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ا ا  ا 

  

  

    

   :56السؤال رقم 

  ؟ دور الجماعة المحلیة في عملیة االستخالص

  

  ااب

  

إن مھمة معاینة الموارد و تصفیتھا واإلذن بجبایتھا منوطة بعھدة آمر 

القبض أي رئیس الجماعة المحلیة و ھو ما یبر عنھ بالمرحلة اإلداریة 

محلیةإلستخالص الموارد ال

   :معاینة الموارد : الفقرة األولى 

المعاینة عملیة مادیة و قانونیة في نفس الوقت تتمثل في التأكد من 

حقیقة الحدث الباعث للدین و من توافقھ مع النصوص القانونیة التي 

و تأخذ المعاینة شكلین وھما المعاینة المیدانیة و المعاینة , أنشأتھ 

  . عا بواسطة الوثائق أوكالھما م

    

   :تصفیة الموارد :الفقرة الثانیة 

تھدف عملیة التصفیة إلى تحدید مقدار الدین وھي في غالب األحیان 

تتم على مرحلتین األولى تتمثل في تحدید القاعدة الواجب احتساب المعلوم 

أما المرحلة الثانیة . على أساسھ ثم تحدید النسبة المنطبقة على ذلك المقدار
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 ترمي إلى القیام بالعملیة الحسابیة لتحدید المقدار الواجب تأدیتھ فھي إحتسابیة

  . إلى الجماعة المحلیة

   :االستخالص) سندات(تحریر أذون : الفقرة الثالثة 

ال یجوز لمحاسب الجماعة المحلیة مطالبة األشخاص الخاضعین  

 یقم للمعالیم وغیرھا بأي مبلغ مالي بالرغم من إثباتھ وتحدید مقداره ما لم

  . آمر القبض بإصدار إذن یوجھھ إلیھ

إن ھذا المبدأ األساسي في میدان المحاسبة العمومیة یفرض على آمر 

القبض إصدار إذن یحتوي على جمیع المعلومات الضروریة التي یستطیع 

  . بموجبھا المحاسب استخالص المبالغ الراجعة للجماعة المحلیة

رئیس الجماعة المحلیة إن صبغة أذون االستخالص التي یصدرھا 

  . تختلف باختالف المعلوم أو المورد و باختالف طریقة االستخالص

   :االستخالص النھائیة ) سندات( أذون -أ

وھیسندات یقع إعدادھا من طرف آمر القبض استنادا على معطیات 

ثابتة مسبقا وبعد القیام بعملیة التصفیة والوقوف على المبلغ الحقیقي 

ثل المعلوم على العقارات المبنیة الذي یؤسس إما على المطلوب دفعھ م

تصریح المالك أو بطاقة اإلحصاء التي یعدھا عون من الجماعة المحلیة أو 

  . كلیھما معا

  . وھذه األذون یمكن أن تكون جماعیة أو فردیة

   :الجماعیة ) السندات(األذون) 1

 Les Roles de" جداول التحصیل " وھي 

Recouvrement  التي تھم خمسة معالیم أو مساھمات   

   المعلوم على العقارات المبنیة -

   المعلوم على األراضي غیر المبنیة -
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الفارق ( المعلوم على المؤسسات الصناعیة أو التجاریة أو المھنیة -

  ) غیر المدفوع

  .  مساھمة المالكین األجوار في تكلفة إعادة التھیئة-

  . ي البحري معلوم إشغال الملك العموم-

ویحتوي كل جدول تحصیل على أسماء المطالبین ومعرفاتھم ونوع 

الدین وتاریخ حلول أجل أداءه ومقداره، والبد أن یكون ممضى من طرف 

    . رئیس الجماعة المحلیة حتى یكون نافذ المفعول

   :الفردیة ) السندات(األذون) 2

 كرائھا أو تكون تكون ھذه الندات إما عقودا تھم بیع عقارات مثال أو

أذونا تھم بعض الوضعیات الخاصة لم یقع دفع مقابلھا المالي فوریا مثل 

خالص المعلوم على العالمات اإلشھاریة أو رخص استغالل الطریق العام 

  . وغیرھا

إلى جانب ھذه األذون الفردیة التي تصدر عن رئیس الجماعة 

درة عن محاكم المحلیة، توجد سندات أخرى فردیة وھي األحكام الصا

  . ومخالفة التراتیب العمرانیة  النواحي في خصوص المخالفات الصحیة 

   : أذون اإلستخالص الوقتیة -ب

تتعلق ھذه األذون بموارد المیزانیة المستخلصة فورا مثل خالص  

المعلوم الموظف على رخص البناء أو المساھمة في إنجاز مآوي جماعیة 

وھو .  المستخلصة عن طریق وكالء المقابیضلوسائل النقل أو كذلك الموارد

  .  من مجلة المحاسبة العمومیة266ما رخص فیھ الفصل 

من خالل ما تقدم ذكره نالحظ أن األذون النھائیة تستعمل بالنسبة 

للموارد مؤجلة الدفع أما األذون الوقتیة فإنھا تستعمل بالنسبة للموارد عاجلة 

. الدفع أو الفوریة
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