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 41.607وارتفع عدد س�ا��ا إ��  1920أوت  20بتار�خ ) �� ما ي�� البلدية(أحدثت بلدية ا�حامة 

 .1مسكنا 10.939كما يبلغ عدد مساك��ا  �سمة

و�علقت املهمة الرقابية املنجزة من قبل محكمة املحاسبات �� إطار برنامج التنمية ا�حضر�ة 

والتحقق  2016وا�حوكمة املحلية بالنظر �� إعداد ا�حساب املا�� و�� الوضعية املالية للبلدية لسنة 

 . من مدى قدر��ا ع�� �عبئة املوارد املتاحة لها وشرعّية تأدية نفقا��ا

وشملت ألاعمال الرقابية فحص ا�حساب املا�� ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة 

وألاعمال الرقابية امليدانية  2املحكمة فضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجھ للبلدية

 . لدى مصا�ح البلدية واملركز املحاس�ي ا�خاص ��ا املنجزة

نوفم��  28 و�تار�خ 2017/85 وقد تّم توجيھ تقر�ر املالحظات ألاولية إ�� البلدية تحت عدد

 .2017د�سم��  22 بتار�خع�� ال��اسل إلالك��و�ي  ووردت إجاب��ا عليھ 2017

  :2016ا�جدول الّتا�� م��ان املقابيض واملصار�ف للبلدية لسنة  و�حوصل

      

    
 بالدينار

ا�ي  مقابض العنوان ألاول   2015فواضل سنة 
ّ
 )1(جملة املقابيض  مقابيض خارج امل��انّية  مقابيض العنوان الث

1.429.237,614 2.420.840,669 1.336.882,689 2.349.591,708 7.536.552,680 

 )2(جملة النفقات  نفقات خارج امل��انّية  4نفقات العنوان الثا�ي 3 نفقات العنوان ألاول  -

 
2.420.840,669 1.336.882,689 1.988033,548 5.745.756,906 

 1.790.795,774 )2 -1(الفائض 

خاصة بتحصيل املوارد  توأفضت املهمة الرقابية إ�� الوقوف ع�� جملة من النقائص �علق

و�انجاز النفقات و�� مجاالت تتطلب مز�د ا�حرص من قبل البلدية لتحس�ن �عبئة مواردها والتحكم 

 .ألافضل �� النفقات

I-  الرقابة ع�� املوارد 

 .شملت الرقابة ع�� املوارد �عنوان��ا ألاول والثا�ي تحليلها والرقابة ع�� تحصيلها

 تحليل املوارد - أ

نتيجة  2016د سنة .م 3,758 إ�� 2015د سنة .م 4,346 من بلدية ا�حامةانخفضت موارد 

  .%37 بلغت أي بنسبة  د.م 1,337د إ�� .م 2,123موارد العنوان الثا�ي للبلدية من  خاّصة ل��اجع

                                                           
.2014للس�ان والسك�ى لسنة حسب التعداد العام  1  

ق الاستبيان بموارد البلدّية وأمالكها 2
ّ
 .�عل

 .د 727.428,990  باعتبار املصار�ف املأذونة �عنوان الفوائض والبالغة  3
 .د180.366,398 باعتبار املصار�ف املأذونة �عنوان الفوائض والبالغة  4
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 موارد العنوان ألاول   -1

د .م 2,223مقابل  د.م 2,421 ما جملتھ 2016بلغت موارد العنوان ألاّول املحققة خالل سنة 

�عنوان املعاليم ع��  الز�ادة �� املداخيلباألساس عن  ةناتج %8,9أي بنسبة تطور بلغت  2015سنة 

 .2016سنة د .أ 603 إ�� 2015سنة د .أ 425العقارات وألا�شطة من 

جبائية غ��  وأخرى  د.م 1,019بقيمة  ب�ن مداخيل جبائية اعتياديةموارد العنوان ألاّول  تتوّزعو 

 . 70,87%و  32,13% �سب إستخالص بلغت ع�� التوا�� ومحققةد .م 1,402بقيمة  اعتيادية

فة ع�� العقارات وألا�شطة 
ّ
ل أهم وتتضمن املداخيل ا�جبائية الاعتيادية املعاليم املوظ

ّ
ال�ي تمث

ومداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية ) %59,17( د.أ 603بقيمة عناصرها 

إضافة إ�� مداخيل املوجبات والرخص إلادار�ة ومعاليم مقابل إسداء ) %10,59( د.أ 108بقيمة  فيھ

 . )%30.23(د .أ 308بقيمة  خدمات

املعلوم ع�� املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجار�ة أو املبالغ املتأتية من وارتفعت 

لد .أ 387 إ��املهنية 
ّ
املداخيل من %  37,98من املعاليم ع�� العقارات وألا�شطة و %64,17 أي ما يمث

 .ا�جبائية الاعتيادية للبلدية

ارتفعت املداخيل املتأتّية من املعلوم ع�� العقارات املبنية ومن املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية و 

ل تباعا د .أ 33د و.أ 60ع�� التوا�� إ�� 
ّ
املداخيل ا�جبائية من مجموع %  3,2و%  5,9أي ما يمث

 . الاعتيادية

فة ع�� العقارات إ�� 2016وارتفعت املبالغ الواجب استخالصها سنة 
ّ
 �عنوان املعاليم املوظ

 د واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية.م 1,043 تتوّزع ب�ن املعلوم ع�� العقارات املبنية �� حدود د.م 1,889

 .  د.أ  846 بقيمة

 %)17,6( د.أ 247بقيمة ب�ن مداخيل امللك البلدي  ا�جبائية الاعتياديةاملداخيل غ��  وتتوزع

ية أساسا من املناب من املال املش��ك %)  82,4( د.م 1,155بقيمة  واملداخيل املالية الاعتيادية
ّ
املتأت

 . 2016و 2015د ب�ن سن�ي .م 1,120د إ�� .م 1,108ال�ي عرفت ارتفاعا طفيفا من  ل�جماعات املحلية

 موارد العنوان الثا�ي -2

وموارد %) 84,9(د .م 1,135 بقيمة املوارد ا�خاصة للبلديةالعنوان الثا�ي موارد  تتضّمن

 %).13,5(د .أ 181 بقيمة واملوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة%) 1,6(د .أ 21بقيمة الاق��اض 

انخفاض منح التجه�� من  إ�� خاصة 2015موارد العنوان الثا�ي مقارنة �سنة  تراجعيعود و 

ال�ي وارد الاق��اض �ان الشأن بالنسبة ملوكذلك  %347 تراجع بلغت د أي بنسبة.أ 251د إ�� .م 1,123

 %.88,9د أي بنسبة .أ 21د إ�� .أ 190من  انخفضت
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القروض ومساعدة ا�جماعات املحلية صندوق �اض إ�� رفض و�رجع سبب تد�ي موارد الاق�

إضافة إ�� توقفها عن  %124إ��  تداي��ا�سبة  إرتفاعتمك�ن بلدية ا�حامة من قروض جديدة نتيجة 

 .2017سنة بداية من تتدارك ذلك  وعملت البلدية علىي سنوات 6فاقت د ديو��ا ملدة اسد

 الرقابة ع�� تحصيل املوارد  - ب

 عدم حرصها �� تكمن أساسا عرفت عمليات استخالص موارد بلدية ا�حامة عديد إلاخالالت

 .من املعاليم ومداخيل ألامالك الاستغالل ألامثل لإلم�انات املتاحة لهاع�� 

 املعاليم ع�� العقارات -1

ارتفاعا مهما مقارنة  2016عرف عدد الفصول املضمن بجدول تحصيل العقارات املبنية لسنة 

ع��  ورغم ألاثر إلايجا�ي لهذا إلارتفاع. %35أي بارتفاع بنسبة  فصال  3003بلغ مجموعھ  2015�سنة 

ھ %41,96املوارد املتأتية من املعلوم ع�� العقارات املبنیة بنسبة 
ّ
لنقص املحتمل �� موارد ا�عكس  فإن

من جهة وحجم البناء الفوضوي الذي �عرفھ املذ�ورة  السابقةالسنوات خالل البلدية ��ذا العنوان 

 .من جهة أخرى املنطقة البلدية 

ع�� تفادي النقص �� عالمات �سمية عدد من الشوارع وألان�ج وتكرر البلدية لم �عمل و 

محكمة املحاسبات حول الرقابة  ذكر �� تقر�ر والذي عالمات �سمية ألان�ج املوجودة �� أك�� من منطقة 

ل عقبة ومن شأن ذلك أن .2015املالية ع�� البلدية لتصرف سنة 
ّ
ام تحديد موقع العقار أم �ش�

  .توزيع إلاعالمات باملعلومإعداد جداول التحصيل بدقة و و 

بمتا�عة مطالب الت�جيل العقاري  2016سنة وحال عدم قيام مص�حة الشؤون العقار�ة 

باملنطقة البلدية املنشورة بالرائد الرس�ي إلعالنات املحكمة العقار�ة وتقديم اع��اضات �شأ��ا إن لزم 

ارات املعنّية بجدول جباية ��ذه ا�حاالت للتثبت من إدراج العقألامر دون إعالم قسم إلاحصاء وا�

غ�� املبنّية ومن مطابقة العقار من  بجدول املعلوم ع�� ألارا�ىي ع�� العقارات املبنية أو  تحصيل املعلوم

 .حيث هو�ة املالك واملساحة مع ما هو مدّون بجدول التحصيل

ل مطالب ا�حصول ع�� رخص البناء أهمية أعمالها تتو�� املص�حة الفنية ��جيرغم و 

املتعلقة  أن يز�د من ألاخطار وهو ما من شأنھ  ومتا�ع��ا وتصفية املعاليم املستوجبة �ش�ل يدوي 

 ب�ن مختلف املصا�ح البلدية رخص البناءباملعلومات املتعلقة  يحّد من تداول أن و املعاليم  بتصفية

 .وخاصة م��ا قسم إلاحصاء وا�جباية

�ي عاينة امليدانية امل وتب�ن من خالل
ّ
لعينة  2017أكتو�ر  24بتار�خ أجر��ا محكمة املحاسبات ال

جداول تحصيل املعاليم عقارات موضوع مطالب رخص بناء �سلمها أ�حا��ا أن  خمسةتت�ون من 

من ذلك أن ألارض موضوع رخصة  .حاالت م��ا 4��  لعقار حقيقة ابصنف��ا غ�� محينة وال تتوافق مع 

العقارات املبنية منذ  املعلوم ع�� أصبحت مضمنة بجدول تحصيل 2م418وال�ي تم�ح  118البناء رقم 



4 
 

�� ح�ن أن محل السك�ى موضوع رخصة  2م 100بمساحة  022003359001تحت رمز  2013سنة 

 .2017-2014وهو ما أّدى إ�� نقص �� موارد البلدية �عنوان السنوات  �عد هؤ البناء لم �ستكمل بنا

حظيت عقارات موضوع رخص بناء  7عينة تت�ون من عاينة لاملمن خالل أيضا  وتم الوقوف

تامة البناء �� ح�ن أ��ا الزالت م�جلة بجدول  بنايات م��ا 5ولم يتسلمها أ�حا��ا أن  باملوافقة

�ي ال  10/2013ألارض موضوع رخصة البناء رقم  ع�� سبيل املثالذكر �و  .تحصيل ألارا�ىي غ�� املبنية
ّ
ال

وتّم  055005203000م�جلة بجدول تحصيل املعاليم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية تحت الرمز  تزال

 وموجب ملعلوم بقيمةد �عنوان هذا املعلوم �� ح�ن أنھ تبّ�ن وجود بناء تام ��ذه ألارض  12إستخالص 

 .�عنوان املعلوم ع�� العقارات املبنيةد  135,193

بقسم ا�جباية حيث تم ت�ليف عون وحيد بمهام املوظفة  ضعف املوارد البشر�ة وتب�ن

افة إ�� التصرف �� و�الة إلاشراف ع�� أعمال إلاحصاء وإعداد جداول التحصيل بمختلف أنواعها إض

ع�� أك�� من  توزيعها ينب��و�� مهام  2026-2017للف��ة إلاحصاء العشري  ناظر نت كدفوعات كما عيّ 

تحس�ن موارد البلدية من خالل إعداد جداول تحصيل لّرفع من أداء البلدية �� هذا الشأن و لعون 

 .شاملة

أثرت  نقائصفقد شابتھ املعلوم املوظف ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية تحصيل أّما بخصوص جدول 

ة( 32للفصل خالفا ف .تھ غ�� مطابق ل�حقيقةع�� تحيينھ وجعل
ّ
من مجلة ا�جباية املحلية تم ) 6 مط

تضم�ن ألارض غ�� املبنية التا�عة للملك البلدي بجدول تحصيل املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية تحت 

 . 2016-1997د �عنوان السنوات  1.848ومثقلة بمبلغ  066095148000رمز 

لعينة  2017أكتو�ر  24بتار�خ  حاسباتمحكمة امل�ا ال�ي أجر�وتب�ن من خالل املعاينة امليدانية 

 2أرا�ىي تم انتقاؤها من جدول تحصيل املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنية أن  ثالثمن تت�ون عشوائية 

�ي  066003010000ألارض موضوع الرمز  من ذلك .لعقاراف تماما لوضعية لم��ا مخا
ّ
زال تال ال

-2010د �عنوان السنوات .أ 6,125بديون تبلغ  ةومثقل املبنيةبجدول املعاليم ع�� ألارا�ىى غ��  ةلم�ّج 

 .العقارات املبنيةاملعلوم ع�� جدول تحصيل ب تّم إدراجهاو مبا�ي  ا�� تشّيد�� ح�ن أنھ  2013

كما ساهم �شعب الوضعية العقار�ة لبعض ألارا�ىى والعقارات خاصة تلك الراجعة ملكي��ا 

إ�� ورثة غ�� محّددي العدد والهو�ة أو تلك ال�ي ت�ون ملكي��ا ع�� الشياع �� �عقيد مهمة إلاحصاء 

 .وتحي�ن جداول التحصيل

  إلاشغال الوق�ي للطر�ق العاممعاليم  -2

العام  للطر�ق الوق�ي تا�عة معاليم إلاشهار وإلاشغالشاملة مل تمسك بلدية ا�حامة قائماتال 

املؤسسات ذات الصبغة قائمة ال تتضمن  حيث .وملعلوم إلاجازة املوظف ع�� محالت بيع املشرو�ات

ة واقتصرت مؤسس 88 سوى  2017ال�ي تم إحصاؤها إ�� حدود أكتو�ر  املهنية الصناعية أو التجار�ة أو
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�عض النشاطات ع�� غرار ألاطباء واملقا�� والصيدليات دون غ��ها من ألا�شطة ال�ي �ستعمل ع�� 

ت
ّ
�� تقر�ر الرقابة املالية  املثار علما أنھ لم يتم تدارك هذا إلاخالل  .لوحات إشهارّ�ة بواجهات املحال

 .2015حول البلدية لتصرف سنة 

بجزء من  2017نوفم��  01بتار�خ  املحاسباتمحكمة من قبل  كما أفضت املعاينة املجراة

أّدت إ�� نقص �� موارد البلدية  مسوكةمضمنة بالقائمات املمحالت غ��  09 وجودإ�� شارع البيئة 

 .د.أ 4,378 قيمةبـــ �عنوان معاليم إلاشهار وإلاشغال الوق�ي للطر�ق العام

هذه إلاخالالت �انت مداخيل البلدية ��ذا العنوان متدنية حيث لم تتعد خالل الف��ة لونتيجة 

 .د.أ 1,154د و .أ 1,040د و.أ 1,440د و 600ما قيمتھ ع�� التوا��  2013-2016

�تو�� مستلزم السوق العامة استخالص معاليم إلاشغال الوق�ي للطر�ق �� محيط السوق و 

اللزمة امل��م �� الغرض وهو ما فّوت ع�� البلدية تدعيم مواردها عوض البلدية وذلك خالفا لعقد 

 .بمبالغ هاّمة ��ذا العنوان

 املعلوم ع�� املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجار�ة أو املهنية -3

حال عدم طلب البلدّية من قابض املالّية مّدها بالقائمات الّتفصيلّية للمبالغ املستخلصة ع�� 

كرة العاّمة عدد
ّ
 16 املؤرخة �� 89 أساس رقم املعامالت واملحّولة لفائد��ا، واملنصوص عل��ا باملذ

قة باستخ 1998 نوفم��
ّ
الص وتحو�ل املبالغ الّصادرة عن إلادارة العاّمة للمحاسبة العمومّية واملتعل

 .لفائدة البلدّيات، دون حصر حاالت دفع ألقّل من املعلوم ألاد�ى املضّمن بجدول املراقبة

املعلوم ع�� املؤسسات ذات  مراقبةاملقار�ة ب�ن فصل�ن مضمن�ن بجدول  ھأفرزترغم ما و 

قباضة املالية المن جهة والبيانات املستقاة من �ل من  الصبغة الصناعية أو التجار�ة أو املهنية

تصرف سنة لبمناسبة إعداد تقر�ر الرقابة املالية  ومكتب مراقبة ألاداءات با�حامة من جهة ثانية،

تّم  د 5.587,200 وجود فوارق ب�ن ا�حد ألاد�ى للمعلوم واملبلغ املستخلص مقّدر بقيمةمن ، 2015

 .2017هذا إلاخالل إ�� ��اية شهر أكتو�ر  البلدية لم تتداركو  2016-2011خالل الف��ة  الّتفو�ت فيھ

 ومتا�عة ديون البلديةاستخالص املعاليم  -4

فبالقباضة املالية با�حاّمة  �عمل
ّ
ل
ُ
بتبليغ إلاعالمات ا�خاّصة بالقباضة  عدل خز�نة واحد �

وهو ما يحول دون القيام  املالية و�ل من بلديات ا�حامة ومن�ل ا�حبيب وا�حبيب ثامر بوعطوش

وزاد من حّدة . ع�� الوجھ ألاكمل الديون الراجعة للبلدية باإلجراءات الالزمة الستخالص املعاليم وتتبع

�ي حالت دون هشاشة الوضع ألام�ي  هذا إلاخالل
ّ
بأعمال تتبع استخالص املعاليم حيث توقف  ھقيامال

إعالمات من جملة  3بتوزيع  2017وقام �� سنة  2016عدل ا�خز�نة عن تبليغ إلاعالمات منذ جانفي 

 .إعالما تم إعدادها من قبل البلدية 50
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ب�ل من البلدية والقباضة املالية  " G R B"   امل��انيةوارد م� منظومة التصّرف �� ترك� م يتمول

 .2017املركز الوط�ي لإلعالمية �� الغرض خالل شهر أكتو�ر  إ��البلدية  رغم املراسلة املوّجهة من

�ن ع�� عديد النقائص ع�� غرار عدم تمك من قبل البلديةاملعتمدة " جباية"منظومة  وتتضّمن

لبقايا إلاستخالص املبلغ ا�جم��  تحديدأو  الاستخالصكشف تفصي�� �� بقايا  استخراج املستعمل من

 .�� تار�خ مع�ن

التثقيالت والاستخالصات ملتا�عة  وثائق مادية�ّل من البلدية والقباضة املالّية مسك ت وال

وهو ما حال املعلوم�ن ع�� العقارات املبنية وألارا�ىي غ�� املبنية بخصوص  إجراءات التتبع املتخذةو 

 .التأكد من �حة العمليات املحاسبية امل�ّجلة با�حساب املا�� بخصوص هذين املعلوم�ن دون 

د يتعلق بمعاليم .أ 102بقيمة  وجود مبلغ" جباية"املستقاة من منظومة املعلومات  زتوأفر 

 36موظفة ع�� عينة من أرا�ىي غ�� مبنية سقط حق تتبع استخالصها بالتقادم وفق أح�ام الفصل 

لسنة  7من القانون عدد  40ملقتضيات الفصل  من مجلة املحاسبة العمومية أخذا �ع�ن إلاعتبار 

جال التقادم �� آحول �عليق  2012واملتعلق بقانون املالية لسنة  2011د�سم��  30املؤرخ ��  2011

 .الديون الراجعة للهيئات العمومية ا�خاضعة ألح�ام مجلة املحاسبة العمومية استخالصمادة 

 ألامالك مداخيل  -5

 ع�� 2016و 2015سن�ي  خالل �عنوان ألامالك البلدية إلاعتيادية املحققة املداخيل قيمة بلغت

 لنشاط معّدة عقارات كراء مداخيلد �عنوان .أ 125د و.أ 125 د م��ا ع�� التوا��.أ 246و د.أ 255 التوا��

عدة املعقارات وال عدة للسكناملعقارات ال �عنوانمعاليم الكراء  و�لغت �سب استخالص. م�يو  تجاري 

 %21,68و  %2,91ع�� التوا��  2016�� مو�� سنة  عدة لنشاط تجاري املعقارات والي �نشاط مل

و�رجع سبب تد�ي �سبة استخالص مداخيل ألامالك املسوغة إ�� أسباب إدار�ة وأخرى . %35,08و

 .محاسبية

امل��مة حيث تم مثال د و العقمقتضيات  حازمة �� تطبيقأحيانا البلدية و�� هذا الشأن لم تكن 

 2014رغم أنھ لم يدفع معاليم الكراء لسنة  2016و 2015تجديد الكراء لفائدة أحد املتسوغ�ن سن�ي 

وكذلك �ان الشأن بالنسبة . 2015جو�لية  28د وصدور بطاقة إلزام �� شأنھ بتار�خ  2.400والبالغة 

  .2016د�سم��  31د بتار�خ .أ 5,676إ�� متسوغ آخر بلغت الديون املتخلدة بذمتھ تجاه البلدية 

د .أ 19,731كما لم يتم اتخاذ أي إجراء تجاه وزارة املالية ذا��ا ال�ي تخلد بذم��ا دين بقيمة 

 . لقاء �سوغها محل�ن أحدهما إداري وآلاخر سك�ي 2016-2011�عنوان الف��ة 

املتلددين �� دفع  حكما است�جاليا با�خروج لفائدة البلدية ضّد  25و�� املقابل ورغم صدور 

 .مستحقا��ا �عنوان معينات كراء فإ��ا �جزت ع�� تنفيذها ألسباب أمنّية حسب ما أفادت بھ البلدية
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املتعلق بتسويغ املحالت ذات  1999فيفري  17بتار�خ  6وخالفا ملنشور وز�ر الداخلية عدد 

�ل سنت�ن لتحي�ن  %5بنسبة الصبغة التجار�ة والصناعية أو السكنية، قامت البلدية باعتماد ز�ادة 

معينات كراء �عض املحالت التجار�ة عوضا عن �ل سنة وهو ما من شأنھ أن ال �ساهم �� تنمية 

ومن جهة أخرى لم تحرص البلدية ع�� �عميم تطبيق آلية الز�ادة السنو�ة . مواردها ��ذا العنوان

سوغ�ن وهو ما يمّس من مبدأ ع�� �افة املت) حسب عقد التسويغ(�ل سنة أو �ل سنت�ن  %5بنسبة 

 .املساواة و�حّد من موارد البلدية

ب�ن ما تم ��جيلھ  عدة لنشاط تجاري املعقارات ال كراء �عنوان ستخالصالا  بقايا مبلغ واختلف

ذي ارتفع إ�� 
ّ
م��ا محكمة  191.877,342با�حساب املا�� وال

ّ
�ي �سل

ّ
د وذلك املضّمن بالوثائق ال

ومن شأن . 2016 د�سم�� 31د ��  192.177,342من القباضة املالية والبالغ قيمتھ مباشرة املحاسبات 

 .ذلك أن يؤثر سلبا ع�� مصداقية البيانات املضّمنة با�حساب املا��

تم حرق املستودع البلدي بما يحتو�ھ من  2011جانفي  14أنھ نتيجة ألاحداث ال�ي تلت  تبّ�نو 

ولتدارك ذلك قامت البلدية بتحي�ن أحد الدفاتر . مالك البلديةمنقوالت ووثائق بما �� ذلك دفاتر ألا 

 .املوجود بمقر البلدية بناء ع�� ما توفر من عقود ووثائق إدار�ة

ما  إلانتباه إ�� إ�� 2015 سنة ورغم دعوة البلدية بمناسبة إعداد تقر�ر الرقابة املالية لتصرف

إحداث �جنة الستقصاء ملكها إ�� تتعلق خاصة �عدم شموليتھ  نقائصمن " املح�ن"قد �ع��ي الدف�� 

 18املؤرخ ��  الع�� ألامر  ا�خاص استئناسا ب�جان استقصاء وتحديد ملك الدولة ا�خاص طبقا ألح�ام

املتعلق بالتصرف والتفو�ت �� ملك الدولة العقاري ا�خاص وخاصة الفصول ألاول  1918جوان 

��ا من تحديد أمالكها وتوظيفها  منھ 12إ��  5ومن ) لثانيةمن الفقرة ا 2الفقرة الفرعية (
ّ
بما يمك

 .العمل ��ذه التوصيةب�عد  در تبالم فإ��ا  لتنمية مواردها،

ال�ي تقت�ىي  البلدية م�اسب وحفظ ضبط ع�� با�حرص املتعلقة التصرف حسن لقواعد وخالفا

 لم العينية ا�حقوق  مجلة من 305 الفصل ذلك ع�� نصي مثلما بال�جل العقاري  العينية حقوق ترسيم ا�

 بدفاتر امل�ّجلة العقارات عدد لم يتعّد حيث  توف�� ا�حماية القانونية ألمالكها إ�� ا�حامة بلدية �سع

دات مالية كما لم تخصص البلدية إعتما .تملكھ البلدية عقارا 256 مجموع من �نعقار ال العقار�ة امللكية

 .بم��انّي��ا لهذا الغرض

II-  الرقابة ع�� النفقات 

��دف الرقابة ع�� نفقات البلدية إ�� التأكد من إح��ام القواعد القانونية املتعلقة بتأدية 

وإتباع إلاجراءات الالزمة خالل املرحلت�ن إلادار�ة واملحاسبية من قبل  املنجزة النفقات و�ّحة العمليات

 .الصرف واملحاسب العمومي آمر
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  النفقات تحليل - أ

نفقات العنوان ألاول ب�ن  موزعةد .م 2,395 إ�� 2016خالل سنة  نفقات بلدية ا�حامةارتفعت 

  .) %29,30(د .أ 702ونفقات العنوان الثا�ي بقيمة )  %70,70( د .م 1,693بقيمة 

د أي .أ 652د و.أ 912 ع�� التوا�� 2016سنة نفقات التأج�� العمومي ووسائل املصا�ح  �لغتو 

    .ات العنوان ألاول قمن مجموع نف %38,4و  %53,8 التوا�� إ��بنسبة ارتفعت ع�� 

ب�ن الاستثمارات املباشرة و�سديد أصل الدين �� خاصة تتوزع فنفقات العنوان الثا�ي  أما

 2015ومقارنة �سنة . %12,9و %87,1 د و�نسب تبلغ ع�� التوا��.أ 90د و.أ 612 حدود ع�� التوا��

انخفاض  يعود ذلك أساسا إ��و  %59,6أي بنسبة د .م 1,036 بما قدره انخفضت نفقات العنوان الثا�ي

 .%169ة بنسبأي د .أ 612إ�� د .م 1,647 منالاستثمارات املباشرة  قيمة

 النفقاتإنجاز الرقابة ع��  - ب

ن فحص وثائق صرف نفقات البلدية من إثارة إخالالت �علقت
ّ
ألاول  �ننفقات العنوانب مك

 .الثا�يو 

ق 1986أكتو�ر  13نّص القرار الّصادر عن وز�ر الّتخطيط واملالّية بتار�خ يو�� هذا الشأن 
ّ
 املتعل

ھ بضبط ألاجل املمنوح للمحاسب�ن املختص�ن للقيام بتأش��ة أوامر صرف النفقات الصادرة لها 
ّ
ع�� أن

ية واملؤّسسات العمومّية �� أجل يتعّ�ن عل��م
ّ
عشرة  صرف مستحّقات دائ�ي الّدولة وا�جماعات املحل

 مناسبات 4�� أّيام كحّد أق�ىى من تار�خ إصدار ألامر بالّصرف إال أنھ تب�ن عدم اح��ام هذه آلاجال 

أوت  25 املؤّرخ �� 80ألامر بالصرف عدد  أّن  من ذلكيوما  48و 18تراوح عدد أيام التأخ�� ف��ا ب�ن 

 بتار�خ  2016
ّ
 .يوما 48بتأخ�� بلغ  يأ 2016أكتو�ر  21لم يؤشر عليھ القابض البلدي إال

سو�ة كما تدل ع�� ذلك أسبقية توار  تقامو 
ّ
�خ البلدية بإصدار أذون تزّود ع�� سبيل الت

 339الفاتورة عدد  ع�� غرار حالة  27وقد ارتفعت عدد هذه ا�حاالت إ��  ،الفوات�� لتوار�خ هذه ألاذون 

قة بتعّهد وصيانة وسائل النقل بقيمة 
ّ
�� ح�ن أّن طلب  2016أفر�ل  26 ؤّرخة ��املد  3.301,873املتعل

 .2016جوان  17تار�خ يحمل ال��ّود الّصادر بخصوصها 

ومية بوزارة الصادرة عن إلادارة العامة للمحاسبة العم 02خالفا للتعليمات العاّمة عدد و 

قة بالوثائق املثبتة للنفقات العمومّية  1996نوفم��  05 املالية بتار�خ
ّ
 11مستوى لوحظ ع�� واملتعل

الرقم  خاّصة م��ااجب التنصيص عل��ا ��ا و متعلقة بصيانة وسائل النقل نقص �� البيانات الو  فاتورة

د امل�حقة باألمر بالصرف  7.540,323بقيمة  20163569الفاتورة عدد ومثال ذلك . املنج�ي للسيارة

ما من شأنھ أن �عيق عملية التثبت من قاعدة العمل املنجز  وهو  .2016سبتم��  29بتار�خ  94عدد 

من مجلة املحاسبة العمومية ومن متا�عة حجم نفقات الصيانة ل�ل  41املنصوص عل��ا بالفصل 

 .وسيلة نقل
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بممارسة أعوان  املتعلق 1995جانفي  16املؤرخ ��  1995لسنة  83خالفا ألح�ام ألامر عدد 

املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة إلادار�ة واملنشآت العمومية  الدولة وا�جماعات العمومية

بمقابل  م�ي خاص م�حق إدارة القيام بنشاطبخطة عون م�ي لنشاط خاص بمقابل، يتو��  �عنوان

ويعّد انتفاع العون ب�امل . طيلة أيام العمل �عد الظهر دون ترخيص مسبق وكتا�ي) ممرن ر�ا�ىي(

ول ع�� مبالغ دون وجھ حق لعدم ثبوت العمل املنجز املنصوص عليھ بالفصل مرتبھ من قبيل ا�حص

ف عن ممارسة با املع�ّي باألمر إعالمقامت بأّ��ا البلدية  أفادتو . من مجلة املحاسبة العمومية 41
ّ
لتوق

  . النشاط بمقابل دون رخصة

خالفا ملا لم تحرص البلدية �� �عض ا�حاالت ع�� ��جيل �عض املقتنيات بدف�� ا�جرد وذلك و 

 بحسابية املتعلقة 1975أوت  02والصادرة بتار�خ  186عليھ التعليمات الّعامة لوزارة املالية عدد  تنّص 

 01ألامر بالصرف عدد  موضوع مكيفات ثمانية عدم ��جيل شأنو�ذكر �� هذا الالدولة  وم�اسب مواد

 .بدف�� ا�جرد 2016جو�لية  14بتار�خ 

حدث البلدية ال�جنة البلدية ملراقبة الصفقات واقتصرت فقط ع�� إحداث �جنة لفرز و 
ُ
لم ت

أفر�ل  27بتار�خ  صادر  ا�خصوصية ببلدية ا�حاّمة النيابةرئيس  بمقت�ىى مقّرر العروض املالية والفنّية 

املتعلق بتنظيم  2002د�سم��  17املوّرخ ��  2002لسنة  3158ع�� ألامر عدد  ااعتمادو  2016

 2014مارس  13املؤرخ ��  2014لسنة  1039الصفقات العمومية الذي تم إلغاؤه بمقت�ىى ألامر عدد 

 .واملتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

ة ا�جماعات املحلية ونتيجة الوضعية املالية لبلدية ا�حامة وامتناع صندوق القروض ومساعد

�علقت باقتناء  5/2016عن إقراضها لتمو�ل مشاريعها لم تنجز البلدية سوى صفقة وحيدة عدد 

 .معّدات النظافة والطرقات مقسمة إ�� ثالثة أقساط

من أّن  املذ�ور أعاله 2014لسنة  1039من ألامر عدد  164نّص عليھ الفصل يوخالفا ملا 

 قامتمن اختصاص ال�جنة البلدية ملراقبة الصفقات،  �عت��  د.أ 400ال��ّود بمعّدات ومواد �� حدود 

ال�جنة ا�جهو�ة ملراقبة الّصفقات أنظار د ع�� .أ 390,610الّصفقة بقيمة  هذه البلدية �عرض

 .العمومية

 شاحنة قالب 2عدد القسط ألاول من الصفقة املتعلق باقتناء  صاحبت البلدية مأعل ل�نو 

 الضمان ال��ائي املتعلق ��ا لم يقّدم فإنھ  2016أكتو�ر  14بتار�خ  بإسناده إّياها
ّ
نوفم��  23بتار�خ إال

 2014لسنة  1039من ألامر عدد  76يوما مخالفا بذلك أح�ام الفصل  20أي بتأخ�� ناهز  2016

 .ذ�ور أعالهامل

  من كراس شروط طلب العروض 7لفصل وخالفا ل
ّ
ع�� أّن املزّود ملزم �عرضھ ملّدة  ذي ينّص ال

أفر�ل  30 يوممن اليوم املوا�� للتار�خ ألاق�ىى املحدد لقبول العروض واملوافق ل ايوما ابتداء 90
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 77 بما يناهز 3و 2بالنسبة للقسط�ن  بلدية ا�حاّمة املّدة املحّددة لصلوحية العروض تجاوزت ،2016

 .2016أكتو�ر  14الّصفقة بتار�خ  بإسناد يوما حيث تّم إلاعالم

الشروط إلادار�ة ا�خاّصة  من كراس 12لم تح��م البلدية مقتضيات الفصل  عالوة ع�� ذلكو 

ت �شأن حيث ثب املذ�ور أعاله 2014لسنة  1039من ألامر عدد  76بالصفقة وأح�ام الفصل 

 .و ال��ام كفيل بالتضامنال��ائي أالّضمان القسط�ن الثا�ي والثالث من الصفقة عدم تقديم شهادة �� 

 

III-  الرقابةخالصة 

 ،أعمال الّرقابة املبّينة أعاله و�� حدود املجاالت ال�ي شمل��ا استنادا إ�� التحاليل املالّية ونتائج

ع�� ضبط والقبض  املحاسب العمومي وآمر الصرفالتحفظات املتعلقة �عدم قدرة فإنھ باستثناء 

غياب قائمات �� بقايا تلك املتعلقة �مجلة املحاسبة العمومية و  وفقا ألح�ام لبلديةألامالك العقار�ة ل

ال �شو�ھ أخطاء جوهر�ة من  2016يمكن التأكيد بدرجة معقولة أن ا�حساب املا�� لسنة  ،الاستخالص

 . شأ��ا أن تمّس بمصداقية البيانات املضمنة بھ
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 إجابة البلدّية والقباضة البلدّية 

I.  على الموارد الرقابة: 

I – 1  . الرقابة على تحصيل الموارد 

 اإلجراءات المتخذة المالحظات

 . النقص يف عالمات تسمية عدد من الشوارع واأل�ج 
أ�ج للنظر فيها من طرف النيابة  10قدمنا مقرتح يف تسمية 

 .اخلصوصية
 .التطبيقة الالزمة يف أقرب وقت ممكنستعمل البلدية على توفري  .حول تسجيل مطالب رخص البناء بشكل يدوي

خبصوص العينات من العقارات املبنية وغري املبنية املرفوعة 
 .من طرف فريق املراقبة

سيقع إعادة إعالم مالكي هذه العقارات مع الرتكيز خاصة على 
أصحاب التقاسيم بطرق أكثر صرامة نظرا لتلدد ورفض هؤالء 

 .ماحلضور لدى مصاحلنا وتصفية وضعياهت
 .سنحرص على توفري أكثر عناصر خاصة لدفع العمل امليداين .تدعيم مصلحة اجلباية بالعصر البشري

 .معاليم اإلشغال الوقيت للطريق العام

خلص من طرف جرت العادة ببلدية احلامة أن هذه املعاليم تست
 . مستلزم السوق العامة

معلوم -معلوم االشغال:وحاولت البلدية تقسيم الفصول 
االنتصاب ومعلوم الوقوف غري أن الوضع األمين ال يسمح بذلك 

 .وسيقع النظر يف اجمللس البلدي التباع هذا اإلجراء يف املستقبل
خبصوص زمام احملالت التجارية واملرافق التجارية واملرافق 

 .التابعة هلا
جراء إحصاء احملالت التجارية مت تكليف عون إحصاء بإ

 .وتصنيفها حسب نوعية النشاط وتوظيف املعاليم اخلاضعة هلا

 .خبصوص املعلوم التجاري على املؤسسات
متت مراسلة قابض املالية باحلامة حول احلصول على قائمة امسية 

 :يف املطالبني 
 .معلوم اإلجازة  املعلوم على النزل  باملعلوم التجاري

الفوارق بني احلد األدىن واملبلغ املستخلص للمعلوم حول 
 .على املؤسسات

سيقع التنسيق بني قابض املالية ومكتب مراقبة األداءات لتدارك 
 .هذا اإلخالل وحتديد جلسة يف الغرض

 .مت مؤخرا ابرام إتفاقية مع املركز الوطين لإلعالمية لرتكيز املنظومة .حول منظومة التصرف يف املوارد
تابعة التثقيالت مل) جذاذية(مسك وثائق مادية 

 .     واإلستخالصات 
سنشرع يف هذا اإلجراء مع تركيز منظومة التصرف يف املوارد 

 .امليزانية
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I – 2   .التصرف في الملك البلدي  

ورد فيـــه فيمـــا خيـــص  ، 2016بعـــد االطـــالع علـــى تقريـــركم يف إطـــار برنـــامج التنميـــة احلضـــرية و احلوكمـــة احملليـــة لســـنة 
 التصرف يف األمالك البلدية النقاط التالية،

 .مت االتصال بأمالك الدولة لتوضيح وبيان كيفية التعامل  و مت إعداد مراسلة يف الغرض -

 .و مت استدعاء احملامي لبدئ اإلجراءات 2018مت رصد اعتماد خاص لتسجيل العقارات مبيزانية  -

سيتم عقد جلسة مع السيد قابض املالية ملزيد التنسيق و اخذ التدابري الالزمة فيما خيص االسـتخالص وبطاقـات  -
 .اإللزام و القضايا االستعجالية 

وكــذلك بطاقــات االلــزام ) القــوة العامــة ( مل تــتمكن البلديــة تنفيــذ األحكــام الصــادرة لفائــدهتا نظــرا لغيــاب األمــن  -
 .ابض املالية الصادرة من السيد ق

 .سيتم توجيه مراسلة للسيد أمني املال اجلهوي لتسوية الوضعية -

 . 2018سيتم البدئ باختاذ اإلجراءات القضائية خالل شهر جانفي  -

قررت البلدية هتيئة السوق البلدي و حيث وجـب إخـراج املتسـوغني الـذين قبـل  2000/2005خالل الفرتة النيابية  -
مجــاعي يطلبــون فيــه التخفــيظ يف معلــوم الكــراء و علــى اثــر اجتمــاعهم بــرئيس البلديــة مــع بــذلك مــع تقــدهم مبطلــب 

مراسالت السيد وايل قابس آنذاك حتث على ضرورة حتيني العقود قرر رئـيس البلديـة الرتفيـع يف مـدة الزيـادة مـن سـنة 
العمـل هبـذه الطريقـة حـىت ال إىل سنتني مع احملافظة على نفس النسبة لكل من جيدد عقده و بذلك واصلت البلديـة 

 .منس من مبدأ املساواة

 )ح.ر.و .ج( 2016و كـــذلك فيمـــا خيـــص  )س.م(علـــى إضـــافة الزيـــادة للمتســـوغ  2012مت الســـهو خـــالل ســـنة  -
 .2018وسيتم تدارك ذلك خالل قائمة التثقيالت لسنة 

لقـــد مت االســـتئناس بـــرأي أمـــالك الدولـــة و الشـــؤون العقاريـــة يف كـــل احملـــالت املســـوغة باســـتثناء الـــبعض منهـــا الـــيت  -
اعتمدت فيه البلدية علـى تقييمهـا احمللـي أثنـاء النيابـة اخلصوصـية السـابقة نظـرا لتـدين املبلـغ املقـرتح مـن طـرف أمـالك 

علـى كـل متسـوغ أن يتعهـد بتهئتهـا علـى نفقتـه اخلاصـة دون الدولة يف مثـل هـذه احلـاالت وحيـث  اشـرتطت البلديـة 
 .املساس مبعلوم الكراء نظرا حلالتها السيئة
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II. الرقابة على النفقات : 

II - 1 .الرقابة على إنجاز النفقات  

 تي تم إصدار أوامر صرف في شأنها عدم التقيد بآجال صرف النفقات ال –

نالحــظ أن دائــرة احملاســبات اعتمــدت علــى تــاريخ األمــر بالصــرف واملوثــق باملنظومــة وتــاريخ إمضــاء احملاســب يف  -
 :حني أن البلدية قامت بإجراءاهتا حسب اجلدول التايل 

تاريخ اإلحالة  األمر بالصرف
 على المحاسب

تاريخ إمضاء 
المحاسب على 
 جدول التسليم

 
 تاريخ األمر العدد مدة التأخير

 بالصرف
 المبلغ

44 06/05/2016 2.263.660 11/05/2016 11/05/2017 / 
80 25/08/2016 994.298 26/08/2016 26/08/2016 / 
97 06/10/2016 717.470 17/10/2017 17/10/2017 / 
05 07/11/2016 83.898 08/11/2016 08/11/2016 / 

متــت إحالــة كــل أوامــر الصــرف للمحاســب يف آجــال معقولــة وســيتم موافــاتكم الحقــا بإجابــة احملاســب بعــد اجللســة 
 .املزمع إجراءها معه 

 إصدار أذون تزود على سبيل التسوية  –

نالحظ أن كـل هـذه النفقـات متـت بصـورة اسـتعجالية ومببـالغ بسـيطة لـذلك مل نقـم باستشـارات يف شـأ�ا خاصـة  -
 .وصيانة وسائل النقل يف تعهد 

 عدم التنصيص على الرقم المنجمي لوسائل النقل بالفواتير المتعلقة بصيانتها  –

يف هذا اجلانب حرصنا كل احلـرص علـى ذلـك لكـن املـزود عـادة مـا يهمـل هـذا اجلانـب وعنـد قبـول الفـاتورة نالحـظ 
اخلــالص ويهــدد بعــدم التعامــل مــع البلديــة لــه ذلــك ونطلــب منــه إعــادة الفــاتورة لكــن يــرفض حبجــة مماطلــة البلديــة يف 

 .لذلك نضطر خلالص املعين باألمر وسنحاول مع ذلك مزيدا من بذل اجلهد مع املزودين لتاليف هذا النقص 

II - 2 . الرقابة على الصفقات 

 5/2016واليت تنص على  اإلخالالت  اليت تتعلق بالصفقة  15مشلت الرقابة على  الصفقات العمومية احملور عدد
 :وتتفرع كالتايل  69حىت رقم 63مالحظات من رقم 7واليت جاء فيها عدد

اليت جاء فيها ضرورة إحداث جلنة مراقبة الصفقات فإننا نعلم سيادتكم أنه مت إحداث جلنة الشراءات  الحظةامل -
 ت بإحداث جلنة الشراءا2014واليت تقوم جبميع املهام وتلغي بقية اللجان كما جاء يف قانون 
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 أما يف خصوص عرض الصفقة على اللجنة اجلهوية ملراقبة الصفقات العمومية 

أد  وملزيد ضمان سالمة 400أتشرف بإعالم سيادتكم حبكم أن تقديرات اإلدارة جاءت يف أعلى سقف بقيمة 
 اإلجراءات قمنا بعرض الصفقة على اللجنة اجلهوية ملراقبة الصفقات العمومية

 يوم يف تقدمي الضمان النهائي 20اليت جاء فيها تأخري ناهز  الحظةامل -

 حقا وأخذ املالحظة بعني اإلعتبار أتشرف بإعالم سيادتكم أنه سيتم تالفيها ال

يوم أتشرف بإعالم  77اليت جاء فيها أن البلدية جتاوزت املدة احملددة لصلوحية العروض مبا قدره  الحظةامل -
 سيادتكم أن التأخري ناجم عن تأخري إنعقاد اللجنة اجلهوية لصفقات العمومية بقابس 

بإعالم سيادتكم أنه مل يتم اإلنتباه إىل هذه  أتشرفاليت جاء فيها أنه مل يتم تقدمي ضمان �ائي  الحظةامل -
 املالحظة وسيتم تالفيها الحقا 

III.  تمكين عون من ممارسة نشاط بمقابل دون رخصة : 

ملحق إدارة قصد  ن مقابل فانه متت االتصال بالعون خبطةأما يف ما يتعلق متكني عون من ممارسة نشاط بدو   
 . مكاتيب يف الغرض 2التوقف على ممارسة النشاط و توجيه عدد 

 


