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 تقرير الرقابة املالية على بلدية حمام سوسة

 (2016)تصرف سنة 

 

 تقديم البلدية

كما يبلغ  2كم18وتبلغ مساحتها حوالي  1957جانفي  9أحدثت بلدية حمام سوسة بمقتض ى األمر املؤرخ في 

. وتقع البلدية على 2014ألف ساكن حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  42,937عدد سكانها 

وحدة  28سة ومؤّسّ 6.739دائرتين )القنطاوي والغرابي( ويوجد بها شريط الساحلي لوالية سوسة وتضّم ال

سّير البلدية نيابة خصوصية ترأسها معتمدة حمام سوسة منذ فندقية
ُ
وتضّم سبعة  2017أفريل  12. وت

ة وإدارة للشؤون اإلدارية أعضاء. وتشمل الهيكلة العامة إلدارة البلدية فضال عن الكتابة العامة إدارة فني

ّواملالية ومصلحة لإلعالمية والتخطيط واألساليب ومكتبا للعالقات مع املواطن وقسما للحالة املدنية.

من صنف العملة. وقد بلغ معدل املوارد  256 منهم 2016عونا في موفى سنة  329 بلغ عدد أعوان البلديةّو

أ.د في حين بلغ معدل النفقات السنوية خالل نفس   12.483ما يعادل  2016-2014السنوية خالل الفترة 

ّأ.د. 8.892الفترة 

 املهمة طبيعة 

وفي إطار تنفيذ االتفاقّية املبرمة بين الجمهورّية  2017بر أكتّو 03بتاريخ  395عدد  مهمةب ذناإّلبعمال 

تولت الدائرة مة املحلّية التونسّية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرّية والحوك

د 2016 الوضعّية املالّية للبلدّية بعنوان سنةفي  النظر
ّ
من إحكام إعداد الحساب املالي ومن صّحة  للتأك

هجهود البلدّية من أجل تعبةة املوارد املتاحة لها مل اهتمامها الّدائرة أولتكما  ومصداقّية البيانات املضّمنة به.

ّرعّية.وتأدية نفقاتها في كنف الش

استغالل ّووشملت األعمال الرقابية فحص الحساب املالي ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة الدائرة 

الزيارات  عالوة علىاملعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية وتلك املستخرجة من منظومة "أدب بلديات" 

ّبها. املنهجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص امليدانية

ّ إجراءات إعداد امليزانية وختم الحسابات

على مداولة مهجلس النيابة الخصوصية املنعقد  2016تّم عرض مشروع ميزانية بلدية حمام سوسة لسنة 

ّ.2015ديسمبر  31 عليها من قبل والي سوسة بتاريخ واملصادق 2015 جويلية 31 بتاريخ
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قرار التنقيح على مداولة مهجلس  وتّم عرض 2016ة أجرت البلدية بعض التنقيحات على ميزانية سنوقد 

وصادقت عليها  2017فيفري  28بتاريخ  2017النيابة الخصوصية املنعقد في إطار الدورة العادية األولى لسنة 

وبالتالي فإن إجراءات التنقيح املتبعة تّمت على سبيل التسوية  2017مارس  23سلطة اإلشراف )الوالي( بتاريخ 

من القانون األساس ي مليزانية الجماعات  25و 13املالية املعنية في مخالفة ألحكام الفصلين  وخارج السنة

ّاملحلية.

ّم تحويل االعتمادات بناء على على أن "يتمن القانون األساس ي مليزانية الجماعات املحلية  27وينص الفصل 

دقة على امليزانية" غير أّن البلدية مداولة مهجلس الجماعة املحلية وموافقة سلطة اإلشراف املختصة باملصا

ّ .وعرضتها الحقا على مهجلسها البلدي على سبيل التسوية عتمادات داخل امليزانيةبعض ااّلتحويل بقامت 

قرار غلق امليزانية الذي يبرز املبلغ على  سلطة اإلشرافاملصادقة من قبل  2017 جويلية 31ت بتاريخ وتمّّ

ّ .2016قات املأذون بدفعها خالل سنة النهائي للموارد املستخلصة وللنف

ّخالصة أعمال املراجعة

ّ رقابةاعتبار ما انتهت إليه أعمال الوب االستخالصفيما عدا املبالغ املتعلقة ببقايا 
ّ
ه يمكن التأكيد بدرجة فإن

 أّنّ علىمعقولة وحسب املبادئ التي تقوم عليها أنظمة املحاسبة العمومية وميزانية الجماعات املحلية 

سابات بلدية حمام سوسة ال تشوبها أخطاء جوهرية من شأنها التأثير على صدق النتيهجة املحاسبية وعلى ح

ّ.2016صحة العمليات املنهجزة قبضا وصرفا بعنوان ميزانية سنة 

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 )بالدينار( 2016 لسنة ملخص الحساب املالي 

ّالصنفّالجزءّالعنوان
2016   2015   

 النفقات املقابيض النفقات املقابيض

   216 648 8   697 000 10 العنوان األول 

   563 950 5   805 484 6ّاملداخيل الجبائية اإلعتيادية  

   709 000 3   631 714 2 املعاليم على العقارات و األنشطة    

   734 277 2   705 926 2 مداخيل اشغال امللك العمومي البلدي واالستلزام     

   896 599   510 771 إسداء خدمات اإلداريةعاليم الرخص م    

   225 72   959 71 األخرّىئية االعتيادية املداخيل الجبا    

   653 697 2   892 515 3ّاملداخيل غير الجبائية االعتيادية  

   180 433   338 773 مداخيل أمالك البلدية االعتيادية    

   473 264 2   554 742 2 ياديةاملداخيل املالية االعت    

   821 194 3   579 825 4  العنوان الثاني

   576 036 2   339 941 2ّخاصة للبلدية(-املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية )م  

   449 217   000 61 منح التهجهيز    

   127 819 1   339 880 2 مدخرات وموارد مختلفة    

   666 556   429 944ّموارد االقتراض  

   666 556   429 944 موارد االقتراض الداخلي    

   579 601   810 939ّاملوارد املتأتية من االعتمادات املحالة  

   579 601   810 939 املوارد املتأتية من االعتمادات املحالة    

 786 846 6   292 434 7   العنوان األول 

 152 606 6   964 177 7  ّنفقات التصرف  

 627 095 4   620 347 4   التأجير العمومي    

 408 047 2   027 180 2   وسائل املصالح    

 116 463   317 650   التدخل العمومي    

 0   0   نفقات التصرف الطارئة وغير املوزعة    

 634 240   328 256  ّفوائد الدين املحلي  

 634 240   328 256   فوائد الدين املحلي    

 753 631 1   859 803 2   العنوان الثاني

 378 123 1   601 229 2  ّنفقات التنمية  

 378 123 1   601 229 2   املباشرة االستثمارات    

 0   0   التمويل العمومي    

 607 412   374 399  ّتسديد أصل الدين  

 607 412   374 399   أصل الدين تسديد    

 768 95   885 174  ّالنفقات املسددة من اإلعتمادات املحالة  

 768 95   885 174   النفقات املسددة من اإلعتمادات املحالة    

 539 478 8 037 843 11 151 238 10 275 826 14 املجموع

 498 364 3   124 588 4   لفائضا
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 ونفقاتها حمام سوسةتحليل موارد بلدية 

  6201لسنة  لعامة لتنفيذ امليزانيةالنتائج ا

سفر تنفيذ أوقد . 2016سنة  .دأ 14.826إلى  2014.د سنة أ 10.782تطورت ميزانية بلدية حمام سوسة من 

 تّمّد أ. 4.588في املقابيض على املصاريف قدره  ليفائض جمعن  2016سنة بعنوان تصرف  بلديةالميزانية 

ّد أ. 3.823تحويله إلى املال اإلحتياطي في حدود 
ّ
 ل الفوائض املنقولة من سنة إلى أخرّىأما الباقي الذي يمث

ّ. االنتقاليتحويله إلى الحساب  فقد تمّّ أ.د 764 وقيمته بعنوان املشاريع املمولة بواسطة اإلعتمادات املحالة

%،  27بنسبة فوائض املقابيض على املصاريف واصلت ارتفاعها  تبرزه النتائج العامة أّنّ ما ومن أهّمّ

 .2014مقارنة بسنة  2016خالل سنة  % 13و % 17وسجلت املوارد والنفقات زيادة على التوالي بنسبة 

 35% وموارد االقتراض بنسبة  59ويعزى نمو املوارد أساسا إلى تطور املوارد الذاتية املخصصة للتنمية بنسبة 

% وتطّور  120االعتمادات املحالة بنسبة  النفقات املسدّدة من زيادة%، بينما يعود نمّو النفقات خاصة إلى 

ّ%. 35االستثمارات املباشرة بنسبة 

  املوارد تحليل 

املوارد  % من 67 ن في حدودوهي تتكوّّ.د أ 14.826حمام سوسة  جملة موارد بلدية 2016خالل سنة بلغت 

ّ% من موارد التنمية. 33و  االعتيادية

ن املداخيل الجبائية .د وتتكّون مأ 10ما جملته  2016سنة بلغت موارد العنوان األّول للبلدية خالل ّو

ّ. 2014%  مقارنة بسنة  8مسجلة تطورا نسبته  املداخيل غير الجبائية االعتياديةاالعتيادية ّو

فة على العقارات واألنشطة وعلى إشغال امللك 
ّ
ى املداخيل الجبائية االعتيادية أساسا من املعاليم املوظ

ّ
وتتأت

دي واستلزام املرافق العمومية فيه وعلى املوجبات والرخص اإلدارية واملعاليم مقابل إسداء العمومي البل

.د أي ما أ 6.484ما جملته  2016خدمات ومداخيل جبائية اعتيادية أخرى. وبلغت هذه املداخيل في سنة 

ل  % 65يمثل 
ّ
أهّم عناصر  مداخيل إشغال امللك العمومي البلديمن جملة موارد العنوان األول. وتمث

ّ. أ.د 2.926بقيمة بلغت املداخيل الجبائية االعتيادية 

 2.199 أهم مورد بالنسبة إلى البلدية حيث تم تحصيلاملعاليم املوظفة على األنشطة وتمثل املداخيل بعنوان 

عنوان ب.د أ 1.090 % من جملة املداخيل الجبائية اإلعتيادية للبلدية منها 34أي ما يمثل  2016أ.د في سنة 

أ.د بعنوان املعلوم على  957و (% 17املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التهجارية أو املهنية )

ّ.%( 15النزل )

أّما املداخيل املتأتّية من املعلوم على العقارات املبنية ومن املعلوم على األراض ي غير املبنية، فقد كانت على 

ل تباعا أ. 149أ.د و 365 التوالي في حدود
ّ
ّ.%  من هذه املداخيل 2و % 7د أي ما يمث
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ما  .د أيأ 2.926واستأثرت مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه بما قـدره 

ّ% من املداخيل الجبائية االعتيادية. 45 يمثل

ق باملداخيل غير الجبائية االعتيادية فقد بلغت في سنة 
ّ
.د. وتتوّزع هذه أ 3.515ما قيمته  2016وفيما يتعل

ية أساسا من املناب من املال املشترك 
ّ
املوارد بين مداخيل امللك البلدي واملداخيل املالية االعتيادية املتأت

ّ.أ.د 1.799البالغ  للجماعات املحلية

 ع العقاراتمحاصيل بيأ.د. وهي تتأتى أساسا من  773ما قيمته  2016وبلغت مداخيل امللك البلدي في سنة 

ّ% من جملة مداخيل األمالك. 57أ.د  ممثلة بذلك  438في حدود 

.د وتشمل املوارد أ 4.825ما جملته  2016بلغت موارد العنوان الثاني للبلدية خالل سنة ومن جهة اخرى 

معّدله الذاتية واملخّصصة للتنمية وموارد االقتراض واملوارد املتأتية من االعتمادات املحالة مسجلة تطورا 

. وتمثل املوارد الذاتية واملخّصصة للتنمية أهم مورد ضمن العنوان الثاني 2014% مقارنة بسنة  47 السنوّي

ّ%. 61أ.د أي بنسبة  2.941بمبلغ 

 لنفقاتاتحليل 

% من نفقات  73وهي تتكون في حدود  2016.د خالل سنة أ 10.238بلغت جملة نفقات بلدية حمام سوسة 

 . % من نفقات العنوان الثاني 27العنوان األول و

% مقارنة بسنة  9مسجلة تطورا بنسبة  أ.د 7.434 ما جملته 2016 في سنة العنوان األوّل صاريفمبلغت ّو

وتمثل نفقات  وفوائد الدين فيما تبقى. % 96أ.د وبنسبة  7.177على نفقات التصرف بمبلغ  وتتوزع .2014

ّهجموع نفقات هذا العنوان.من م % 88  التأجير العمومي ووسائل املصالح

. 2014% مقارنة بسنة  28مسجلة تطورا نسبته  2016سنة أ.د.  2.803نفقات العنوان الثاني بلغت كما 

وتسديد أصل الدين والنفقات  % 79أ.د وبنسبة  2.229بقيمة  وتتوزع هذه النفقات بين نفقات التنمية

ر املستعملة بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني زيادة املسددة من االعتمادات املحالة. وشهدت االعتمادات غي

ل ّو%.  36بنسبة  2016-2014خالل الفترة 
ّ
% من مهجمل االعتمادات املرصودة  54 ةنسب تلك االعتماداتتمث

ّ.  2016خالل سنة 

ل نفقاتّو
ّ
ريع مشا . وتعّد نفقات2016أ.د خالل سنة  2.229في االستثمارات املباشرة البالغة  التنمية تتمث

تها البلدية ّزهجنأهّم االستثمارات التي أ لتطهيّروا وإحداث وتوسعة وتهيةة البنايات اإلدارية الطرقات واملسالك

ّ  %. 15و%  24و%  49بنسب تبلغ على التوالي 

أ.د إثر إجراء  4.783 التي ارتفعت إلىاالعتمادات النهائية املرصودة بخصوص هذه النفقات ّو أّنّ وبالرغم من

 أّن استهالك 1.084لتنقيحات بالزيادة بمبلغ البلدية 
ّ

ّ%. 47لم يتهجاوز  هاأ.د إال
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ه لم يتّم استهالك سوى  2016أ.د خالل سنة  939بالرغم من رصد اعتمادات محالة قيمتها ّو
ّ
 أن

ّ
ّ% منها. 17إال

 القدرات املالية

قيمتها اإلجمالية  بلغت 2015تسديد متخلدات بعنوان تصرف ب 2016خالل سنة بلدية حمام سوسة  قامت

أ.د والشركة الوطنية لتوزيع  120خاصة كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة  أ.د لفائدة 159

ّأ.د.  11أ.د والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بقيمة  21البترول بقيمة 

دة بذمة البلدّية في موفى سنة 
ّ
 % تهجاه 90منها أ.د  50لته ما جم 2016وبلغ الحجم الجملي للديون املتخل

ل أهم الّدائنين في الشركة 
ّ
أ.د والوكالة الوطنّية  20بمبلغ  الوطنية لتوزيع البترولهياكل عمومّية. ويتمث

ّ .أ.د 17بمبلغ  للتصّرف في النفايات

صل يقّدر مهجهود البلدية في خالص ديونها )جملة االعتمادات املخّصصة لتسديد املتخلدات وفوائد الدين وأّو

ّ%. 8الدين / جملة موارد العنوان األول( بنسبة 

% على التوالي  82% و 79% و 81ومن جهة أخرى بلغ مؤشر االستقاللية املالية ببلدية حمام سوسة نسبة 

%  65% و 64مقابل نسب تّم تسجيلها على املستوى الوطني بلغت  2016و 2015و 2014خالل سنوات 

ّرة. على التوالي خالل نفس الفت% 65و

 حظات حول تعبئة موارد البلدية وإنجاز نفقاتهامال 

 : الرقابة على املوارد أوال

 تقدير املوارد

حكم  حمام سوسةبّينت املقارنة بين املقّدر واملنهجز في مستوى موارد العنوان األول من امليزانية أّن بلدية 
ُ
لم ت

لك النسبة بخصوص مهجموع موارد % وبلغت ت 207% و 62تقديراتها، حيث تراوحت نسب اإلنهجاز بين 

ّ%. 109العنوان األول 

ّوالبلدية مدعّوة إلى مزيد إحكام تقديراتها.

 إعداد جداول التحصيل

ن البيانات األساسية التي من شأنها أن تساعد على تبّين من خالل فحص جداول التحصيل أنها تتضّمّ

يل املعلوم على العقارات املبنية لسنة تحصيل املعاليم املثقلة، غير أنه لوحظ عدم شمولية جدول تحص

أ.د بينما يبلغ عدد املساكن املحصاة خالل عملية  682مسكنا بمبلغ جملي قدره  14.986ن حيث تضّمّ 2016

من عدد املساكن  % 20مسكنا وبالتالي فإّن  18.673ما قدره  2014التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 
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في املعاليم املوظفة تّم تضمينها بهجدول التحصيل املعني مما ترتب عنه نقص  املبنية باملنطقة البلدية لم يتّمّ

ّأ.د. 168بحوالي تقديره 

 مسكنا بأذون استخالص وقتية تمّّ 87خص ي 2016أ.د بعنوان سنة  6,054كما اتضح استخالص مبلغ قدره 

ّ.2016بسنة  ، وهو ما يؤكد عدم شمولية جدول التحصيل الخاص2017تضمينها بهجدول تحصيل سنة 

أ.د. وقد  131فصال بقيمة  1.453أما فيما يتعلق بهجدول تحصيل معاليم العقارات غير املبنية فيتضمن 

من  % 14بأذون استخالص وقتية )أي ما يمثل  2016عقارا سنة  209أ.د تخص  51 حوالي لوحظ استخالص

ّ .2017تضمين فصولها بهجدول تحصيل سنة  تّمّي( املدرجة بالجدوّل الفصوّل

رة بالسجل الوطني للمؤسسات لسنة 
ّ
 6.739أّن املنطقة البلدية تضّم  2016وبينما تفيد املعطيات املتوف

لمعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو لالحّد األدنى  تحصيل مراقبة مؤسسة، اتضح أّن جدوّل

من جملة  % 21سبة مؤسسة أي ما يمثل ن 1.447التهجارية أو املهنية لنفس السنة ال يتضمن سوى 

ّأ.د.  121,902 بقيمة إجمالية قدرهااملؤسسات الواردة بالسجل املذكور 

فة باألداءات بعمليات إحصاء تكميلية للمؤسسات قصد تحيين جدول 
ّ
كما تبّين عدم قيام املصلحة املكل

دم شمولية تنسيق بين هذه املصلحة ومصلحة الشؤون االقتصادية نتج عنه عالغياب  ، فضال عناملراقبة

 الجدول املذكور. 

لعمليات التحويل الّراجعة بالنظر  ة الشهريةيلم تحرص البلدية على الحصول على القائمات التفصيلّو

للبلدية بعنوان املعلوم على املؤّسسات ذات الصبغة الصناعية أو التهجارية أو املهنية من القباضات املالية، 

نة بين قيمة املعلوم املضمنة بهجدول املراقبة واملبالغ املستخلصة وقد حالت هذه الوضعية دون إجراء املقاّر

قصد تحديد الحاالت التي تستوجب استخالص معلوم إضافي باعتبار املعلوم األدنى املطلوب مثلما يقتضيه 

ّالتشريع الجاري به العمل. 

ّ  2016 وبخصوص جدول تحصيل معلوم إشغال امللك العمومي البحري لسنة
ّ
 52 ه يتضمنفقد تبّين أن

عدم تواصل غير أنه تبّين أ.د  97 عددا من النزل والقوارب والقواعد البحرية ومبالغ مثّقلة بقيمة فصال تخص

ّمنها على ملك البلدية. ثالثة ةيةمشارب شاط أربعة تضمين

 تحصيلالتثقيل جداول 

وذلك خالفا ملقتضيات ية، لوحظ تأخير في تثقيل جداول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية وغير املبن

ان على أّن تلك املعاليم مستوجبة الدفع بداية من ينصّّ انذلاملحلية المن مهجلة الجباية  30و 1 ينالفصل

تثقيل جدولي  تبّين أّنّحيث  ،مما يتطلب تثقيل تلك الجداول قبل ذلك األجل تاريخ غرة جانفي من كّل سنة

ّيوما.  94بتأخير بلغ  تّمّى األراض ي غير املبنية املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم عل
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ة إلى مزيد العمل على تقليص آجال تثقيل جداول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية وذلك والبلدية مدعوّّ

 بالتنسيق مع كّل من القباضة البلدية وأمانة املال الجهوية بسوسة.

 استخالص املعاليم

ى سنة أ 2.659غة اعتبار بقايا االستخالص البالمع 
ّ
، ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها 2015.د في موف

فة على العقارات إلى ما قدره 
ّ
أ.د أي ما  515. وتّم استخالص 2016.د في سنة أ 3.347بعنوان املعاليم املوظ

ّ.(2014% سنة  18و 2015% سنة  16)مقابل  % 15نسبته 

فة على العقارات ما جملته بعنوان املعاليم املّو 2016وبلغت تثقيالت سنة 
ّ
أ.د تتوّزع بين املعلوم على  700ظ

ّأ.د.   182بمبلغ  أ.د واملعلوم على األراض ي غير املبنية 517العقارات املبنية في حدود 

في  ،(2015)نفس النسبة خالل سنة %  18فقد بلغت استخالص املعلوم على العقارات املبنية  أما نسبة 

ّ.(2015سنة  % 15% )مقابل  11ملعلوم على األراض ي غير املبنية حين بلغت نسبة استخالص ا

أ.د  773 أ.د، تّم استخالص 1.072وارتفعت املبالغ الواجب استخالصها بعنوان مداخيل األمالك إلى ما جملته 

ّ. (2015سنة %  44)مقابل نسبة  % 72 منها أي بنسبة

وما بعده للقباضة البلدية بحمام سوسة  2017أكتوبر  16خ وقد تبّين من خالل املعاينة امليدانية املهجراة بتاري

تفتقر إلى منظومة إعالمية تساعدها على تثقيل ومتابعة استخالص املوارد واملعاليم الراجعة لها ما زالت أنها 

ّبالنظر.

ت الصناعية ويتم االعتماد في متابعة استخالص األداء على العقارات املبنية وغير املبنية واملعلوم على املؤسسا

ضياعها أو سرقتها إلى ضياع  والتهجارية واملهنية على جذاذات تمسك بشكل يدوي من املمكن أن يؤدي تلفها أو

ّ. للمعاليم املستحقةكل أثر 

متابعة استخالص األمالك البلدية ومختلف املعاليم املثقلة تتم عبر دفاتر قديمة ممسوكة بطريقة  كما أّنّ

عة حلول آجال التقادم وال على ضبط قائمات كبار املدينين وال على تحديد املبالغ يدوية ال تساعد على متاب

ّاملتبقية لالستخالص بشكل دقيق.

 إجراءات االستخالص

حيث مّرت من عدد اإلعالمات الوحيدة التي تّم تبليغها  حّققت القباضة البلدية بحمام سوسة تطورا في

. 2014إعالما خالل سنة  9.502 بلغت علما وأّنها 2016سنة إعالما  7.222إلى  2015إعالما سنة  4.419

 على العقارات غير املبنية بتعلة عدم وجود لوحظ أنه ال يتّم التقيد بإجراءات التتبع الستخالص املعاليمّو

 74حيث اقتصرت اإلجراءات على توجيه ،عناوين أو محالت مخابرة لتبليغ سندات التتبع للمدينين املعنيين

ّحيدا بهذا العنوان.إعالما ّو
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ولئن يتّم في بعض األحيان إصدار بطاقات تنفيذية وتوجيه إنذارات بالدفع بخصوص املعلوم على العقارات 

هاملب
ّ
 أن

ّ
 2016ال يتّم املرور إلى املرحلة املوالية من اإلجراءات واملتمثلة في االعتراضات أو العقل ففي سنة  نية إال

أعمال تنفيذية  3سوى في حين لم يسجل إجراء إنذارا  1.240ما وحيدا وإعاّل 7.148قامت القباضة بتوجيه 

لت في اعتراض إداري وحيد وعقلتين تحفظيتين.
ّ
ّتمث

 استخالص مبلغ خطايا التأخير

احتساب واستخالص خطايا التأخير املستوجبة بفي جميع الحاالت القباضة البلدية بحمام سوسة  ال تلتزم

 ، حيثمن مهجلة الجباية املحلية 19ات املبنية وغير املبنية املنصوص عليها بالفصل بعنوان املعلوم على العقاّر

ّتقوم بتطبيق الخطايا على بعض املدينين دون البعض اآلخر.

 مآوي جماعّية لوسائل النقل  إنجاز في  املساهمة

ف على مالكي البناءات الجديدة أو التي يقع توسيعها أو تغيير استعمالها جزئيا أ
ّ
وظ

ُ
و كلّيا معلوم "املساهمة في ت

روا بها 
ّ
إنهجاز مآوي جماعّية لوسائل النقل" وذلك إذا استحال على أصحابها ألسباب فنّية أو اقتصادّية أن يوف

ة املعلوم املحمول على صاحب البناية والذي ُيحتسب على  90أماكن للوقوف. ويحّدد الفصل 
ّ
من نفس املهجل

ان البلدّية املعنّية.ضوء نسبة النقص مقارنة بعدد املآّو
ّ
ّى املطلوب وعدد سك

وقد تبّين من خالل فحص الوثائق املكونة لخمس ملفات رخص بناء عمارات أسندتها البلدّية خالل سنة 

ه تّم بخصوص أربعة منها، توظيف واستخالص مبلغ يساوي  2016
ّ
أ. د بعنوان املعلوم املذكور  15,312أن

د أ.د ويعزى ذلك إلى عدم التقيّّ 13,187أ.د أي بفارق قدره  28,5ساوي عوضا عن مبلغ كان يتعّين توظيفه ي

بعدد املآوى التي يهجب توفيرها بالنسبة إلى املساحات التهجارية واملكاتب. وقد تّم احتساب هذا املبلغ بالرجوع 

ّوفيرها. إلى كّراس التراتيب العمرانّية للبلدّية الذي يضبط عدد املآوى التي ُيطلب من صاحب البناية ت

 معاليم رفع الفضالت بمقابل واستخالص تحصيل

للبلديات إمكانية توظيف واستخالص معاليم  19981جويلية  13املؤرخ في  1998لسنة  1428يتيح األمر عدد 

 أّن بلدية حمام سوسة
ّ
لم  مقابل رفع الفضالت املتأتية من نشاط املحالت التهجارية أو الصناعية أو املهنية، إال

رام اتفاقيات في الغرض وتتّم عملية جمع ونقل الفواضل املتأتية من نشاط هذه املؤسسات في إطار تقم بإب

ق بالفضالت املنزلية رغم استصدارها لقرار يضبط تعريفة جمع ونقل النفايات غير 
ّ
النشاط البلدي املتعل

ّ(.1999مارس  13املنزلية )القرار البلدي املؤرخ في 

ى البلدية نقل نفاياتها مهجانا في إطار نشاطها  28حمام سوسة وتضّم املنطقة البلدية ب
ّ
وحدة فندقية، تتول

ق برفع الفواضل املنزلية، علما بأّن تلك الفواضل
ّ
وهو ما يمثل  2016طنا خالل سنة  4.168بلغت  املتعل

ة رفعها بعنوان املهجّمعة واملنقولة من قبل البلدية، وأّن تكلف املنزلية من مهجموع الفواضل%  20نسبة  حوالي

                                                             
ص للجماعات العمومية املحلية في  1

ّ
ق بضبط تعريفة املعاليم واألتاوات املرخ

ّ
 .الالحقة بالنصوص استخالصها كما تّم تنقيحهاملتعل
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أ.د. وتقّدر قيمة املبالغ التي كان بإمكان بلدية حمام سوسة توظيفها وتحصيلها  187 حوالي بلغت سنةنفس ال

أ.د خالل  29بما جملته  1999مارس  13بعنوان رفع فواضل النزل لو قامت بتطبيق القرار البلدي املؤرخ في 

ّريفة التي ضبطها القرار. مي عن اللتر الواحد حسب التع 3بحساب  السنة نفس

وتوص ي الدائرة بإحصاء جميع املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التهجارية أو املهنية وإلزامها بإبرام 

ن البلدي
ّ
من تعبةة موارد إضافية تساعدها على  ةاتفاقيات لنقل فضالتها بمقابل، وهو ما من شأنه أن يمك

ّالالزمة للقيام بأعمال النظافة على أفضل وجه. دعم وتهجديد أسطولها وتوفير املوارد البشرية

 مداخيل األمالك البلدية العقارية 

مكتبا  15محال تهجاريا و 41شقق و 4مساكن و 4أرضا و 11تتمثل األمالك العقارية لبلدية حمام سوسة في 

 مقرا.  16إداريا و

ى
ّ
دينار شهريا  20دينار و 6,5ح بين محالت سكنية بأثمان منخفضة تتراّوالبلدية منذ السبعينات تسويغ  وتتول

لسنة   35من القانون عدد  17طبقا ألحكام الفصل دون التنصيص بعقود الكراء على نسبة الزيادة السنوية 

ق بالعالقات بين املالكين واملكترين ملحالت معّدة للسكنى أو الحرفة أو اإلدارة العمومية.  1976
ّ
ورغم املتعل

منها مبلغ  2016أ.د في موفى سنة  9,764البلدية إلى استخالص مبالغ بقيمة  ضعف قيمة الكراء، لم تتوّصل

د بذّمة أحد املتسّوغين  5,228
ّ
ّعاما. 26 على مدىأ.د متخل

طبقا  كما لوحظ عدم التنصيص على نسبة الزيادة السنوية وعدم تحيين القيمة الكرائية كل ثالث سنوات

ق بتنظيم العالقة بين املسوّّ 1977لسنة  37من القانون عدد  25ألحكام الفصل 
ّ
لعدد  غينغين واملتسوّّاملتعل

ّبالنسبة إلى بعضها. 1988و 1979من املحالت التهجارية منذ سنة 

ما  2016فضال عن عدم استخالص جملة من معينات كراء عقارات معّدة لنشاط تهجاري بلغت في موفى سنة 

 أ.د.  77ي بقيمة أ.د ومعينات كراء عقارات معّدة لنشاط منه 195قيمته 

مقرا دون  16وتضع البلدية على ذمة عدد من الجمعيات واملنظمات املحلية جملة من املقرات بلغ عددها 

إبرام اتفاقيات أو عقود تحدد شروط استغاللها وتضبط االلتزامات املحمولة على املستغلين باستثناء الغرفة 

ّالفتية االقتصادية ونادي الشطرنج.

عددا من العقارات تّم تخصيصها لجمعيات ومشاريع عمومية ما تزال تظهر بسجل األمالك  كما تبّين أّنّ

ى البلدية استكمال اإلجراءات القانونية املطلوبة بخصوصها 
ّ
بسبب عدم إبرام عقود في شأنها ودون أن تتول

مومية وقاعة ونادي التنس ودار الشباب بسهلول واملكتبة الع ةيذكر منها مقر فوج الكشافة بحمام سوس

ّاملالكمة ودار الثقافة علي الدوعاجي ومقر النادي البحري بحديقة شبين الكوم.

ّ



11 

 

 لزمة السوق األسبوعية )سوق السبت(

ت بلدية حمام سوسة بتاريخ 
ّ
جانفي إلى  1استلزام السوق األسبوعية للفترة املمتدة من  2016ديسمبر  11تول

من عقد اللزمة  5وقد نص الفصل  إحدى السيداتفائدة أ.د ل 240,250بمبلغ قدره  2016ديسمبر  31

من كراس الشروط على أن تتعهد املستلزمة بتنظيف السوق بوسائلها الخاصة وفي صورة  29والفصل 

أ.د على أقساط شهرية متساوية مقابل تدخل البلدية للقيام بعمليات  14تقصيرها يتعّين عليها دفع مبلغ 

ّالتنظيف. 

د اللزمة على وجوب تأمين ربع مبلغ اللزمة من قبل املستلزمة لدى القابض البلدي من عق 4ونص الفصل 

بعنوان ضمان نهائي لحسن تنفيذ اللزمة وخالص ما عس ى أن يكون متخلدا بذمتها من مبالغ لتغطية 

مصاريف صيانة واستهالك الكهرباء واملاء وتنظيف السوق ويتعّين على القابض عدم استعمال الضمان 

ئي لخالص األقساط الشهرية املستوجبة، غير أّن فحص وثائق اللزمة بّين تخلف املستلزمة عن دفع عدد النها

ّ
ّ
أ.د في حين تحملت البلدية  60القابض تحصيلها من مبلغ الضمان وقيمته  يمن أقساطها الشهرية وتول

دفع خالل السداس ي أذون بال 4، رغم استصدارها 2016سنة البلدية  تستخلصهانفقات التنظيف التي لم 

ّأ.د. 4,668بقيمة  نفس السنةاألول من 

إدارة السوق بصورة شخصية وإنما تقّدم عنها قرينها بموجب توكيل  وتهجدر اإلشارة إلى أّن املستلزمة لم تتوّلّ

لة التفويض "يتصرف بمقتضاه نيابة عنها في جميع أمورها وكافة شؤونها بوكا 2014ديسمبر  5عام مؤرخ في 

ّ ...." ملطلق واملوسعالعام ا

ّومن جهة أخرى قّدّ
ّ
د بذمتهم ديون لفائدة مت والية سوسة إلى البلدية قائمة في مستلزمي األسواق املتخل

ضمانا الستخالص املوارد ورعاية الحقوق  2016الجماعات املحلية ملنع مشاركتهم في لزمات األسواق لسنة 

 أّن البلدية مكنته من استغالل السوق ضمن  اسم القرين بصفته مستلزماوبالرغم من وجود 
ّ
تلك القائمة إال

ّ.2017بموجب التوكيل املشار إليه أعاله ثم منحته لزمة السوق لسنة 

ّ املعاليمطرح 

ّ 267نص الفصل ي
ّ
ه يهجوز طرح املواد التي كل

ّ
ف املحاسب بهجبايتها إذا ما من مهجلة املحاسبة العمومية على أن

ّ
ّ
اء إجراءات االستخالص الضرورية، غير أّن فحص قائمات بقايا االستخالص ر عليه تحصيلها بعد استيفتعذ

في بّين وجود عدد من الفصول غير قابلة لالستخالص بسبب توقف أعمال التتبع  2016في موفى ديسمبر 

ى املحاسبمع استحالة التنفيذ على ورثتهم منذ فترة بعيدة ووفاة املدينين املعنيين بها شأنها 
ّ
 دون أن يتول

ّاتخاذ اإلجراءات الضرورية لطرحها مما يؤثر في شفافية الحسابات.

باملعلوم تعلق تأ.د  11,899 اهعمهجمّولغ امبأربعة نت تضمّّ والتيمراجعة قائمة املطروحات املدلى بها  بّينتّو

من  267و 25صدوره عن أمين املال الجهوي طبقا ملا ينص عليه الفصالن ّوصحة القرار  على العقارات املبنية
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كل الوثائق املدعمة للعملية  ووجود ،تطابق مبلغ الطرح مع املبلغ املدرج بالحسابّومهجلة املحاسبة العمومية، 

ّ.وخاصة قرار الطرح والسند املعتمد إلصداره

 خاّصة بمكاسب البلدّية حسابّية مسك

بمكاسب  من مهجلة املحاسبة العمومية على أن يتولى املحاسب مسك حسابية خاصة 279ينّص الفصل 

البلدية املنقولة وغير املنقولة وعند التعذر يتولى مراقبتها وجمعها بحساباته كما يقوم في موفى كل سنة مالية 

ه ال يتم مسك حسابية خاصة ، بهجرد تلك املكاسب
ّ
ه وخالفا ملا جاء بالفصل سالف الذكر فقد تبّين أن

ّ
 أن

ّ
إال

 ها.بمكاسب البلدية كما ال يتّم القيام بهجرد سنوي ل

وكيل املقابيض بسوق الجملة للخضر والغالل يتولى بيع بعض التهجهيزات واللوازم  وفي هذا اإلطار لوحظ أّنّ

وإدراج ، 2016أ.د سنة  10,153بلغت قيمتها  بالسوّقالوكالء  لفائدةالخاصة باستغالل املنظومة اإلعالمية 

مسك حسابية املواد الخاصة بتلك محاصيل بيعها مع مداخيل أخرى ضمن بند مقابيض مختلفة فضال عن 

التهجهيزات واللوازم من قبله عوضا عن قابض البلدية مما ال يسمح لهذا األخير بالـتأكد من صحة املقابيض 

ّبعنوان بيع تلك التهجهيزات واللوازم ومن صّحة حركة مخزونها. املنهجزة

حسابية املواد الخاصة بها والتي وتوص ي الدائرة بضرورة الفصل بين مهام بيع التهجهيزات واللوازم ومسك 

ّيهجب أن يتوالها قابض البلدية حتى يتسّنى له مراقبة العمليات التي يقوم بها وكيل املقابيض بسوق الجملة.

 براءال عدم االستظهار بشهادة 

أنه يتعّين على املطالبين باملعلوم على العقارات املبنية على مهجلة الجباية املحلية من  13الفصل ينص 

الستظهار بشهادة إبراء يسلمها قابض املالية تثبت خالص املعاليم املستوجبة على املنتفع بالخدمات ومنها ا

ت الدائرة مراجعة  أحكام تلك للتثبت من االلتزام بتطبيقّو، التعريف باإلمضاء على املعامالت العقارية
ّ
تول

 وجودن عدم تبيّّ، ّو2016تلفة من سنة دفاتر مخّصصة للتعريف باإلمضاء تعود إلى فترات مخ 6عينة شملت 

خدمة التعريف باإلمضاء دون املطالبة باإلدالء بشهادة اإلبراء من قبل املنتفعين  قّدمت فيها البلدية معامالت

ّ  .مما يدّل على التزامها بتطبيق املقتضيات املذكورة أعاله الخدمةتلك ب

 متابعة الديون القديمة

سنة  فإنها ال تتضمن أية بيانات حوّل 2015ديسمبر  31ا االستخالص بتاريخ تقديم قائمات في بقاي لئن تمّّ

وذلك خالفا ملا ورد  ،األعمال القاطعة للتقادم التي توالها املحاسب تاريخّوين وتاريخ التثقيل ونوع وجوبية الّدّ

للمحاسبة  الصادرة عن اإلدارة العامة 1995جانفي  16املؤرخة في  1995لسنة  11باملذكرة العامة عدد 

 ا ال يسمح بتحديد الفصول التي سقطت بالتقادم. ، مّمّالعمومية

 2011لسنة  7من القانون عدد  40من مهجلة املحاسبة العمومية والفصل  36وبالنظر إلى أحكام الفصل 

 والذي نص على تعليق آجال التقادم بالنسبة 2012واملتعلق بقانون املالية لسنة  2011ديسمبر  30املؤرخ في 
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، تبّين من خالل فحص قائمات بقايا 2012ديسمبر  31إلى  2010ديسمبر  17إلى الفترة املمتدة من 

دة بذمة مديني البلدية )دون اعتبار 2016ديسمبر  31االستخالص إلى غاية 
ّ
، أّن القيمة الجملية للديون املتخل

على األراض ي غير املبنية( قد بلغت في موفى  الديون املتعلقة باملطالبين باملعلوم على العقارات املبنية واملعلوم

ّأ.د.  888ما جملته  2016سنة 

أ.د  226واتضح من خالل مراجعة قائمة بقايا االستخالص أن عددا من الفصول بلغت قيمتها الجملية حوالي 

عة وما قبلها ولم تشملها أعمال قاط 2009% من جملة الديون املتخلدة( مستوجبة منذ سنة  25)أي بنسبة 

ّ مما جعلها عرضة للسقوط بالتقادم. 2016إلى موفى سنة  2009ديسمبر  17للتقادم خالل الفترة من 

 خارج امليزانية تسوية العمليات

أسفرت أعمال املراجعة عن وجود مبالغ مدرجة بكشف العمليات الخارجة عن امليزانية دون تسوية ملّدة 

املؤرخة  5( مما يخالف مقتضيات التعليمات العامة عدد 2009-2001تفوق السنتين )يعود بعضها إلى الفترة 

ّعن اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية. تينالصادّر 2005جوان  22املؤرخة في  74وعدد  1991سبتمبر  2في 

 الرقابة على النفقات ثانيا:

 نفقات امليزانية تقدير 

نسبة  وبلغتات العنوان األول. من تقديرات نفق % 93حّققت بلدية حمام سوسة نسبة إنهجاز بلغت 

اإلعتمادات األصلية املرسمة(/)اإلعتمادات األصلية  -))االعتمادات النهائية املرسمة  بالعنوان الثاني تغييراتال

% نتيهجة التنقيحات بالزيادة خاصة في بعض فصول النفقات املسدّدة من االعتمادات املحالة  33املرسمة(( 

ّأ.د. 1.084أ.د و 434رة بما قدره على التوالي ونفقات االستثمارات املباش

عدم %. ويعزى ذلك إلى  54وبلغت نسبة عدم استهالك االعتمادات املخّصصة لنفقات العنوان الثاني 

استهالك كل من االعتمادات املحالة واالعتمادات املخصصة لالستثمارات املباشرة بنسب بلغت على التوالي 

ال في التنفيذ شهدت %. وفي هذا اإلطار 53%  و 81
ّ
ع تهيةة يّرامش يذكر منها خاصة ،عديد املشاريع تعط

تعشيب امللعب الفرعي لكرة القدم واإلنارة العمومية ّواملستودع البلدي واقتناء معّدات النظافة والطرقات 

ّباملنطقة السياحية، إضافة إلى التخلي عن إنهجاز دراسة مثال التهيةة العمرانية وعن اقتناء عقار.

 في األجور  التصرف

املنح املخولة لرئيس البلدية باعتباره قائما بمهامه  ،شملت أعمال الرقابة على النفقات املتعلقة بصرف األجوّر

كامل الوقت للتأكد من تطبيق األخصام الالزمة بعنوان األداء على الدخل واالقتطاعات بعنوان املساهمات 
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رت النتائج عن صحة وشرعية عمليات صرف تلك املنح بالنسبة والحجز بعنوان االمتيازات العينية وقد أسف

ّ.2 2007أوت  8املؤرخ في  2007لسنة  2009طبقا للشروط واملقاييس التي حّددها األمر عدد  2016إلى سنة 

التصرف في املنح ولم تسفر أعمال املراجعة لنفقات التأجير بالبلدية عن وجود مالحظات تذكر باستثناء 

ه ي 2016فحص أوامر صرف األجور لشهر ديسمبر بّين ، حيث افةالخاصة بالنظ
ّ
 تّمّببلدية حمام سوسة أن

صرف "منحة األوساخ" واملنحة البلدّية الخصوصّية "لحفظ الصّحة ورفع الفواضل املنزلّية" بصفة مقترنة 

ل عامال أي م 58عامال، ال يؤّمن منهم مباشرة مهام التطهير ورفع الفضالت سوى  255لفائدة 
ّ
% من  23ا يمث

مهجموع العملة املنتفعين بهذه املنحة. كما لوحظ عدم إصدار قرار من قبل رئيس النيابة الخصوصية في شأن 

العملة القائمين مباشرة بالتطهير ورفع الفضالت املخّولين بحّق االنتفاع بمنحة األوساخ على معنى األمر عدد 

 املحدث لها. 1980لسنة  876

 ّ
ّ
ّدينار دون وجه حّق.  5.910ك صرف منح بعنوان نفس الشهر بلغت قيمتها ب عن ذلوقد ترت

أّما املنحة البلدية الخصوصّية "لحفظ الصّحة ورفع الفواضل املنزلّية" فقد تبّين من خالل فحص قائمة 

% فقط منهم يقومون بأعمال جمع ورفع الفواضل املنزلّية أو أعمال أخرى  52العملة املنتفعين بها أّن 

نحة بامل واملتعلق 1990أوت  18املؤرخ في  1990لسنة  1293تبطة بحفظ الصّحة على معنى األمر عدد مّر

ّ.خصوصّية "لحفظ الصّحة ورفع الفواضل املنزلّية"البلدية ال

وبلغت قيمة الفارق املصروف بغير وجه حق بين املنحة املستحقة )منحة التصرف والتنفيذ( واملنحة املسندة  

 أ.د.  15حوالي  2016حفظ الصحة ورفع الفواضل املنزلية( بعنوان سنة فعليا )منحة 

 الوقود واستعمال السيارات الوظيفية بمقتطعاتاالنتفاع 

ه قد لوحظ أّن معتمد 2016لئن لم يثر هذا املهجال مالحظات خاصة خالل سنة 
ّ
 ةحمام سوسة املكلف ةفإن

السيارة الوظيفية الخاصة في استغالل  2017أكتوبر  30منذ تاريخ  شرعتبرئاسة النيابة الخصوصية للبلدية 

، وذلك خالفا ألحكام 2017نوفمبر  28حتى  لترا 80وقود بلغت ال مع الحصول على كمية منبرئيس البلدية 

العينية  واالمتيازاتاملتعلق بضبط املنحة الجملية  2007أوت  8املؤرخ في  2007لسنة  2009األمر عدد 

لبلديات القائمين بمهامهم كامل الوقت ومقاييس تحديد منح التمثيل املسندة إلى رؤساء املخولة إلى رؤساء ا

 البلديات.

 التصرف في الوقود 

 % 11وهو ما يمثل نسبة  2016أ.د سنة  235بلغت قيمة النفقات املتعلقة بالتزّود بالوقود بالبلدية حوالي 

ّمن الحجم اإلجمالي لنفقات وسائل املصالح.

                                                             
 ديات القائمين بمهامهم كامل الوقت.العينية املخولة إلى رؤساء البل واالمتيازاتاملتعلق بضبط املنحة الجملية   2
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البلدية بطاقات ملتابعة التزود بالوقود واستهالكه اليومي مع بيان معرفات املعّدات املنتفعة فإّن لئن تمسك ّو

ه ال يتم ضبط 
ّ
ن من معرفة الكميات التي تم استهالكها بعنوان سنة التصرف املعنية، سّيما وأن

ّ
ذلك ال يمك

بصفة مسترسلة من سنة إلى أخرى املخزون الفعلي في بداية كل سنة، حيث أّن مسك بطاقات املتابعة يتّم 

ر على ضبط الحاجيات السنوية من 
ّ
دون بيان الكميات املستهلكة سنويا. ومن شأن هذه الوضعية أن تؤث

ّالوقود. 

لترا  3730وبمقاربة املخزون النظري واملخزون املوجود فعال من الوقود تبّين وجود فارق جملي بالنقص بلغ 

وقد بّررت البلدية ذلك بتهجديد الخزانات مع بقاء كمية من  50القازوال بالنسبة إلى القازوال العادي ّو

ّالوقود بالخزانات القديمة.    

 إفراد كل فصل من املواد القابلة للجرد برقم خاص

التي نّصت على وجوب تسجيل ّو 1975أوت  2ؤّرخة في امل 75-186خالفا ملقتضيات التعليمات العامة عدد 

للغرض مع تسجيل الرقم املسند للمواد املعنية على فاتورة الشراء،  د بالدفتر املعّدّاملشتريات القابلة للجّر

تبّين أّن املصالح املعنية لبلدية حمام سوسة ال تحترم هذه التراتيب، حيث لوحظ عدم إفراد كل فصل من 

ّ املواد القابلة للجرد برقم خاص به كما أّن عددا من فواتير الشراء ال تحتوي أرقام جرد.

 املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض

الصادرة عن اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية واالستخالص بتاريخ  7خالفا ملقتضيات املذكرة العامة عدد 

تحديد النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية الجماعات املحلية العمليات املحاسبية الخاصة بحول  2009جانفي  20

ضبط "الجملة العامة لنفقات العنوان الثاني" و"الجملة االلتزام بها، لم يتم وما بعد 2008بعنوان سنة 

 من خالل إدراج عملية صرف بقدر الفائض املسجلالعامة لنفقات ميزانية البلدية" املدرجتين بالحساب املالي 

م "املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض".   ب
ّ
ّالبند غير املرق

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 التوصيات

 قليص آجال تثقيل جداول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية وذلك بالتنسيق مع كّل من العمل على ت

 وأمانة املال الجهوية بسوسة. اليةالقباضة امل

  االلتزام بإعداد امليزانيات وإجراء التعديالت والتنقيحات عليها وفق القواعد واإلجراءات واآلجال

 الجماعات املحلية ومهجلة املحاسبة العمومية. املنصوص عليها بالقانون األساس ي مليزانية

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

  استغالل القائمات التفصيلية في إجراء املراقبة الدورية لتحصيل املعلوم على املؤسسات الصناعية

 والتهجارية واملهنية.

 مهجال االستخالص بمتابعة كبار املدينين خاصة وتفعيل إجراءات التتبع ومواصلة  مضاعفة الجهود في

 مختلف مراحله في اآلجال القانونية.

  ضبط األمالك وجردها جردا دقيقا والعمل على حمايتها وعلى تحصيل أفضل العوائد مزيد العمل على

راء وتفعيل نسب الزيادة السنوية مراجعة العقود القديمة وتحيين معينات الكاستكمال املالية منها ب

 واالستفادة من األمالك غير املستغلة.

 .تطهير قائمات بقايا االستخالص بطرح الفصول غير القابلة لالستخالص أو املثقلة خطأ 

 1983لسنة  583األمر عدد ّو 1980جويلية  4املؤرخ في  1980لسنة  876األمر عدد  االلتزام بمقتضيات 

"منحة األوساخ" واملنحة البلدّية الخصوصّية "لحفظ الصّحة ورفع ي إسناد فجوان  17املؤرخ في 

 .الفواضل املنزلّية"

  االلتزام بالقواعد واإلجراءات واآلجال التي تحكم عقد النفقات وتأديتها طبقا للصيغ القانونية الجاري بها

 العمل.

 فق القواعد الترتيبية الجاري بها العمل حماية األمالك املنقولة وغير املنقولة بااللتزام بإجراء الجرد ّو

 ومسك حسابية خاصة بها.

 

ّ



 الجمهورية التونسية     

 وزارة الشؤون املحلية والبيئة

 بلدية حمام سوسة    

 

 

 

 

اإلجابة على املالحظات األولية املضمنة بتقرير دائرة املحاسبات 

 2016حول الرقابة املالية لحسابات بلدية حمام سوسة لسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  املساهمة في إنجاز مآوي جماعية لوسائل النقل -

 17املؤرخ في  101من القانون عدد 79الفصل  وذلك بتطبيق 2017تالفي هذا الخطأ بداية من سنة  تم

 للمتر املربع. 100أماكن عن كل  06باحتساب عدد  2002ديسمبر

   تحصيل واستخالص معاليم رفع الفضالت بمقابل -

قائمات املحالت التجارية والسياحية  تعمل االدارة الفرعية للنظافة والعناية بالبيئة حاليا على تحيين

مي عن اللتر الواحد 3تم الحقا تحيين معلوم رفع هذه الفضالت من سيوالصناعية الخاضعة لهذا املعلوم كما 

ديسمبر  19مي وذلك بعد ان تم عرض املقترح على انظار لجنة الشؤون االدارية واملالية املنعقدة بتاريخ 18الى 

 .2017الخصوصية خالل شهر ديسمبرالنيابة على أنظار مجلس ومن املنتظر عرضه  2017

 مال  البلدية العقارية األ مداخيل  -

املتعلق  1976لسنة  35بالنسبة لالربعة مساكن الكائنة بنهج سهلول والتي تنطبق عليها أحكام القانون عدد 

ن البلدية قامت إاالدارة العمومية فبالعالقات بين املالكين واملكترين ملحالت معدة للسكنى أو الحرفة أو 

ضدهم بالعديد من القضايا في العديد من املناسبات وذلك قصد إخالء املحالت املشار اليها أعاله نظرا 

 .لضعف معلوم الكراء باعتبار أن الترفيع في معلوم الكراء ليس منه أي جدوى 

وى ضد املعني باالمر وتم استصدار فقد سبق للبلدية أن رفعت دعس.ج بخصوص املسكن املسوغ للسيد  -

 295حكم برفض الدعوى لصالح الضد واقرار حقه في البقاء بمحل السكنى وذلك بموجب الحكم عدد 

 .1999مارس  2بتاريخ 

باالضافة الى أن البلدية قامت بتوجيه تنبيه بالخروج للمعني باالمر النتهاء املدة قام على إثره الضد بقضية  -

وتم  2013جولت 07ه املذكور وقد استصدرت البلدية حكما في الغرض لصالحها بتاريخ في ابطال التنبي

 استئنافه من قبله

فقد سبق للبلدية ان رفعت دعوى ضد املعني باالمر قصد إخراجه  ع.بمسكن املسوغ للسيد لأما بالنسبة ل -

والقاض ي بانقضاء حق  1998ديسمبر  29الصادر بتاريخ  1699من محل السكنى وتم استصدار الحكم عدد 

املطلوب بالبقاء املكرى وإلزامه باخالءه فقام املعني باألمر باستئناف الحكم املذكور بموجب الحكم االستئنافي 

والذي قض ى فيه لصالح الضد ونقض الحكم االبتدائي أما بالنسبة  2000جانفي  24بتاريخ  23493عدد 

فقد قامت البلدية باستصدار ضدهم جملة من االحكام  للمسكن املسوغ للسيد علي ماني ومن بعده ورثته

 2005اوت  9الصادر بتاريخ  33121االستعجالية للخروج لعدم الخالص من ذلك الحكم االستعجالي عدد 

 .    2012جانفي  17بتاريخ  2169الواقع إستئنافه من قبل الضد الستصدار حكم للخروج عدد 



جملة من القضابا قصد تعديل معين الكراء السنوية من ذلك بالنسبة  باالضافة الى ان البلدية قامت برفع -

( حيث تم إستصدار حكم في تعديل معين الكراء السنوي 4للسيد انيس نفخة والوارد ذكره)بامللحق عدد

 . 2016فيفري  9الصادر بتاريخ  359وذلك بموجب الحكم عدد 

 ( فقد تم استصدار حكم بالتعديل.4مللحق عدد ومن بعده ورثته والوارد ذكره)با ع.جبالنسبة للسيد  -

( فان البلدية تولت القيام بتوجيه تنبيه في 4الوارد ذكره ) بامللحق عدد  ع.ببالنسبة للمتسوغ السيد  -

املتعلق بتنظيم العالقة بين املسوغين واملتسوغين  1977لسنة  37التعديل حسب مقتضبات القانون عدد 

 زيادة في معلوم الكراء وفي صورة عدم االستجابة سوف يتم رفع االمر للقضاء .بال 1977ماي  25املؤرخ في 

دينار شهريا هو بعنوان كراء نقطة  33( فإن معلوم 4والوارد ذكرها ) بامللحق عدد  ع.لبالنسبة للسيدة  -

ي من خضر وغالل بالسوق التفصيلية الجنان والبلدية حدد املعلوم املذكور تماشيا مع الهدف االجتماع

بالترفيع في  ف.دإحداث السوق وقد أقر  املجلس البلدي هذا املعلوم كذلك تم توجيه تنبيه تجاري للسيد 

 (4معلوم الكراء وفي صورة االمتناع سوف يتم رفع االمر للقضاء ) امللحق عدد 

وذلك  ع.قأن للسيد كما بادرت البلدية بالترفيع في معينات الكراء لجملة من املحالت التجارية مثلما هو الش -

بموجب عقد كراء  ط.موكذلك هو الشأن بالنسبة للمتسوغ  2016أفريل  05بتاريخ  373بموجب الحكم عدد 

حيث بادرت البلدية بالقيام باجراءات التعديل في معين  ص.شتكميلي وكذلك هو الشأن بالنسبة للسيدة 

ية حكم في الغرض ويستخلص أن كل الكراء السنوي وذلك بموجب التنبيه التجاري واستصدرت البلد

يف نسبة ظالعقارات البلدية ذات الصبغة التجارية واالدارية قد تم تحيينها مقتض ى هذه االجرءات إما بتو 

 زبادة سنوية بالعقد أو رفع قضايا في تعديل معلوم الكراء. 

فقد بادرت البلدية بالقيام بجملة من القضايا االستعجالية ضد  بالنسبة الستخالص معينات الكراء -

وقد تم تسديد املبالغ املضمنة باألحكام االستعجالية  ع.ماملتسوغين املتلددين في الخالص من ذلك السيد 

ذلك ككذلك هو الشأن بالنسبة لحزب العمال حيث تم اسصدار حكم إستعجالي ضده وقد تم تسديد الدين 

ة بجملة من االحكام االستعجالية ملتسوغين ملحالت تجارية وقامت باتخاذ اجراءات التنفيذ قامت البلدي

ضدهم لعدم تسديد الدين املتخلد بذمتهم وقامت باخالء املحالت التابعة لها مثلما هو الشأن بالنسبة 

به من اجراءات  هذا باالضافة الى ما يتولى القابض البلدي القيام ع.بوالسيد  ل.كوالسيدة  ز.جللسيدة 

 تتبع ضد املتلددين في خالص الديون بعنوان معينات الكراء .

بالنسبة للمقرات ذات الصبغة الشبابية فان البلدية قامت بتخصيص جملة من العقارات على وجه  -

التخصيص دون املوافقة على التفويت فيها وذلك حسب مداوالت املجلس البلدي مثلما هو الشأن بالنسبة 

التنس وقاعة املالكمة وذلك في اطار مساهمة البلدية في تنشيط املدينة وتوفير فضاءات ترفيه لنادي 

للمواطنين ناهيك أن معضم العقارات املقام عليها منشآت ذات صبغة شبابية او ثقافية هي موضوع إنتزاع 

عها منذ التسعينات قامت به البلدية للمصلحة العامة وهي عقارات كائنة بحمادة اليمني بسهول تم انتزا

 بموجب امري انتزاع في الغرض . 



  لزمة السوق االسبوعية -

د للقابض البلدي بعنوان خالص معلوم التنظيف من قبل املستلزمة 14000*تم اصدار اذن بالدفع بقيمة 

عن خالص املعلوم لم  وعند تلدد هذه االخيرة 2016نجوى العماري صاحبة لزمة السوق االسبوعية لسنة 

 .2017يقم القابض بطرح املبلغ من الضمان النهائي بعد تعهدها بالدفع قبل موفى سنة 

عن املستلزمة فسيتم تالفي ذلك مستقبال بتضمين كراس الشروط فصال ينص على  القرين*بالنسبة لوكالة 

  .أو بلدية عدم امكانية قبول أي وكالة عن مستلزم تخلدت بذمته ديون لفائدة الدولة

 : التصرف في املنح الخاصة بالنظافة -

 2014جويلية  30بتاريخ  11860بخصوص منحة االوساخ : تم بموجب برقية السيد والي سوسة عدد  -

 891بخصوص صدور األمر عدد  2014جويلية  17بتاريخ  1261/7واملتعلقة ببرقية السيد وزير الداخلية عدد 

 1980جويلية  4املؤرخ في  1980لسنة  876املتعلق بتنقيح االمر عدد  2014جانفي  28املؤرخ في  2014لسنة 

املتعلق بتحويل منحة االوساخ الى عملة التطهير ورفع الفضالت بالجماعات العمومية املحلية تعميم هذه 

من شهر  املنحة على كافة العملة املنتفعين باملنحة البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل املنزلية بداية

 .2014جويلية 

بخصوص تمتع بعض العملة باملنحة البلدية الخصوصية لحفظ الصحة ورفع الفواضل املنزلية في حين  -

أنهم اليقومن بأعمال جمع الفواضل أو أعمال أخرى مرتبطة بحفظ الصحة هم في معضمهم عملة تمت 

لدية ساعية الى تالفي هذا املوضوع من نقلتهم من مراكزهم االصلية بطلب من البلدية ولضرورة العمل والب

 16والذي شمل  2017أفريل  13املؤرخ في  2017لسنة  485خالل مقترحات إعادة التصنيف تبعا لألمر عدد 

 وضعية أخرى.  38حالة ومن املنتضر أن يشمل حوالي 

  واستعمال السيارات الوظيفية االنتفاع بمقتطعات الوقود -

مصلحة بسائق عند تعطب  املتوفرة باعتبارها سيارة سيارةاليس النيابة الخصوصية من تم تمكين رئ*

 وإستغاللها في ذمة العمل البلدي. لى ذمتهاعالسيارة املوضوعة 

 التصرف في الوقود-

مواصفات تركيز خزانات الوقود مع الشركة املعنية واعداد  ضبطارتأت البلدية  للتثبت من مخزون الوقود*

والطرق  ن الوقوداخز في هذا مع العلم أنه تم تكوين فريق لتثبت من النقص الحاصل ،  الغرض مثال في

  العلمية لالحتساب وسنوافيكم الحقا بما تم في الغرض.

 برقم خاص  فراد كل فصل من املواد القابلة للجردإ -

 .    2018سيتم تدارك املوضوع بداية من سنة 



 اعداد جداول التحصيل   -

مسكنا في حين أن التعداد العام للسكان والسكنى أحص ى  15026عدد  2017تضمن جدول التحصيل لسنة 

مع العلم أن البلدية  2007مسكنا وهذا مرتبط باالحصاء العشري لسنة  3647أي بفارق  2014سنة  18673

  تحرص على القيام بعمليات االحصاء التكميلي كل سنة ويمكن أن يشمل كامل املنطقة .

*فيما يخص جدول تحصيل املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية والفرق بين 

علما أن العدد  2016مؤسسة سنة  6465ماتم إحصاؤه وماهو متوفر بالسجل الوطني للمؤسسسات والبالغ 

ى حد التاريخ من جملة من املؤسسات املحصاة ال %62مؤسسة ويمثل  4000اي وقع إحصاؤه حاليا يفوق 

 باعتبار التوسع والذي شهده النسيج املؤسساتي باملنطقة البلدية. 6485

* في خصوص التأخير في تثقيل جداول التحصيل لم نتمكن من انجازها في غرة جانفي من كل سنة نظرا ألننا 

يمكن سوى املساكن التي تقوم بإحتساب املعلوم الجديد بعد إنقضاء السنة التي سبقتها حتى نضيف أكثر ما 

يقع التصريح بها من قبل املالكين في تلك الفترة أو التي يقع إضافتها عن طريق عمليات املراقبة ،كما أن 

 العملية تتطلب بعض الوقت حتى تكون الجداول مسفرة.

 16000سيتضمن  2018*علما أن جدول التحصيل املعلوم على العقارات املبنية الذي سيقع تثقيله سنة 

من جملة العقارات املوجودة بكامل املنطقة البلدية سيقع  %14فصال أي أن هامش الخطأ لن يتعدى 

 . 2018تداركها خالل سنة 
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