنب    أيأ.د    1.163  لتبلغ  2018مقارنة بسنة    2019سنة  تضاعفت  فقد  العنوان الثاني  أم 
ر  %  101 ويفس  الذاتية  اموارد    تطور ب  ذلك.  قدره  للتنمية    املخصصةو لبلدية  املور الو أ.د    587بما  تعتبر  د  تي 

 . أ.د 2بما قيمته  وارد االقتراض الداخليمل تسجيل تراجع طفيف مع  ( %99 ) لنفقات التنميةالساس ي 
 

   النفقات
في  وان الول ومن نفقات العن  %78في حدود  تتكون  و   2019سنة    .دأ  1.939 ةيتالوسال ت بلدية  اقنفة  جملبلغت  
 من نفقات العنوان الثاني. %22 حدود

ال غت  لوب العنوان  سنة    1.522ول  نفقات  بقيمة  محق  2019أ.د  تطورا  بسنة    280قة  مقارنة  وبنسبة    2018أ.د 
ر  ووسائ  رستأثوت.  %  23تساوي    نوي س  تطو  العمومي  التأجير   صاريف املمن  ر  كبالقسط  لاب  الحاملص  ل نفقات 

 .% 85و %  67ى التوالي لبنسبة عأي  أ.د  1.307ما قيمته  ب  الول  العنوانمن مجموع نفقات و ية لدالب

مقارنة بسنة  تباعا   أ.د  84و  أ.د  82نموا بقيمة   التدخل العمومينفقات  و   وسائل املصالحنفقات  كل من  كما عرفت  
ر سنوي  2018 ل تطو   خالل نفس الفترة. %   95و%  18ي  الو تلى اعلوي ايسأي بمعد 
نف ا  الثاني  قات  أم  بلغت  العنوان  سنة    417حوالي  فقد  االستثم  بين   وزعوتت  2019أ.د  املباشرة مصاريف    ارات 
  .%20بنسبة و  أ.د 80بقيمة تسديد أصل الدين  ونفقات العنوان اهذ قاتنف من% 80أي أ.د  336بنحو 

  تمثل و   2018مقارنة بسنة    %64بنسبة  دة  ازيالثاني    لنفقات العنوان  بالنسبةملة  عست املغير  ادات  عتموشهدت اال 
 للتنمية  عتمادات املرصودةاال  جماليامن   % 60نسبة

 .2019ة لسن 
 

 القدرات املالية

  أ.د   15جمالية  إل ا  امتهبلغت قيوما سبقها    2018تتعلق بسنة  بتسديد متخلدات    2019نة  خالل سبلدية  القامت  
خالص    %   86تهم    في  منها  خاصة  تمثلت  ة،  عمومي  مؤسسات  تجاه  دات  الوطني الصندلفائدة    ديون متخل  وق 

   أ.د. 6بقيمة  أخرى  عمومية مؤسساتاه جديون تو أ.د  9بقيمة  ماعيةتجللتقاعد والحيطة اال 
ا  هاد أ.20 حواليديون البلدية  فقد بلغت 2019ة سنأم    .الجتماعيةقاعد والحيطة اتجاه الصندوق الوطني للت جل 
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حجموباعتب سنة    ديون ال  ار  مديوني    ،2019بعنوان  ر  مؤش  العمبلغ  املؤسسات  تجاه  البلدية  و ة   اصةخلاومية 
ر مجهود  %. وفي املقاب  10  قرابةالعنوان الول(    اردمو   / جملة  الديون )جملة   ديونها )جملة   ابهةمجالبلدية في  ل قد 

 %. 6.3دين / جملة موارد العنوان الول( بنسبة  لدين وأصل الد ا وائتخلدات وفلتسديد امل املرصودةاالعتمادات 
قت بديون راجعة لسنة    2019سنة    لأدية نفقات خال ت  الوسالتيةبلدية    تولتكما   ما قبلها. وفي هذا و   2018تعل 

. أ.د  .37ول ما قدره  املدرج بالعنوان ال   02.201من الفصل    80املجال بلغت مخلفات الديون املنزلة بالفقرة عدد  
ميزانية السنة املذكورة بديون راجو  تثقيل  التي سبترتب عن ذلك  التأخير فعة للسنوات  إلى  خالص   يقتها إضافة 

  .تهم في اآلجال القانونيةمستحقااملزودين وعدم دفع 

أدنى  معدال    بذلك  محققةل  الو   وان لعنمن موارد ا  %  34نسبة    2019ان سنة  لبلدية بعنو ل  التأجير وبلغت نفقات  
   .% 50نسبة واملحددة ب لجماعات املحليةالسقف املضبوط بمجلة ا من

االدخار   حجم  )جموبمقارنة  للبلدية  ام  ةلالخام  الول  العنوان  الول    –ملحققة  وارد  العنوان  نفقات  جملة 
البالغ   املستو أ.د    667املحققة(  الديون  ضح2019  لسنة   جبةبحجم  يت  مأن    ،  بلدية  د   مقبولة  الوسالتيةيونية 
  ملتاحة.اتها املالية اد على قدر باالعتما وقابلة للتسوية

أخرى،   جهة  االست  شهدومن  املامؤشر  جا  ةلم)ج  ليةقاللية   / الذاتية  الول(ملوارد  العنوان  موارد  ببلدية    ملة 
خالل سنة   % 50 مقابل  2019ة ن% خالل س  65ته بلغت نسحيث ب2018بسنة مقارنة   تحسنا ملحوظا الوسالتية

  أ.د587بقيمة  قاراتمعلوم بيع الع من  متأتيةموارد  ذلك لتحصيل دعو وي . 2018
ا مؤشر هامش التص ل( ببلدية    -ل الو    نمصاريف العنوارف )أم   الوسالتية نفقات التأجير / مصاريف العنوان الو 

فقد  2019لسنة   ن    تسجيلمع  %    50  بلغ،  بلغ    2018  ةبسن  ةنار مقطفيف  تحس   ا هخالل  املذكور   املؤشرحيث 
48%.   
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 وإنجاز نفقاتها بئة موارد البلدية مالحظات حول تع
 

 داملوار  ئةعبت أوال:
 د ر او تقدير امل

املوارد   نسبة  ببلدية  الجمبلغت  املحققة  با  الوسالتيةلية  اعت)  النهائية  لتقديراتمقارنة  ما  بار  دون  التنقيحات( 
 . 2019سنة ل الثقيالتوع ر مجماعتباب % 76النسبة هذه  لغتفي حين ب %. 184ه نسبت

بالتقديرات  اإلنجازاتنسب    تراوحتو  مو   مقارنة  العنوان  ابخصوص  املداخيل   بالنسبة  %113بين  الول  رد  الى 
  العنوان الثاني   موارد  بخصوص  اأم  االعتيادية.  أمالك البلديةاملداخيل  لى  إ النسبة  ب  %   150و  ةيداالجبائية االعتي

   .% 603 ابة قر  اإلنجازنسبة بلغت  فقد
 إعداد جداول التحصيل

ن   تحصيل  اعد على  ا أن تسهنلتي من شأة اتتضمن البيانات الساسيل فحص جداول التحصيل أنها  من خال تبي 
العقارات على  املعلوم  تحصيل  جدول  عدم شمولية  لوحظ  أنه  غير  املثقلة،  لسنة  بنامل  املعاليم  حيث    2019ية 

حوالي  2609تضمن   قدره  بمبلغ جملي  املح،  أ.د  97  مسكنا  املساكن  عدد  يبلغ  التعداد بينما  عملية  صاة خالل 
تم  تضمينها بجدول  يلم    انمسك  34   قرابة فإن  مسكنا وبالتالي    2643ه  ما قدر   2014لسنة  كان والسكنى  لسالعام ل

املعني   تمالتحصيل  نقما  عنه  ارتب  في  املوظفةملعاليص  إلى  و   . م  البلدية  رد  ذلك حسب  الرصيد   نفصيعود    في 
 املؤهل للقيام بعمليات اإلحصاء. يةللبلدالبشري 

قل  جيتس  لىتتو   بالوسالتيةاملالية    القباضةأن  لوحظ  كما   ع  ضبعمليات  ض ى  بمقت  يةاملبنالعقارات  لى  املعلوم 
وقتيةأذون   امل  بسبب استخالص  املعلوم  تحصيل  بجدول  املعنية  الفصول  وجود  ضمن  ذكور عدم   مباشرة 

 وإحالتها الفصول  شأن تلك  ب  قائمات شهرية  إعداد  تتولى البلديةن  دون أو ،  ةيهائن  أذون   قيعن طر   اتاالستخالص
ومن شأن    . ة املحاسبة العموميةلمجمن    266عمال بمقتضيات الفصل    ويةستلالى سبيل  ع  ااملال لتثقيلهلمانة  
بتكي  أال  ذلك   العملياريس  سمح  يؤثر    حاسبيةاملت  شفافية    ص خال ستاال ا  بقاي  وصحةالتثقيالت    ى صحةلعوأن 

   .املعنيةاملالية  عنوان السنةب
رت البلدية ذلك إلى عدم ربط   بأن    افي رده   لديةالب  وتعهدت  .الوسالتيةبلدية باملنظومة القباضة املالية بوقد بر 

العقارات  لى  ع  ماملعلو   بعنوان   املستخلصةالغ  املب  شهرية بشأنال   قائماتالى إعداد  لع  مستقبالحرص  اليتم  
 .تثقيلتمام إجراءات الإل بانفي اال  مانة املالوإحالتها ل  ذون وقتية ريق أعن ط  يةاملبن

 توجيه اإلعالمات
الفق الولىتنص   الفصل    رة  املحاسب  28من  مجلة  من  العمومي  ة  )خامسا(  املحاسب  ى  "يتول  أن  على  العمومية 

ن دعوته لخالص جملة املبالغ املطلوبلل  متبليغ إعال املكلف باالستخالص حال تعهده بالدين   ة منه.."،  مدين يتضم 
ه من جملة  يغ االعالمات حيثعف تبلض  ني  تب  وقد وم على العقارات  املعل  تحصيل   يفصال مثقال بجدول  2551  أن 

ة   ة  املبني  املبني  غير  الراض ي  أنه  واملعلوم على  يإال  توجيه  لم  بالداء خالل    ا مإعال   1476ى  سو تم  ة  سنللمطالبين 
  .لى النقص الحاصل في العوانلدية إالب حسب رد اإلعالماتغ ضعف تبليويعود  .2019
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 مواصلة اجراءات االستخالص
ت على أن  )خامسا(   28من الفصل    لثانيةخالفا ملا جاء بالفقرة ا تولى  "ي  من مجلة املحاسبة العمومية، والتي نص 

لم    ن ي  تبيوما من تاريخ تبليغ اإلعالم املذكور،    30هاية  املحاسب العمومي تبليغ السند التنفيذي للمدين مع ن أنه 
 نية.قارات املبنية والغير مبيتم تبليغ أي  سند تنفيذي من املطالبين بمعلوم الع

املبالغ الواجب استخالصها بعنوان  ت  ، ارتفع2018  سنة  أ.د في موف ى  198قايا االستخالص البالغة  مع اعتبار بو
فة على  %  14أ.د أي ما نسبته    37تم  استخالص  قد    . و2019  أ.د في سنة  263العقارات إلى ما قدره    املعاليم املوظ 

 . 2018% سنة  11الي حو  مقابل
فة على العقارات  بعنوان امل  2018ة  وبلغت تثقيالت سن وم على العقارات علملأ.د تتوز ع بين ا 66 قرابةعاليم املوظ 

    أ.د. 3في حدود اض ي غير املبنية على الر   أ.د واملعلوم 63بقيمة املبنية 
املعلوم    تفعرتوا استخالص  املبنيةنسبة  العقارات  أما   .2019  سنة%    13  إلى 2018سنة  خالل    %  9  من  على 
  %   26  مقابل  2019نة  س  في  %  3إلى    هاستخالصنسبة    تراجعت  فقداملبنية  الراض ي غير  علوم على  امل  خصوصب

 . 2018خالل سنة 
 

 د( أ.االستخالصات )  نسبة االستخالص )%(  د( )أ. بقايا االستخالص

الواجب   املبالغ 
 )أ.د(  استخالصها 

 املعاليم /املداخيل 

 الـمبنيةالـمعلـوم على العقارات  247 33 13 214

 املعلوم على الراض ي غير املبنية  16 3 18 12

 
 
بعنوان  و لا  املبالغ  بخصوصو  استخالصها  المالكاجب  احو )  البلدية  مداخيل   ستثنائيةاال داخيل  ملااب  تسدون 
بالبامل التفويت  من  بامللكية  عقارية  قاسممل  يعتأتية  فقدأ.د  587وقدرها    ةديلللب  راجعة   ة نسب  جعتترا  ( 

إلى    لهذا الصنف   النهائية  الثقيالت  ترتفعاحيث    ،2018% سنة    8مقابل نسبة    2019سنة    %   5  إلىا  استخالصه
  2019تعود اسنة    عقارات معدة لنشاط تجاري مداخيل كراء  بعنوان    بفصول مثقلة  تتعلق   أ.د  701      منها   أ.د  847

 ا قبلها. مو 
 و املهنية ة أالتجاري ملؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو تحصيل واستخالص املعلوم على ا

الوطني   بالسجل  الواردة  املعطيات  إلى  عدد  اسس للمؤ استنادا  بالمر  املحدث  في    1994لسنة    780ت    4واملؤرخ 
 مؤسسة.   1188على نسيجا مؤسساتيا يضم   2019تحتوي في سنة  يةتالوسال ، فإن  املنطقة البلدية ب1994أفريل 
البلدية لم تضم    الصددي هذا  ف  لوحظوقد   للمعلوم املذكور أعاله كل    تحصيلاقبة  ن بجدول مر أن   الحد الدنى 
واملدرجة  ر السات  املؤس بالنظر  لها  الذكراجعة  سالف  جدو   ،بالسجل  اقتصر  املعلوم  حيث  تحصيل  مراقبة  ل 

معلوم جملي  267على    2019  نة س  بعنوان بدفع  )مطالبة  مبلغ  مؤسسة  على  يقل  ما  أ.د سنويا  14قدره    ال  أي   )
ل   ة كما لم تقم البلدي    .ءصالإلحت الواردة بالسجل الوطني املنشور من قبل املعهد الوطني  املؤسسامن    %  22يمث 

ة تحيين  ة عملي     .2019سنة  بأي 
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املهنية من جملة  بلصا  أهمية املعلوم على املؤسسات ذاتورغم   املداخيل الجبائية  غة الصناعية أو التجارية أو 
أن  ديةللبل  عتياديةاال  ن  تبي  فقد  القباضةباإلضافة  ه  ،  على  الواردة  للقائمات  واستغاللها  طلبها  عدم  ة يلدالب  إلى 

تفاصيل  ،  بالوسالتية تبين  تحويمع  كل والتي  حال  ،للية  ا  بين    مم  املقارنة  إجراء  بجدو الدون  نة  املضم  ل  قيمة 
في معلوم إضا قصد الوقوف على الحاالت التي تستوجب خالص  يل املعلوم واملبلغ املستخلص فعال مراقبة تحص

 .  ديةلللب فيةاتبار املعلوم الدنى املطلوب بما ُيسهم في تحصيل موارد إضباع
 يتم تدارك ذلك مستقبال.لدية بأن تعهدت البو 

 إلشهاراتحيين قائمات الخاضعين ملعلوم 

الجيد   معلوم اإلشهيقتض ي اإلعداد  املتأتية من  املوارد  واللوحالتقديرات  الالفتات  بواسطة  ذات    ت اإلشهاريةار 
حالت  املثبتة أو املنزلة بالطريق العام على واجهات املئر والعارضات والالفتات  والستا  ماتالصبغة التجارية والعال 

للت املختلفاملعدة  واملهن  والصناعة  الجباية   ةجارة  مصالح  حرص  ضرورة  استخالصها  متابعة  وحسن  وتنميتها 
التر ل قائمة املتجميع املعطيات الالزمة حو   بالبلدية على باملجال  املنتصبة  للبلديؤسسات  تتولى وضع  ابي  ة والتي 

املذكور   ملحالت التي تم توظيف املعلوم غير أن  قائمة ا  ت إشهارية بواجهات محالتها وتحيينها بصفة دورية،عالما
منذ    قعي  حيث لمؤسسة وحيدة  متتضمن  في شأنها   البو     .2010  تحيينها  بأن  تعهدت  تدارك  لدية    المر ا  هذيتم 

 . الحقا

 مداخيل األمالك البلدّية العقارّية
  ع بلدي ودستمو   ةمهني  محالت  9و محال تجاريا    121أرض بيضاء و  53ي  فالوسالتية    ةالعقارية لبلدي  المالك تتمثل  

 إذ اليس محين  لدفتر المالك الخاصة    الصدد أنهذا    في  ظحلو و   امللكية العقارية.  إدارةلة لدى  ر مسجيميعها غج
 .ةالبلدية املسوغها ضمن قائمة المالك م جردحالت تجارية تم  6يشمل 
منامل  االستثنائيةداخيل  امل  اعتبار  ودون  بل   لتفويتا  تأتية  أعالهكور املذلدية  مالك  مداخيل  في    تراجعلوحظ    ،ة 

ل  أي       2018أ.د في سنة    57  مقابل    أ.د  42لتبلغ    2019سنة  البلدية خالل    مالكل ا نسبته    لبيس  سنوي   نمو بمعد 
24 %  . 

واملتعلق بتنظيم   1977ماي    25املؤر خ في    1977سنة  ل   15قانون عدد  أن  أحكام المن    وعلى صعيد آخر وبالرغم
املس بين  غيالعالقة  واملتسو  غين  يخص  و  فيما  تجديد  ن  اال ك  ذات  واملحالت  العقارات  أو  راء  التجاري  ستعمال 

ية العادلة  لقيمة الكرائم وا إمكانية تعديل معينات الكراء بما يتالء  لة في الحرف أتاح للبلديةالصناعي أو املستعم
من  و  بالفصول  جاء  ما  ن    26لى  إ  22فق  تبي  ه  فإن  الذكر،  سالف  القانون  فحص  من  خالل   املحالت  ةقائممن 

ه لا  املسوغة كما لم    .محال تجاريا 58 كراءنات  على زيادة سنوية في معي  يتم التنصيصم  لتي هي على ملك البلدية أن 
نه أزهيدة علما و تعتبر  بالرغم من أنها    2019بر  ديسم  31غاية  إلى    ذ إبرامهات منتشهد قيمة معينات الكراء تعديال 

ابت  يعود بعضها   غين    ت.ا انينالثم فترة  إلى    ا تسويغه  رام عقوداريخ  املتسو  بذمة  دة  املتخل  يون  الد  بلغت جملة  وقد 
دين  ى أ.د  672مبلغ املتلد     .الغلك املبت شأنهم أي  إجراء الستخالصيتخذ في  دون أن 2019 سنة  في موف 
  31إلى غاية    مهديالت منذ ابراتع  تشهد معينات كرائه  لمو   مشغول   لسكند  لمع  اعقار   الوسالتيةبلدية    كما تملك

 .التسعينات إلى فترةبالرغم من أنها تعتبر زهيدة وتعود  2 ر ديسمب



10 

 

  أ.د لم   37  مبلغ  ا له  املتسوغين  ةلد بذمنشاط منهي تستغلهما على وجه الكراء تخوتملك البلدية عقارين معدين ل
 صهم. ال تخأي  إجراء الس ايتخذ في شأنه

 

 بلدّية مسك حسابّية خاّصة بمكاسب ال

بمكاسب البلدية   خاصةبة العمومية على أن يتولى املحاسب مسك حسابية  سحالة املمن مج  279  لينص  الفص
نة مالية بجرد تلك كل س  موفىحساباته كما يقوم في  وعند التعذر يتولى مراقبتها وجمعها ب  املنقولة وغير املنقولة

ن   ملا  اوخالف  املكاسب. ه ال يتم مسك  جاء بالفصل سالف الذكر فقد تبي  البلدية كما ال    سب ة بمكاحسابية خاص  أن 
 يتم  القيام بجرد سنوي لها.

 
 ارجة عن امليزانية وتسويتهاالتصرف في اإليداعات والتأمينات بالعمليات الخ 

التع عدد  تنص   العامة  عدد    1991بتمبر  س  2خ  تاريب  5ليمات  العامة    2005جوان    22ريخ  بتا  47واملذكرة 
ا عن  للمالصادرتين  العامة  العمحإلدارة  و اسبة  لتسوية تالومية  الالزمة  اإلجراءات  استحثاث  على  تنصان  ي 

بندي  في  امليزانية خاصة  الخارجة عن  و   العمليات  املختلفة  ا  والعملالضمانات  اإليداعات  املبالغ  لتي على تسوية 
ه بالرجوع إلى القاالبلة  ت السنتين وذلك بتنزيلها بميزانيتجاوز  أن   عنخارجة  قابيض الملئمات املفصلة في ادية. إال  

ن أن   2019ديسمبر  31امليزانية واملتبقية للصرف بتاريخ  لفة تعود إلى أكثر من بعنوان إيداعات مختد أ. 4.051، تبي 
تتم تسو  إلى لنيتها. وكذلك الشأن باسنتين ولم  ن عدم    سبة  تبي  إلى سنة  ة مبتسويبند الضمانات، حيث  الغ تعود 

قبل إعداد أذون االستخالص تعود إلى  د مقابيض مستخلصة  نب  فة إلىباإلضا.   دأ.  79.235ها بقيمة  وما قبل  2017
 أ.د. 1.266وما قبلها بقيمة   2018سنة 

 
 أو املسالخ  األسواقلزمة املعاليم الواجبة داخل  

لة للخضر  الجم  ق سو و   واالنتصاب  الدواب  ق سو من  ل  ك   استلزام  2018ديسمبر    6بتاريخ    وسالتيةلدية الب  تولت
بقصرالسبوعي  وق سال و بلدي  اللخ  واملس  والغالل من  للفترة  ملسة    ة  غا  2019يجانف  01املمتدة  ة  يالى 

 ذلك بعد و   طلب العروض املتبوع بتقييم "ظروف مغلقة  عن طريق  أ.د  1.280ه  قدر لغ جملي  بمب  2021ديسمبر 31
 . (تةالب اءإلجر كين ار من املشف ادد ك ركة عمشا )عدم. ةغير مثمر بمزايدة "البته" ة املتبوع  عروضبات طل 3اجراء 

باستلزااملنافسةعن    االعالنظيم  تنصوص  وبخ املتعلقة  اإلعالنات  صدور  لوحظ  خالل ،  البلدية  السواق  م 
اءات التبتيت  إلى الشروع في إجر   2013لسنة    10ة عدد  يدعو منشور وزير الداخلي  2018الثالثية الخيرة من سنة  

لففي   سبتمبر  شهر  إلجراءبداية  البلدية  أمام  املجال  االإو   البتة  سح  عند  الوقت  عادتها  من  متسع  في  قتضاء 
  .ض بهدف الحصول على أفضل الثماناملشاركة في طلب العرو ولتوسيع قاعدة 

  تعلق بضبط شروط ملاو   2010لية  جوي19املؤرخ في    2010لسنة    1753عدد    المرمن    4فصل  الات  قتضيملوخالفا  
اللزم اللزمن  أ  ىلص عين  لذيا  اتوإجراءات منح  يتم لا  ات بعدتمنح  املنافسة عن طريق طلب عروض  إلى  دعوة 

على القل يوما  ثالثين  عنه  الترشحات  اإلعالن  لقبول  املحدد  القص ى  التاريخ  البلدي    ،قبل  العمل  ل حو ولدليل 
  الترشحات، اتسمت  املحدد لقبول لتاريخ  على القل قبل ا  يوما  نيعشر أجل    على  نصالذي    السواقي  التصرف ف
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ا تقديم  املعقولية،  لبالعروض  آجال  الحاالت    لم  حيثضيق وعدم  في أحسن  في بعض   يوما  13تتجاوز  دت  وحد 
 اإلبراء.  ةدشهاكاملطلوبة  قمن املنافسة نظرا لصعوبة إعداد بعض الوثائ قيضي  مما . أيام (04أربعة)بالحاالت 

بال  الشروط  اتكراسب  ما ورد  لى خالفوع   ر هااالشصيغة    تمادعا  على  احصر    تنص  والتي    املذكورةلزمات  املتعلقة 
طلب العروض    اعتماد صيغة  1قتصادية ومتابعة التصرف الشؤون املالية واال  جنةلت  تول    ،"البتةاملتبوع بمزايدة "

مغلقة  "ظروف  بتقييم  مثمرة  مزايدةجلسات    3  ءإجرا)بعد    ات زمللا  ملنحالولى  للمرة    "املتبوع  من    ما  وهو   .(غير 
ة  شف  مبدأ  من   س  مُ ي  أن  أنهش ل كل  ال اعتماد إجراءات واضحة ومفصلة وموضوعية خ  نيتعي    حيث  تجراءا اإل افي 

  1753عدد    مرال من    2الفصل    حكامل طبقا  لك  ذو   وتعميمها على جميع املترشحينمنح اللزمة    مراحلمرحلة من  
 . نفاآشار اليه امل 2010لسنة 

الواردة  رغم من وجوب اعتبار العروضلا لىعال جج اآل ه خار ورد عرضشارك م قصاءإب املذكورة لجنةالم قلم تا كم
العروضتيتضمن  لم    كما  .فتحها  يتعين  الو   غيةال القانونية    اآلجالخارج   بالعرض الخاصة    املعلومات  قرير فرز 

   .وصولهتاريخ خاصة و  املذكور 
فرز  قر تبتبين  كما   قبلمد  املق  الثمانأن    وضعر الير  من  الثمن    ترشحينامل  ة  من  وهو   ح تر املق  يفتتاحاإل أقل 

الذي    .دأ446.700 يتالمر  مثم  إعالنه  معن  عي  كان  غير  العروض  مردوديةك  ذلو   رطلب   مرضية  يةلما  لضمان 
 .املذكورة أعاله اتللزم
عروض    مورغ طلب  كل  واملسلخ  الثثال  اقالسو   مالستلزااعالن  اال  حدةى  لع  البلدي   تل  تو   التبتيت  لجنةن  أ. 

حسب  ترتيب الجماملب  العروض  العارضي  مقدامللي  لغ  قبل    . ين املذكور   واملسلخالسواق  معاليم    ملزاستال   نمن 
تم  و  من  03عدد    العارض  ءاقصإعليه  املالي  ساوي  ت  بالرغم  بقصر  السوق   الستلزامعرضه  مع   ملسة  السبوعية 

رقم  االع شأنه  م  و وه  لي اجمإ  مالي  عرضأعلى  صاحب    01رض  معايير  مبدأ  من    يحد  أن  ن  ة  وموضوعي  الحياد 
 تحقيق مداخيل مالية أكبر للبلدية. إلى ضمان باإلضافة املذكورة.اللزمات  عند منح اراالختي

 

 انجاز النفقات: انياث
 ت امليزانيةنفقا ر تقدي

ود توزعت في حد  ة البلديةبميزاني  ملرسمةيرات امن التقد  %183  املأمور بصرفهاقات  للنفالجملية  نسبة  البلغت  
إلى  با%    93 النسبة  ل العنوان  إلى %    602  لو  الثا  بالنسبة  النسبة  ارتفاع  ويعود.  نيالعنوان  تقدير   هذه  إلى سوء 

املتعل   تم   النفقات  بالتنمية حيث  املباشرة  اع  تنقيحقة  بعنوان االستثمارات  في    967  بمبلغتمادات  امليزانية  في  أ.د 
 . أ.د 112 مبلغا قدرهالعنوان  بهذا املرسمة اداتاالعتمغت حين بل

م و  تسجيبالرغم  لنسبةال  ن  االستثمارا  راتيي تغ  لبلدية  بخصوص  املباشرة،بالزيادة،  النهائ)  ت  ية )االعتمادات 
ا  االعتمادات)/املرسمة(  اإلعتمادات الصلية    -رسمة  امل أن     ،%  763ملرسمة(( قدرها  الصلية  ك استهال بة  نسإال  

صة االعتماد    %.34 تجاوز ت لم ات املخص 

 

 

 04عددبيئة لية والوزير الشؤون املح منشور فق و  واملسالخ السواق مجال لزمة املعاليم الواجبة داخل البتات في ءاجرا االختصاص هال أسندالتي  يوه1
  (ةيتأطير الحكام املتصلة بالنظام املالي للجماعات املحلب  تعلقوامل 2018أكتوبر 09بتاريخ  الصادر
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 2019سنة لمار ستثتنفيذ البرنامج السنوي لال 
التش  2019  تم  إعداد البرنامج السنوي لالستثمار لسنة وحسب الشروط   مع املواطنيناركية  بناء على الجلسات 

رة لذلك  . ليةاملنصوص عليها ضمن آليات برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املح املقر 
ن     خضر للالسوق اليومية  تهيئة    عرو شمي:  ، وهأ.د  879دات بقيمة  اعتما  ادت لهيدة ُرصجد  عالبرنامج مشاريوتضم 

علما   .ضاغطةشاحنة  قتناء  الأ.د    300وأ.د    100  بقيمة  قات ببلدية الوسالتيةطر الصيانة  ع  ومشرو   أ.د  449  بمبلغ
 العروض  لف طلبم  عدادإ  املعنيةخالل السنة املالية    موت  .  ر موظفةغيمساعدات  كان ب تمويل هذه املشاريع  وأن   

ال تم   بينما    خضر للليومية  ا  لسوق ائة  تهي  عشرو مبخصوص   املشاريع  م%100بنسبة    خرى تنفيذ   أن  العلم  ع. 
  يذ ال يزال بصدد التنف  2018ستثمار لسنة  السنوي لال   برنامجال  ليه ضمنع  املصادقيئة سوق الدواب  مشروع ته

 . (2019سنة %70 تاهز ن اإلنجاز )نسبة

 
 في اآلجال القانونية شاريعاملعدم ختم 

  

هائي  يام بإجراءات الختم النعدم الق  2019-2017ل الفترة  جزت خال بعض املشاريع التي أن  صفحل  خال   اتضح من
مرور من  بالرغم  استالمها    فترة طويلة  لها  بالنسبة    .النهائيعلى  الشأن  اتهيئة    مشروعإلى  وهو  ة  لصناعيالوحدة 

القيروان  ب الند  .أ343بقيمة   الوسالتيةطريق  االستالم  تم  يتم   ولم  2019  جانفي  16ريخ  ابت  عمشرو لل  هائيحيث 
   .2019 أفريل ىموف إلى مهخت
النهائيو  الختم  في  التأخير  شان  املرصود  من  االعتمادات  بقايا  استغالل  دون  يحول  أن  للمشاريع للصفقات  ة 

  خاطر ى مإل  افةباإلضطراف املتعاقدة  قدية بين ال لتزامات التعاضع حد لال م و ذلك عداملنتهية بإعادة توظيفها وك
 . ب الصفقة بواجباته التعاقديةفي صورة إخالل صاحئي ن النهااء اآلجال القصوى لحجز الضماضانق

 

 

 أهم التوصيات 

 املدرجة بها.تحيين جداول التحصيل وتثقيلها في اآلجال القانونية والتأكد من شمولية الفصول  ✓

إج ✓ في  التفصيلية  القائمات  الصناعية  استغالل  املؤسسات  على  املعلوم  لتحصيل  الدورية  املراقبة  راء 

 والتجارية واملهنية. 

اآلجال  ✓ في  مراحله  مختلف  ومواصلة  التتبع  إجراءات  وتفعيل  االستخالص  مجال  في  الجهود  مضاعفة 

 القانونية. 

نية والقضائية  بجميع الطرق القانو   مل على حمايتهاوجردها جردا دقيقا والعضبط المالك  مزيد العمل على   ✓

مراجعة العقود القديمة وتحيين معينات الكراء  استكمال  وعلى تحصيل أفضل العوائد املالية منها ب  املتاحة

 وتفعيل نسب الزيادة السنوية واالستفادة من المالك غير املستغلة.

 .بلة لالستخالص أو املثقلة خطأص بطرح الفصول غير القاتطهير قائمات بقايا االستخال  ✓










