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 تقرير الرقابة املالية على بلدية سيدي علوان 

 ( 7102تصّرف )

 

 تقديم البلدية -0

على مساحة قدرها  4191أفريل  41املؤّرخ في  4191لسنة  431أحدثت بلدّية سيدي علوان بمقتض ى ألامر عدد 

املؤّرخ  2049لسنة  902بمقتض ى ألامر الحكومي عدد  7وتّم ضبط املناطق التابعة للبلدّية وعددها  2كلم 401,40

ق بتحوير الحدود الترابّية لبعض البلدّيات 2049ماي  29في 
ّ
ساكنا وفقا  25746بها حوالي ويقطن . واملتعل

مؤّسسة  1151وتضّم البلدّية  .داخل الوسط البلدي 47914منهم  2041لإلحصاء العاّم للسكن والسكنى لسنة 

ب من معتمد سيدي علوان و
ّ
ت تسييرها نيابة خصوصّية تترك

ّ
أعضاء تّمت  1تجارّية وصناعّية ومهنّية وتول

ق بتسمية نيابات خصوصّية  2041جويلية  23املؤّرخ في  2041لسنة  541تسميتهم بمقتض ى ألامر عدد 
ّ
واملتعل

أعوان  1عامال إضافة إلى  24موظفا و 42عونا منهم  33بالبلدّية  ببعض البلديات بتراب الجمهورّية ويعمل

د مقابل معّدل نفقات خالل نفس .م 4,1ما قدره  2047-2041وبلغ معّدل املوارد السنوّية للبلدّية للفترة . وقتيين

 . د.م 4الفترة بقيمة 

 

  طبيعة املهمة-2

وفي إطار تنفيذ الاتفاقّية املبرمة بين الجمهورّية  2045أكتوبر  30بتاريخ  565وعدد  554املهمة عدد عمال بإذن 

 النظرالتونسّية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرّية والحوكمة املحلّية تولت الدائرة 

د 2047 الوضعّية املالّية للبلدّية بعنوان سنةفي 
ّ
ن صّحة ومصداقّية من إحكام إعداد الحساب املالي وم للتأك

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"االستبيان املوجه للبلدية وتلك املستخرجة من منظومة املعطيات الواردة ب

 .املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص بها امليدانية
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 إعداد الحساب وتهيئته-3
من القانون ألاساس ي مليزانية الجماعات  33من مجلة املحاسبة العمومية والفصل  252الفصل  عمال بمقتضيات

دائرة إلى ال 2045جوان  43املصادق عليه من قبل والي املهدّية بتاريخ للبلدّية املحلية تم تقديم الحساب املالي 

 .2045جويلّية  41بتاريخ 

 

 

 خالصة أعمال املراجعة-4

 فيما عدا املبالغ 
ّ
عتيادية ومع جبائية واملوارد غير الجبائية إلا مة في جزئي املوارد القة ببقايا إلاستخالص املرّس املتعل

ة من مالحظات فإنه يمكن التأكيد بدرجة معقولة ة وامليدانيّ نتهت إليه أعمال التدقيق املستنديّ إما  عتبارإ

نية الجماعات املحلية من أن حسابات بلدية وحسب املبادئ التي تقوم عليها أنظمة املحاسبة العمومية وميزا

ة العمليات سيدي علوان ال تشوبها أخطاء جوهرية من شأنها التأثير على صدق النتيجة املحاسبية وعلى صّح 

 .2047ة املنجزة قبضا وصرفا بعنوان ميزانية سنة املحاسبيّ 
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 2017الحساب املالي لسنة  ملخص
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 سيدي علوان ونفقاتها   تحليل موارد بلدية 

 

  7102النتائج العاّمة لتنفيذ امليزانية لسنة  -0

د  موّزعة على .م 4,725ما قدره  2047بلغت التقديرات ألاولّية ملوارد ميزانّية بلدّية سيدي علوان لسنة 

د تّم بشأنها تحصيل مقابيض بقيمة .م 0,213الثاني في حدود  د وعلى العنوان.م 4,171العنوان ألاّول في حدود 

بالعنوان الثاني لتبلغ جملة املوارد  % 294د وبنسبة .م 0,994بالعنوان ألاّول وبقيمة  % 72د وبنسبة .م 4,095

 . مقارنة بالتقديرات % 400ونسبة . د.م 4,721املحّصلة بالعنوانين ألاّول والثاني قيمة 

د بالعنوان ألاّول .م 4,001د موّزعة على ما قدره .م 4,713عتمادات املرّسمة بامليزانّية وبلغت جملة إلا 

اني تّم بشأنها إنجاز نفقات بقيمة % 13د وبنسبة .م 0,715وما قدره  % 17ونسبة 
ّ
د وبنسبة .م 4,095بالعنوان الث

  % 55د وبنسبة .م 0,994في العنوان ألاّول وبقيمة  % 409
ّ
اني مّما يجعل من النسبة العاّمة لإلنفاق في العنوان الث

 .من مجموع إلاعتمادات % 11د وبنسبة .م 4,721بالعنوانين ألاّول والثاني تبلغ ما قدره 

عن فائض جملي في املقابيض على  2047ولئن أسفر تنفيذ ميزانية بلدية سيدي علوان بعنوان تصرف 

تياطي فإّن الحساب لم يسّجل أّي إعتمادات منقولة من سنة إلى تم تحويله إلى املال إلاح. د.أ 141املصاريف قدره 

 .أخرى بعنوان املشاريع املمّولة بواسطة إلاعتمادات املحالة

 

 املوارد -7

د مسّجلة تطّورا ملحوظا .م 4,721بما قدره  2047بلغت جملة موارد بلدية سيدي علوان خالل سنة 

 4,095وبقيمة %  91د وهي تتكون في حدود .م 4,310ي حدود مقارنة بجملة موارد السنة السابقة والتي كانت ف

اني.م 0,994و بقيمة %  34من موارد العنوان ألاّول و. د.م
ّ
 .د من موارد العنوان الث

بنسبة  2049مسّجلة تطّورا مقارنة بسنة . د.م 4,095وحّققت البلدّية في عنوانها ألاّول مداخيل بقيمة 

 .% 25يرجع أساسا إلى تعبةة املداخيل غير الجبائّية إلاعتيادّية بنسبة  41%

ل املعاليم على العقارات وألانشطة نسبة 
ّ
ل من جملة  % 13وتمث

ّ
املداخيل الجبائّية إلاعتيادّية فيما ال تمث

 2049سنة بلغ وارد املعّدل الوطني لحجم هذا الصنف من املعلما وأّن  % 22غير الذاتّية  حّصتها من جملة املوارد

 .% 13  نسبة
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فة على املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية أو الّتجارّية أو املهنّية نسبة 
ّ
ل املعاليم املوظ

ّ
 % 75وتمث

من موارد العقارات وألانشطة ولم تتجاوز نسبة املعلوم على العقارات املبنّية واملعلوم على  .د.أ 435وبقيمة 

ل تباعا نسبة  .د.أ 41د و.أ 21 الّتوالي مبلغألاراض ي غير املبنّية على 
ّ
    .%1و % 43أي ما يمث

متأتّية من املناب من  % 50منها  .د.أ 661ما قيمته  2017وبلغت املداخيل غير الجبائية الاعتيادية سنة 

  .د.أ 127املال املشترك للجماعات املحلية بما قدره 
ّ
ل حّصة مداخيل أمالك البلدية إلاعتيادية إال

ّ
فيما لم تمث

شاط الّتجاري . د.أ 91وبما قدره  40%
ّ
ية أساسا من مداخيل كراء عقارات معّدة للن

ّ
 .% 72واملنهي بنسبة  متأت

اتية واملخّصصة للتنمية بنسبة 
ّ
 %70وبخصوص املوارد املحّققة في العنوان الثاني فقد شملت املوارد الذ

ملحوظا بمقارنة بسنة  تطّوراد مسّجلة .أ 411وبقيمة  % 30وارد  إلاقتراض الداخلي بنسبة وم د.أ 192قيمة وب

 .% 97تطّور سنوي في حدود  لمقابل معّد  % 31التصّرف السابقة بنسبة 

 

 النفقات -3

مقارنة بسنة  % 39وبنسبة  ملحوظا تطّوراد مسّجلة .م 4,341ما قدره  2047بلغت نفقات امليزانية لسنة 

د وتمثل نفقات التأجير العمومي ووسائل املصالح .أ 715ما قدره  2047سنة  بلغت نفقات العنوان ألاول و  2049

ل العمومينفقات  تطّور منها ويالحظ في هذا الصدد %   11
ّ
 .2047-2041خالل الفترة  %  70بنسبة  التدخ

مسّجلة ( إعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفائضدون )د .أ 199 نفقات العنوان الثاني فقد بلغت أما

تي  إلاستثماراتخاّصة على مستوى  % 447وبنسبة  2049مقارنة بسنة مهّما  تطّورا
ّ
تطّورت مقارنة املباشرة ال

 2047فيما لم تسّجل سنة  % 5تراجع تسديد أصل الدين بنسبة  مقابل  % 203بسنة التصّرف السابقة بنسبة 

  .إلاعتمادات املحالة مبرمجة بعنوان نفقاتأّي 

 

 القدرات املالّية -4

ل في قيمة إلاّدخار الخام 
ّ
ر إلاّدخار لبلدّية سيدي علوان واملتمث

ّ
املال إلاحتياطي من )تبّين بخصوص مؤش

( يرةللّسنة الّسابقة للّسنة ألاخ % 20املال إلاحتياطي من العنوان ألاّول + للّسنة ألاخيرة   % 50العنوان ألاّول 

املعيار املعتمد من قبل وهي نسبة تعتبر ضعيفة بإعتبار أّن  % 41مقارنة بموارد العنوان ألاّول فقد بلغ نسبة 

 . %20صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلّية محّدد بنسبة 

ر نسب( أعباء التأجير مقارنة بنفقات العنوان ألاّول )وبخصوص نفقات أعباء التأجير 
ّ
ة فقد بلغ املؤش

ل في نسبة  متجاوزا 11%
ّ
الحّد ألاقص ى املضبوط من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلّية واملتمث
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مقارنة بسنة  % 9,7كتلة التأجير البلدي بنسبة  تتطّور هذا وقد . محدودّية املوارد البشرّية للبلدّية رغم 11%

 .التصّرف السابقة

ل كتلة ألاجور 
ّ
اتية للبلدّية  %54من جهة أخرى تمث

ّ
دون إحتساب املناب من املال )من مجموع املوارد الذ

مّما يجعل من بلدّية سيدي علوان في خانة البلديات ( املشترك واملبالغ املحّولة من صندوق التعاون بين الجماعات

اتّية والّرفع من نسب إلا 
ّ
ن التي تعاني صعوبات هيكلّية ظرفّية ويحّتم عليها تعبةة مواردها الذ

ّ
ستخالص حّتى تتمك

اتية
ّ
 . من تحقيق التوازن بين أعباء التأجير واملوارد الذ

ر إلاستقاللّية املالّية 
ّ
للبلدّية ( موارد العنوان ألاّول دون إحتساب املناب من املال املشترك)وبلغ مؤش

ر  14%
ّ
الجماعات  الحّد املضبوط من قبل صندوق القروض ومساعدةجّد ضعيف مقارنة بويعتبر هذا املؤش

ل في  
ّ
   .%70املحلّية واملتمث
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 مالحظات حول تعبئة موارد البلدية وإنجاز نفقاتها

 

فة على العقارات بنسبة  2047تراجع سنة  -
ّ
بخصوص املعلوم على  % 1)  % 9تحصيل املعاليم املوظ

ومقابل ذلك تطّورت املقابيض املتأتّية من  (بخصوص املعلوم على ألاراض ي غير املبنّية %  7العقارات املبنّية و

فة على ألانشطة بنسبة 
ّ
ولم ينعكس هذا التطّور على مستوى البلدّية حيث ظّل جدول  % 15املعاليم املوظ

لم يتّم  إذالحّد ألادنى للمعلوم على املؤّسسات ذات الصبغة الصناعّية والتجارّية واملهنّية بعيدا عن الواقع 

 
ّ
ل نسبة  4503ؤّسسة من جملة م 197إحصاء إال

ّ
والبلدّية  .% 29مؤّسسة ناشطة باملنطقة البلدّية أي ما يمث

مدعّوة إلى تحيين جدول املعلوم على املؤسّسات ذات الصبغة الصناعّية والتجارّية واملهنّية وإلاستفادة من 

رة لدى القباضة املالّية بسيدي علوان والخاّصة باملعلوم امل
ّ
 .ذكور املعطيات املتوف

 

من جهة أخرى ورغم تولي البلدّية إنجاز إلاحصاء العاّم للعقارات املبنية وغير املبنّية وفقا ملنشور وزير  -

فإّن ذلك لم ينعكس على مستوى تحيين جداول  2049فيفري  44املؤّرخ في  2049لسنة  1الداخلّية عدد 

 .التحصيل الخاّصة باملعلومين املذكورين

 

 25املؤّرخ في  2047لسنة  319بخصوص املعلوم على ألاراض ي غير املبنّية وتبعا لألمر الحكومي عدد و  -

ق بضبط معلوم ألاراض ي غير  2007ماي  41املؤّرخ في  2007لسنة  4459املنّقح لألمر عدد  2047مارس 
ّ
واملتعل

ة الجباية 33املبنّية املشار إليه بالفقرة الثانّية من الفصل 
ّ
نسبة للمتر املرّبع الواحد لكّل  من مجل

ّ
املحلّية بال

بموجب ألامر منطقة من املناطق املحّددة بمثال التهيةة حسب الكثافة العمرانّية فقد تطّور املعلوم املذكور 

 أّن البلدّية لم تتوّل تحيين قرارها البلدي الضابط للمعلوم املذكور ولم  % 22بنسبة جملّية قدرها الحكومي 
ّ
إال

املسألة على مداولة املجلس البلدي ولم يتّم تحيين جداول التحصيل بما يتوافق مع املعاليم الجديدة  تعرض

 .وتعّهدت البلدّية صلب إجابتها بتحيين القرار في أقرب دورة عادّية . مّما حرمها من تنمية مواردها الذاتّية

 

د تّم بشأنها إستخالص ما .أ 13,1قدره  مابلغت تثقيالت السنة بعنوان املعلوم على العقارات املبنية و  -

من مجموع التثقيالت بإعتبار بقايا  % 42وبنسبة  السنة من جدول تحصيل % 11د أي بنسبة .أ 23,7قيمته 

ى 
ّ
تي بلغت في موف

ّ
  .د.أ 415,9ما قدره  2049إلاستخالص ال

ى  حساباهها من البقاياوالبلدّية مدعّوة إلى العمل على الّرفع من نسق إستخالصاهها وتطهير 
ّ
تي بلغت في موف

ّ
 2047ال

 . د.أ 475,5قيمة 

 

تبّين من خالل التثّبت من جدول متابعة املعلوم على املؤّسسات ذات الصبغة الصناعية أو املهنية أو و  -

 1151رغم أّن عدد املؤّسسات الناشطة ببلدّية سيدي علوان يبلغ  2047فصال سنة  197 تضمينالتجارية 
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ه لم يتضّمن  مؤّسسة
ّ
 مّما يضفي على جدول املتابعة عدم الشمولّية بإعتبار أن

ّ
من جملة املؤّسسات  % 40إال

ن. املعنّية بهذا املعلوم
ّ
والبلدّية مدعّوة إلى . املؤسسات الناشطة بمنطقتهامتابعة هذا الوضع البلدّية من  وال يمك

نها من توظيف الحّد ألادن
ّ
اتية ىتحيين جدول املتابعة بما يمك

ّ
 .ومن تنمية مواردها الذ

 

ى سنة  -
ّ
دات بعنوان العقارات املبنّية املسّوغة في موف

ّ
د من مجموع قيمة .أ 32ما قدره  2047وبلغت املتخل

والبلدّية مدعّوة إلى مزيد بذل العناية لتحصيل مداخيل أمالكها  % 14د أي بنسبة .أ 75كرائّية في حدود 

 .العقارّية

 

من ذلك مثال مصاريف تركيز عداد للتنوير  2041يرجع تاريخ إستحقاقها إلى سنة  وتبّين إنجاز نفقات -

وجدير بالتذكير أّن خالص املستحّقات  .بلديةالالعمومي ضمن مشروع ههيةة و صيانة شبكة التنوير العمومي ب

   .ّيةاملستوجبة لفائدة الخواص والهياكل العمومّية إضافة إلى طابعه إلاجباري يخضع لقاعدة السنو 

 

ق ديسمبر  41من مجلة املحاسبة العمومّية تّم عقد نفقات عادّية بعد  10وخالفا ألحكام الفصل  -
ّ
ويتعل

ولم يتبّين من  .2047ديسمبر  27وبتاريخ  د.أ 3,1تعهد و صيانة شاحنة إيفكو بمبلغ جملي قدره  ألامر بنفقة

 النفقة املعنّية وجود حالة  ضرورة تّم إثباهها من قبل البلدّية لتبرير مخالفة الفصل 
ّ
 .املذكور  10خالل ملف

 

 

 أهّم التوصيات

 

حّتى يتمّيز الوضع املالي لبلدّية سيدي علوان إجماال بضعف إلاستثمارات البلدّية نظرا لضعف إلامكانيات املالّية و 

عات متساكنيها الّتنموّية فإّن 
ّ
ن من إلاستجابة إلى تطل

ّ
 :البلدّية مدعّوة إلىتتمك

  بقايا إلاستخالص؛العمل على الّرفع من نسق إستخالصاهها وتطهير حساباهها من 

  ن متابعة املعلوم ألادنى للمؤّسسات ذات الصبغة الصناعّية أو املهنّية أو الّتجارّية تحيين جدول
ّ
ها بما يمك

اتية؛ من توظيف الحّد ألادنى
ّ
 ومن تنمية مواردها الذ

 مزيد بذل العناية لتحصيل مداخيل أمالكها العقارّية. 

 

 

 


