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 رجيشبلدية الةة لى  املرقابة لا تقرير

 (6102تصرف سنة )

 

 تقديم البلدية

الوسط الشرقي وتقع ب. 0891أفريل  62املؤرخ في بمقتض ى ألامر ( فةما يىي البلدية)أحدثت بلدية رجيش 

دد هكتار ويبلغ ل 0111للجمهورية التونسةة وهي تنتمي جغرافةا إل  والية املهدية وتقّدر مساحتها بحوالي 

  .6102حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  ساكنا 01200سكانها 

لسنة  182لدد  الحكومي مر بمقتض ى ألا ألضاء  2نةابة خصوصةة تتركب من ير البلدية ةويشرف لى  تس

 .املتعلق بتسمةة نةابات خصوصةة ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسةة 6102 ماي 08 املؤرخ في 6102

ويتوفر  .فنةة إدارة فرلةةللشؤون إلادارّية واملالةة و  وإدارة فرلةةكتابة لامة الهةكل التنظةمي للبلدية ويضم 

 .لامال 62ألون إداريين وفنةين و 8 لدى البلدية

 .د.أ 0.611نفقاتها فقد بلغ  معدلأما  6102-6102خالل الفترة  د.أ 0.911السنوية ها معدل مواردوبلغ 

 طبةعة املهمة 

في إطار تنفةذ الاتفاقّةة املبرمة بين الجمهورّية و 6102أكتوبر  12بتاريخ  211 باذإنن بمهمة لدد لمال 

تولت الدائرة التونسّةة والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمةة الحضرّية والحوكمة املحلّةة 

د 6102 الوضعّةة املالّةة للبلدّية بعنوان سنةفي  النظر
ّ
من إحكام إلداد الحساب املالي ومن صّحة  للتأك

هجهود البلدّية من أجل تعبةة املوارد املتاحة لها مل اهتمامها الّدائرة أولتكما  .ومصداقّةة البةانات املضّمنة به

 .وتأدية نفقاتها في كنف الشرلّةة

استغالل و ائرة وشملت ألالمال الرقابةة فحص الحساب املالي ومستندات الصرف املودلة لدى كتابة الد

الزيارات  لالوة لى " أدب بلديات"املعطةات الواردة باالستبةان املوجه للبلدية وتلك املستخرجة من منظومة 

 .املنهجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص بها املةدانةة

 إجراءات إلداد امليزانةة وختم الحسابات 

ملقتضةات مهجلة الجباية املحلةة ومهجلة املحاسبة العمومةة  طبقا 6102تم إلداد ميزانةة البلدية لسنة 

املتعلق بالقانون ألاساس ي مليزانةة الجمالات املحلةة  0821ماي  02املؤرخ في  0821لسنة  21والقانون لدد 
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املتعلق بضبط وصةغة وتبويب  6119مارس  20وقرار وزير الداخلةة والتنمةة املحلةة ووزير املالةة املؤرخ في 

 . زانةات الجمالات املحلةةمي

وتولت سلطة إلاشراف  .6101أكتوبر  69في شأن امليزانةة ضمن الدورة املؤرخة في املهجلس البلدي تداول و 

  .6101ديسمبر  66بتاريخ  يهااملصادقة لل

 6102ماي  61والتداول في شأنها ضمن الدورة العادية الثانةة املؤرخة في  6102ميزانةة سنة  غلقكما تم 

 .6102جوان  66بتاريخ    قرار غلق امليزانةةصادقة لىاملسلطة إلاشراف  ولتوت

التأشير لى  العملةات الحسابةة قبضا وصرفا املنهجزة من  6102أفريل  09تول  أمين املال الجهوي بتاريخ و 

املالي  كما تولت سلطة إلاشراف إقرار الحساب.قبل املحاسب العمومي شهادة منه في مطابقتها لسجالته

والوثائق املدلمة له لدائرة  6102تم تقديم الحساب املالي لسنة و . 6102جوان  66بتاريخ  6102للبلدية لسنة 

 . 6102 أوت 12املحاسبات بتاريخ 

 خالصة ألمال املراجعة

ة الالتةادية فةما لدا املبالغ املتعلقة ببقايا الاستخالص املرسمة في جزئي املوارد الجبائةة واملوارد غير الجبائة

ومع التبار ما انتهت إلةه ألمال التدقةق املستندية واملةدانةة من مالحظات فإنه يمكن التأكةد بدرجة معقولة 

وحسب املبادئ التي تقوم لليها أنظمة املحاسبة العمومةة وميزانةة الجمالات املحلةة من أن حسابات بلدية 

ة ر لى  صدق النتةهجة املحاسبةة ولى  صحة العملةات املنهجز ال تشوبها أخطاء جوهرية من شأنها التأثي رجيش

 . 6102 قبضا وصرفا بعنوان ميزانةة سنة
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 ( بالدينار) 6102لسنة ملخص الحساب املالي 

20162015

قابيض نفقاتامل النفقاتاملقابيضال

عنوان ألاول  913 454976 111 1ال

509 037499 650املداخيل الجبائية إلاعتيادية

797 592358 444املعاليم على العقارات و ألانشطة

540 47738 61مداخيل اشغال امللك العمومي البلدي والاستلزام 

173 969102 143معاليم الرخص الادارية إسداء خدمات

404 417477 461املداخيل غير الجبائية الاعتيادية

339 29368 63مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية

065 124409 398املداخيل املالية الاعتيادية

ي ثان عنوان ال 392 803827 792ال

222 029625 618املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية )م-خاصة للبلدية(

125 446137 120منح التجهيز

097 583488 497مدخرات وموارد مختلفة

413 018160 164موارد الاقتراض

413 018160 164موارد الاقتراض الداخلي

757 75741 10املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

757 75741 10املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

عنوان ألاول  669 752711 816ال

153 586665 761نفقات التصرف

520 012402 472التأجير العمومي

134 649223 226وسائل املصالح

499 92539 62التدخل العمومي

0نفقات التصرف الطارئة وغير املوزعة

516 16646 55فوائد الدين املحلي

516 16646 55فوائد الدين املحلي

ي ثان عنوان ال 330 973562 562ال

587 150467 501نفقات التنمية

587 150467 501إلاستثمارات املباشرة

743 92855 59تسديد أصل الدين

743 92855 59تسديدأصل الدين

000 89539 1النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

000 89539 1النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

1 904 2571 379 7241 804 3051 273 999

306 533530 524الفائض
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 تحلةل موارد بلدية رجيش ونفقاتها

  6102النتائج العامة لتنفةذ امليزانةة لسنة 

لتبلغ جملة املقابةض املنهجزة %  2بمعدل سنوي في حدود  6102-6102تطورت موارد البلدية خالل الفترة 

 . د.أ 0.228لتناهز ما قةمته %  06د مقابل تطور للنفقات بمعدل .أ 0.812ما قدره  6102سنة 

لن فائض جمىي في املقابةض لى  املصاريف قدره  6102بعنوان تصرف سنة بلدية الأسفر تنفةذ ميزانةة و 

د أما الباقي الذي يمثل الفوائض املنقولة من سنة إل  .أ 102 في حدود ال الاحتةاطيتم تحويله إل  املد .أ 162

د فقد تم تحويله إل  الحساب .أ 9حوالي  أخرى بعنوان املشاريع املمولة بواسطة إلالتمادات املحالة وقةمته

 .إلانتقالي

  وارداملتحلةل 

%  02بنسبة  مسجلة بذلك ارتفالا. د.أ0.000لته ما جم 6102بلغت موارد العنوان ألاّول للبلدية خالل سنة 

  .6101ما تم تحقةقه سنة بمقارنة 

ل نسبة من املداخةل الجبائةة الالتةادية باألساس موارد العنوان ألاول وتتكّون 
ّ
ومن املداخةل %  19التي تمث

 .من جملة هذه املوارد % 26بنسبة  الجبائةة الالتةاديةغير 

فة لى  من املداخةل تتأتى أساسا  هذهأن اخةل الجبائةة الالتةادية بخصوص هةكلة املداتضح و 
ّ
املعالةم املوظ

إسداء و املعالةم لى  املوجبات والرخص إلادارية وكذلك  6102د سنة .أ 222التي بلغت العقارات وألانشطة 

يذكر أن مداخةل و  .د.أ 21بقةمة حوالي ألاسواق استلزام مداخةل و د .أ 022مبلغ  توفير التي مكنت من  خدمات

  .% 2,1 في حدودمعدل وطني في املهجال  من موارد العنوان ألاول مقابل%  2,2استلزام ألاسواق مثلت نسبة 

ل 
ّ
 أهم مورد بالنسبة إل  البلديةاملعلوم لى  املؤسسات نات الصبغة الصنالةة أو التهجارية أو املهنةة ويمث

ل  د أي ما.أ 211مبلغ تحصةل  6102في سنة حةث تم 
ّ
 ةل الجبائةة إلالتةاديةمن جملة املداخ%  22حوالي يمث

 %. 62,6والبالغ املهجال املسجل في املعدل الوطني  تفوق بقلةلمن موارد العنوان ألاول وهي نسبة %  62,1و 

لى   تتهجاوز  مفإنها ل، مداخةل املعلوم لى  العقارات املبنةة واملعلوم لى  ألاراض ي غير املبنةةفةما يتعلق بأّما 

ل تبالا .أ 21د و.أ 22التوالي 
ّ
  .الجبائةة إلالتةادية من املداخةل%  2و%  2د أي ما يمث

%.  2,2 من موارد العنوان ألاول مقابل معدل وطني في حدود%  2,2نسبة املعلوم لى  العقارات املبنةة  ويمثل

ن ألاول وهي نسبة تفوق املعدل الوطني من موارد العنوا%  2,2كما يمثل املعلوم لى  ألاراض ي غير املبنةة نسبة 

 %.  6,2البالغ 
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ق باملداخةل غير الجبائةة الالتةادية فقد بلغت في سنة 
ّ
د تتوّزع .أ 220ما قةمته  6102وفةما يتعل

ةة أساسا من " املداخةل املالةة الالتةادية"بين
ّ
املناب من املال )مساهمة الدولة في موارد العنوان ألاول املتأت

 ".مداخةل امللك البلدي"و( ومنح التسةير  للجمالات املحلةة املشترك

املناب من املال املتمثلة بالنسبة إل  بلدية رجيش في  مساهمة الدولة في موارد العنوان ألاول فبخصوص 

ناهزت و  % 2,2بمعدل سنويا في حدود  6102-6102سجلت هذه املساهمة ارتفالا خالل الفترة فقد املشترك 

وهي نسبة  ألاول عنوان الاملقابةض املنهجزة بجملة من %  21حوالي د أي ما يمثل نسبة .أ 282 لغمب 6102سنة 

 %(. 21)تعد في حدود املعدل الوطني املسجل في املهجال 

من جملة موارد %  2وهو ما يمثل نسبة  6102في سنة د .أ 22فقد بلغت مداخةل امللك البلدي ب ما يتعلقفةو 

 .% 82نسبة باملعدة للنشاط التهجاري كراء العقارات  مداخةل معةنات منها استأثرت .العنوان ألاول 

ين املوارد الذاتةة بتتوزع هي و  6102د سنة .أ 286بلغت جملة مقابةض العنوان الثاني ومن جهة أخرى 

املحالة واملوارد املتأتةة من الالتمادات  % 60 وموارد الاقتراض بنسبة%  29للبلدية واملخّصصة للتنمةة بنسبة 

 %.  0بنسبة 

وتتأتى املوارد الذاتةة للبلدية واملخّصصة للتنمةة أساسا من مبالغ الفوائض غير املستعملة من العنوان ألاول 

 %. 61واملنح املسندة من قبل صندوق القروض ومسالدة الجمالات املحلةة بنسبة %  91ونلك بنسبة 

الداخىي وتتأتى من القروض املسندة من قبل  الاقتراضد وفةما يتعلق بموارد الاقتراض فهي تنحصر في موار 

%  62ارتفالا بنسبة  6102وقد سجلت هذه املوارد سنة . صندوق القروض ومسالدة الجمالات املحلةة

  .د .أ 011بلغ لت 6101املوارد املنهجزة بعنوان سنة بمقارنة 

حةث تراجعت %  61نسبة حوالي ب 6102خالل املوارد املتأتةة من الالتمادات املحالة فقد تراجعت أما و 

من (مساهمة املهجلس الجهوي )إلالتمادات املحالة بعنوان مساهمات مالةة ذإنهجاز مشاريع نات صبغة محلةة 

 . 6102د سنة .أ 01إل   6101د سنة .أ 20

  تحلةل النفقات

سنة  النفقاتلة بلغ جملت%  02بمعدل سنوي في حدود  6102-6102امليزانةة خالل الفترة  نفقاتتطورت 

نفقات العنوان %  20مقابل نسبة  % 18منها نفقات العنوان ألاول بنسبة  استأثرت د.أ 0.228 ما قةمته 6102

  .الثاني

استأثرت منها نفقات التأجير العمومي  6102سنة د .أ 902بلغت فقد العنوان ألاول فةما يتعلق بنفقات و 

 29,2إل   6102سنة %  22,2من  تأجيركتلة التطورت  كما .6102سنة %  12نسبة  مقابل%  19 نسبةب

 . % 22,9في حدود  وطنيمعدل مقابل  6102سنة خالل %
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تتقارب وهي  من نفقات العنوان ألاول %  69بعنوان وسائل املصالح نسبة  6102ومثلت النفقات املنهجزة سنة 

 . % 68,8الوطني والبالغ املسجل لى  املستوى املعدل مع 

خالل هذه النفقات  بعنوان تراجعتحقةق تمكنت البلدية من لى  نفقات وسائل املصالح  طونتةهجة الضغ

  .% 2بمعدل سنوي بلغ حوالي  6102-6102الفترة 

توزلت بين الاستثمارات املباشرة وتسديد أصل الدين . د.أ 126 حوالي نفقات العنوان الثاني فقد بلغت أما

 %.  00 و%  98 في حدودلى  التوالي 

 وم
ّ
املصاريف املنهجزة بهذا حةث بلغت  6102سنة املنهجزة املباشرة ل تعبةد الطرقات أهم الاستثمارات ث

 .الاستثمارات املباشرةقةمة من %  92ما يناهز نسبة أي د .أ 222 العنوان

 القدرات املالةة

ل نسبة مقاب%  22نسبة  6102لةبلغ سنة للبلدية  1املالةة ةستقاللةالا مؤشر لئن تمكنت البلدية من تحسين 

من قبل صندوق  6101سنة نها تظل دون الحّد ألادنى ملؤشر الاستقاللةة املعتمد إف 6102سنة %  22

 % 21بلغ  الذيالوطني  املعدل ودون  % 21 القروض ومسالدة الجمالات املحلةة الذي تم ضبطه في حدود

 .6102 ةبعنوان سن

مقابل معدل وطني في %  02إل  %  22من  6102-6102خالل الفترة  2وتراجعت املوارد املوجهة لالستثمار

 خالل الفترة املذكورة بمعدل سنوي في حدود 3الصافي الادخار ويعزى هذا التراجع إل  تقلص %.  08حدود 

62%. 

  %66,8 دو دح يف ينطو  لدعم لباقم 6102 ةنس % 62,1  4ماخلا راخدإلا  ةبسن تغلبو 

الخواص حةث تعذر لى  البلدية دفع مستحقات أحد املزودين ) % 0نسبة  البلدية 5مؤشر مديونةةوبلغ  

 .(6102إل  موف  سنة  وضعةته الجبائةة ةويلدم تس أد نتةهجة 6,2بقةمة 

 

 

 

                                                             
ل و ألا  ناو نعلا در او م/ ةةتاذلا در او ملا ةلمج 1  

  2 موارد العنوان ألاول املحققة/إلادخار الصافي 
3

 مهجموع الدين أصل وفائدة –إلادخار الخام  

ةققحملا ل و ألا  ناو نعلا در او م/ماخلا راخدذإ ا
4
  

5
 نة مع الحجم إلاجمالي للعنوان ألاول بعد طرح إلتمادات التأجيرحجم الديون العمومةة والخاصة مقار 
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 تعبةة موارد البلدية وإنهجاز نفقاتها

 تعبةة املوارد البلدية أوال

  املوارد تقدير 

إل  الوقوف لى  لدم توصل البلدية إل  في مستوى موارد العنوان ألاول يزانةة املأسفر النظر في تقديرات 

إلانهجاز  ةنسب أّن  ةاملنهجز املقابةض و  تقديرات امليزانةةبّةنت املقارنة بين بالدقة املطلوبة حةث  هاضبط تقديرات

  .6101سنة  % 81مقابل نسبة  6102سنة % 012 بلغت

  إلداد جداول التحصةل وسندات الاستخالص

 وجود نقائصاملعالةم لى  العقارات املبنةة واملعالةم لى  ألاراض ي غير املبنةة  جداول تحصةلأفرز النظر في 

هجدول ب لدد الفصول املضمنةمن خالل مقارنة تبّين  جداول التحصةل حةث شمولةةتعلقت أساسا بعدم 

املتعلقة بالتعداد العام للسكان والسكنى لسنة املعطةات إلاحصائةة و  تحصةل املعلوم لى  العقارات املبنةة

العام لى  التعداد  ةث نصح%  22بلغ نسبة لدد محالت السكنى باملنطقة البلدية تسجةل فارق في  6102

 .فصال 6222حين لم يتضمن جدول التحصةل سوى في مسكنا  4005وجود

 . وأفادت البلدية أنها ستعمل لى  تحةين جداول التحصةل وتغطةة كامل املنطقة البلدية

لدية كما تبين أنه ال يتم التنسةق وتبادل املعطةات بين مختلف مصالح البلدية وخاصة املصلحة الفنةة بالب

أفرز توظةف املعالةم املستوجبة فعلةا حةث تحةين جداول التحصةل و  لم يسالد لى ومصلحة الجباية بما 

خالل سنتي تم تسلةمها من قبل املصلحة الفنةة وشهادة إنتهاء أشغال  رخص بناءبملف يتعلق  01النظر في 

ولقار آخر لم يتم تضمةنه .لوبةاملطبهجداول التحصةل لتوظةف املعالةم  ينلقار  إدراجلدم  6102و 6101

  .بهجدول تحصةل املعلوم لى  العقارات املبنةة رغم تغةير صبغته من أرض غير مبنةة إل  لقار مبني

تبين أن  وفةما يتعلق بإلداد جدول متابعة تحصةل املعلوم لى  املؤسسات الصنالةة والتهجارية واملهنةة

 الصنالةة والتهجارية واملهنةة الناشطة باملنطقة البلديةتتول  مسك قائمة بخصوص املؤسسات لئن  البلدية

املعطةات املضمنة بها لضبط قةمة املعالةم املستخلصة لن كل مؤسسة وإجراء املقارنات  تستغلنها لم فإ

 . الضرورية لضمان تحصةل معالةم ال تقل لن الحّد ألادنى املستوجب

 تثقةل جداول تحصةل املعالةم وسندات إلاستخالص

املعلوم لى  العقارات املبنةة واملعلوم لى  الاراض ي  أنمن مهجلة الجباية املحلةة لى   21و ألاول  نالفصال  ينص

ول تحصةل املعلوم لى  اجدإلداد وهو ما يتطلب يستوجب بتاريخ غرة جانفي من كل سنة غير املبنةة 

قبل  هاتثقةلل البلديةهها إل  القباضة وتوجيالعقارات املبنةة وجدول تحصةل املعلوم لى  ألاراض ي غير املبنةة 
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ه نمما ترتب ل 6102مارس  60إلداد هذه الجداول سوى بتاريخ  تتول لم إال أنه تبّين أن البلدية  ألاجلنلك 

 .يوما 98بلغ تأخير في التثقةل ال

الجهوية إل  مزيد العمل لى  التقلةص في وأمانة املال  البلديةوالبلدية مدلوة بالتنسةق مع كّل من القباضة 

 . آجال لملةات التثقةل السنوّية لجداول تحصةل املعالةم

في تثقةل تسجةل تأخير  كما تبّين فةما يتعلق بتثقةل سندات استخالص مداخةل استلزام السوق ألاسبولةة

الشروط وإلاجراءات  املبالغ املستوجب استخالصها بمقتض ى لقد اللزمة حةث رغم استةفاء العقد جمةع

 . 6102مارس  09لم يتم تثقةله سوى بتاريخ  6101ديسمبر  09القانونةة منذ تاريخ 

 استخالص املعالةم وإجراءات التتّبع

فة لى  العقارات جملة املعالةم بلغت 
ّ
تتوزع بين  د .أ 0122 ما قةمته 6102سنة الواجب استخالصها و املوظ

 .د.أ 202د واملعلوم لى  ألاراض ي غير املبنةة بمبلغ .أ 212ةمة املعلوم لى  العقارات املبنةة بق

ارتفالا  6102 سنة لوم لى  العقارات املبنةة واملعلوم لى  ألاراض ي غير املبنةةملعانسبة استخالص  سجلتلئن و 

 تهذه املعالةم ظل بقايا استخالصفان  .6101سنة %  2و%  2مقابل نسبة  % 2و % 01لى  التوالي لتبلغ 

 بعنواند .أ 201إستنادا للبةانات املضمنة بالحساب املالي ما قةمته  6102في موف  سنة بلغت  حةث ةرتفعم

 . د بشأن املعلوم لى  ألاراض ي غير املبنةة.أ 121املعلوم لى  العقارات املبنةة و

لدفع نسق  جمةع إلاجراءات املخولة قانونا القباضة البلديةلدم اتخان إل  وتعود هذه الوضعةة أساسا 

لم يتم خالل  أن الالالمات الصادرة ال تغطي جمةع الفصول املثقلة إنلوحظ تحصةل املوارد في إلابان حةث 

والاقتصار لى  فصال  6226إلالما بخصوص ألاراض ي غير املبينة من جملة  081إصدار سوى  6102سنة 

 .فصال 6222من جملة  إلالما بخصوص العقارات املبنةة 021

واملرور إل  مرحلة إجراءات الاستخالص جمةع استةفاء بدائما  تلتزمال  البلديةن أن القباضة كما تبيّ 

فصال  08سوى بشأن بإلتراضات بنكةة القةام  وأالاستخالص الجبري واملتمثلة في تبلةغ مضمون من الدفتر 

فصال بخصوص  0292 فصال من جملة 26املعلوم لى  العقارات املبنةة وبالنسبة إل  فصال  6222من جملة 

املعنةة بهذا من جملة الفصول  % 6و%  0املعلوم لى  ألاراض ي غير املبنةة وهو ما يمثل لى  التوالي نسبة 

 .بقايا الاستخالص اتبقائم ةدرجاملإلاجراء و 

وما  6118تعود لسنة  فصال 0121أن  البلديةالتي أمكن توفيرها من قبل القباضة البةانات من خالل  وتبّين

خان اجراءات قاطعة للتقادمفي شأنها  يتوفر د ال .أ 022لها والبالغ قةمتها حوالي قب
ّ
 .ما يفةد ات
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وبخصوص استخالص مداخةل ألامالك البلدّية بلغ مهجموع مداخةل تسويغ العقارات الواجب إستخالصها 

وتبعا لذلك . التمن مهجموع التثقة%  22د وهو ما يمثل نسبة .أ 20مبلغ سوى تحصةل منها لم يتم د .أ 029

دة بذّمة الغير لفائدة البلدية بعنوان مداخةل ألامالك البلدّية بقةمة 
ّ
 .د.أ 012ظلت ديون متخل

 61لم تشمل سوى نسبة  البلديةألمال التتبع التي تم إتخانها من قبل القباضة أن وبّةنت ألالمال الرقابةة 

 .6102 ائدة البلدية إل  موف  سنةمداخةل لفأّية ولم تمكن من تحقةق  الدين املستحقمن % 

إجراءات  إتخان لفائدتها لم تعمل لى  ا قضائةةخر أن البلدية رغم استصدارها أحكامآمن جانب اتضح كما 

  .تحصةل مستحقاتهاهذه ألاحكام و تنفةذ 

العناية الالزمة ال   وبالنظر ال  أهمةة املوارد املالةة املمكن تحصةلها في هذا املهجال فإّن البلدية مدلّوة ال  إيالء

املوضوع باتخان الاجراءات الالزمة لحمل متسّوغي ألامالك البلدية لى  خالص معةنات الكراء في آلاجال 

املنصوص لليها بعقود التسويغ املبرمة في الغرض وتفادي التأخير في الخالص والحرص لى  استخالص الديون 

دة وتنفةذ ألاحكام الصادرة في الشأن وم
ّ
تابعتها بما يكفل تدلةم مردودية هذه الاكرية ويسهم في تمويل املتخل

 .ميزانةتها

بعنوان معةنات  هذا الجانب من النشاط مزيد من العناية لتحسين املداخةل إبالء سةقعالبلدية أنه وأفادت 

 .الكراء

 وحماية املمتلكات استغالل إلامكانات املتاحة

 امللك العمومي البحري إشغال 

من مهجلة الجباية املحلةة لم تبادر البلدية بالحصول لى  التراخةص الضرورية  92الفصل  خالفا ألحكام

 .الستغالل أجزاء امللك العمومي البحري الداخل في منطقتها

إلداد جداول تحصةل معالةم إلاشغال الوقتي لذلك امللك وتثقةلها لدى القابض البلدي  ولم تتول البلدية

  .مما لم يمكنها من تحصةل معالةم بهذا العنوانفس املهجلة،من ن 81وفق مقتضةات الفصل 

 لطريق العام الوقتي لشغال إلا توظةف معلوم 

واملتعلق بضبط املعالةم  6102جوان  02املؤرخ في  6102لسنة  911لمال بمقتضةات ألامر تولت البلدية 

معالةم في  قائمةضبط  6102جويلةة  69املؤرخة في ومداولة املهجلس البلدي املرخص للجمالات املحلةة 

  .% 2,1استخالص سوى نسبة منها  متلم يد .أ 28بقةمة إلاشغال الوقتي للطريق العام 
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 إلاشهارية الركائزبواسطة الالفتات و  إلاشهار

املتعلق باذإشهار بامللك العمومي للطرقات  6118مارس 6املؤرخ في  6118لسنة  06نص القانون لدد ولئن 

كما تم تنقةحه بالنصوص الالحقة وباألمالك العقارية املهجاورة له التابعة لألشخاص املحلةة التابع للجمالات 

إشغال امللك العمومي للطرقات وقتةا قصد اقامة الفتات أو لى  أنه يمكن للجمالة املحلةة املوافقة لى  

وجرد هذا الاطار بتحديد في لم تبادر شهارية مقابل معلوم يستخلص لفائدتها إال أن البلدية إركائز لغاية 

ملؤسسات التي تمارس نشاط الاشهار بين اولرضها للمنافسة  لإلشهارالتي يمكن تخصةصها  6املواقع

  وهو ما لم يسالد البلدية لى  تحقةق موارد إضافةة.التهجاري 

 كراء املحالت التهجارية أو املهنةة

 نسبةبمقتض ى لقود يعود تاريخ إبرام  هاسويغتم ت. ملمارسة أنشطة تهجاريةمعد  محال 62لدى البلدية  يتوفر 

في الشهر الواحد  د.0222 د و. 22بين بعد تحةةنها بمعةنات كراء تراوحت وما قبلها  6119ة منها إل  سن%  22

ولم تبادر .د.011املتعلقة بها مبلغ الشهرية من هذه العقود لم تتهجاوز معةنات الكراء %  11 أنإل  مع إلاشارة 

بتنظةم العالقات بين املتعلق  0822ماي  61املؤرخ في  0822لسنة  22بمقتضةات القانون لدد  البلدية لمال 

املسوغين واملتسوغين فةما يخص تهجديد كراء العقارات أو املحالت نات الاستعمال التهجاري أو الصناعي أو 

بما يتماش ى وألاسعار السنوية بإتخان إلاجراءات القانونةة الالزمة لتعديل معةنات الكراء  املستعملة في الحرف

 .املعمول بها وتطور الوضع إلاقتصادي

 وأفادت البلدية أنه سيتم لرض موضوع تعديل بعض معةنات الكراء السنوية لى  مداولة املهجلس البلدي

 .حتى يتسنى الحقا إتمام إلاجراءات القانونةة الالزمة

 حماية املمتلكات 

. تصرف البلدية ضمن أحباس لزيزة لثمانة وملك الدولة الخاص تندرج ألامالك العقارية التي هي تحت

توفير بدفاتر امللكّةة العقارّية وتولت البلدية قصد تسوية الوضعةة العقارية ملمتلكاتها وترسةمها لفائدتها 

جويلةة  69املؤيدات وألامثلة الهندسةة املطلوبة وإحالتها إل  وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية منذ تاريخ 

القةام لم يتم البت في هذا امللف ولم تتمكن البلدية تبعا لذلك من  6102واتضح أنه إل  موف  سنة . 6112

لم حةث  0822نوفمبر  62املؤّرخ في  22ملقتضةات منشور وزير الداخلّةة لدد طبقا بإجراءات ترسةم لقاراتها 

 . % 02نسبة  يةبدفاتر امللكةة العقار املرسمة  البلدية تتهجاوز العقارات

 البلدية بمكاسب خاصة حسابةة مسك املحاسب من مهجلة املحاسبة العمومةة أن يتول  628اقتض ى الفصل و 

 كل موف  في ويقوم .بحساباته وجمعها مراقبتها يتول  مباشرة مسكها للةه ما تعذر وإنا املنقولة وغير منها املنقولة

                                                             
املتعلق بضبط شروط واجراءات الترخةص في  6101فةفري  01املؤرخ في  6101لسنة  620من ألامر لدد  01لمال بمقتضةات الفصل  6

 تم تنقةحه بالنصوص الالحقةالاشهار بامللك العمومي للطرقات وباألمالك العقارية املهجاورة له التابعة لألشخاص كما 
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البلدية العناية الالزمة لهذا الجانب من  إيالءبّين لدم تأنه  إال  .املكاسب لتلك لام جرد بإجراء مالةة سنة

ن وهو . باملعطةات الالزمة بخصوص ممتلكتها العقارية البلديةإلاجراءات حةث لم تتول مد قابض 
ّ
 ما لم يمك

 . من ضبطها ومتابعتها طبقا للمقتضةات القانونةة املحاسب

 الوقود استهالكنفقات : ثانةا

جملة من  % 01أي ما يمثل نسبة  6102د سنة .أ 66الوقود  استهالكالنفقات املنهجزة بعنوان بلغت 

مناشير رئيس الحكومة لمال بمقتضةات  تمكنت البلديةقد و  .املصاريف املأمورة بعنوان وسائل املصالح

حكام التصرف في السةارات إلادارية إاملتعلق بمزيد  6111 جانفي 19في املؤرخ  2وخاصة منها املنشور لدد 

وضع نظام رقابة داخىي بخصوص استهالك الوقود يستند إل  الفصل بين املهام من ونفقات املحروقات 

املتنافرة ووضع إجراءات مراقبة في مستوى املستودع البلدي واملصلحة الفنةة حةث يتم الفصل بين مهام 

 والاستهالكملتابعة التزود سجالت دفتر وسةلة النقل و فضال لن مسك شير لليها تسلم وتسلةم املقطعات والتأ

 .املستودع واملصلحة الفنةةلى  مستوى 

كما تولت البلدية وضع مخطط جوالن لوسائل النقل املتدخلة في مهجال النظافة يضبط املسارات التي يتم 

 . من قبل كل وسةلة انتهاجها

تمكنت البلدية من الضغط لى  نفقات املنهجزة بعنوان شراء من قبل البلدية  ونتةهجة لنظام الرقابة املعتمد

أي تحقةق تراجع بمعدل  6102د سنة .أ 66إل   6102د سنة .أ 20الوقود لوسائل النقل وتراجعها من حوالي 

  .% 01 سنوي في حدود

 أهم التوصةات

مسك جدول متابعة تحصةل املعلوم لى  املوسسات نات الصبغة الصنالةة والتهجارية وإجراء إحكام  -

 .املقارنات الضرورية لتحصةل مداخةل ال تقل لن الحّد ألادنى املستوجب

 .إضافةة يالء العناية الالزمة ذإستغالل إلامكانات املتاحة لتحصةل مداخةلإ -

مداخةل ألامالك البلدية واتخان الاجراءات الضرورية لحمل املتسّوغين لى  خالص معةنات  استخالصمتابعة  -

 .الكراء في آلاجال املنصوص لليها بعقود التسويغ املبرمة في الغرض

دة ومتابعتها بما يكفل تدلةم مردودية هذه ألاكرية ويسهم ف  -
ّ
ي تمويل العمل لى  استخالص الديون املتخل

 .ميزانةة البلدية

اتخان إلاجراءات الكفةلة بمراجعة معةنات كراء لقاراتها بما يتماش ى وألاسعار املعمول بها وتطور الوضع   -

 .إلاقتصادي










