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 الساحلين معتمر بلديةالةة لى  املرقابة لا تقرير

 (6102تصرف سنة )

 

 تقديم البلدية

 1966أفريل  25املؤّرخ في  1966لسنة  177بمقتض ى ألامر عدد ( فيما يلي البلدية)الساحلين معتمر  بلديةأحدثت 

الارتباط بين بلدية والذي تّم بمقتضاه فك  1985مارس  29املؤّرخ في  1985لسنة  476واملنقح باألمر عدد 

 . الساحلين معتمر وبلدّية سيدي عامر مسجد عيس ى

وهي تنتمي جغرافيا إلى ( سوسة واملنستير وبنبلة والثريات)وتقع البلدّية على مفترق طريق يربط بين العديد من املدن 

التعداد العام للسكان حسب ساكنا  19.013ويبلغ عدد سكانها هكتار  0.722وتقّدر مساحتها بحوالي  املنستيروالية 

 . 0202والسكنى لسنة 

 0200لسنة  002بمقتض ى الامر الحكومي عدد  أعضاء 6ويشرف على تسير البلدية نيابة خصوصية تتركب من 

بالتمديد في مّدة تعيين النيابات الخصوصّية لبعض البلديات بالجمهورية املتعلق  0200 أوت 0 املؤرخ في

. و إدارة فرعّية فنية ادارة فرعية للشؤون الادارية و املاليةو  يمي للبلدية كتابة عامةويضم الهيكل التنظ .التونسية

 الساحلين معتمربلدية  وتضم .دائرة بلدّية وحيدةوتضّم البلدّية . عامال 10عونا من بينهم  20ويتوفر لدى البلدية 

 0206-0202خالل الفترة د .م 1,72 وبلغ معدل مواردها السنوية .تجارية وصناعية ومهنية مؤسسة 0.800حوالي 

 .د.م 0,8أما نفقاتها فقد بلغت معدل 

 طبةعة املهمة 

وفي إطار تنفيذ الاتفاقّية املبرمة بين الجمهورّية التونسّية  0207أكتوبر  1بتاريخ  220عمال باإلذن بمهمة عدد 

في  النظرتولت الدائرة وكمة املحلّية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرّية والح

د  0206 الوضعّية املالّية للبلدّية بعنوان سنة
ّ
من إحكام إعداد الحساب املالي ومن صّحة ومصداقّية البيانات للتأك

جهود البلدّية من أجل تعبةة املوارد املتاحة لها وتأدية نفقاتها في كن  مل اهتمامها الّدائرة أولتكما  .املضّمنة به

 .لشرعّيةا

استغالل املعطيات و وشملت ألاعمال الرقابية فحص الحساب املالي ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة الدائرة 

املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي  الزيارات امليدانية عالوة على" أدب بلديات"املستخرجة من منظومة 

 .الخاص بها
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 الحسابات إجراءات إلداد امليزانةة وختم 

طبقا ملقتضيات مجلة الجباية املحلية ومجلة املحاسبة العمومية والقانون  0206تم إعداد ميزانية البلدية لسنة 

املتعلق بالقانون ألاساس ي مليزانية الجماعات املحلية وقرار وزير  0073ماي  02املؤرخ في  0073لسنة  13عدد 

املتعلق بضبط وصيغة وتبويب ميزانيات  0228مارس  10ؤرخ في الداخلية والتنمية املحلية ووزير املالية امل

 . الجماعات املحلية

وتولت سلطة إلاشراف . 0203 جويلية 10في شأن امليزانية ضمن الدورة املؤرخة في املجلس البلدي وتم تداول 

  .0203ديسمبر  10بتاريخ  يهااملصادقة عل

ماي  06بتاريخ املنعقدة اول في شأنها ضمن الدورة العادية الثانية والتد 2016سنة الختم النهائي مليزانية كما تم 

ت   0207
ّ
 .0207 جويلية 3 بتاريخاملصادقة عليه لطة إلاشراف سوتول

التأشير على العمليات الحسابية قبضا وصرفا املنجزة من قبل  0207 ماي 03تولى أمين املال الجهوي بتاريخ و 

ت سلطة الاشراف إقرار .بقتها لسجالتهاملحاسب العمومي شهادة منه في مطا
ّ
 0206الحساب املالي لسنة  كما تول

 أوت 7والوثائق املدعمة له لدائرة املحاسبات بتاريخ  0206تم تقديم الحساب املالي لسنة و  .0207 جويلية 3بتاريخ 

 .أيام من آلاجال القانونّية 27أي بتأخير بلغ  0207

 خالصة ألمال املراجعة

بالغ املتعلقة ببقايا الاستخالص املرسمة في جزئي املوارد الجبائية واملوارد غير الجبائية الاعتيادية التي فيما عدا امل

تعذر ضبطها بصفة دقيقة ومع اعتبار ما انتهت إليه أعمال التدقيق املستندية وامليدانية من مالحظات فإنه يمكن 

نظمة املحاسبة العمومية وميزانية الجماعات املحلية من التأكيد بدرجة معقولة وحسب املبادئ التي تقوم عليها أ

ال تشوبها أخطاء جوهرية من شأنها التأثير على صدق النتيجة املحاسبية وعلى  الساحلين معتمرأن حسابات بلدية 

 .0206صحة العمليات املحاسبية املنجزة قبضا وصرفا بعنوان ميزانية سنة 

 



3 
 

 6102ملخص الحساب املالي لسنة 

 

20162015

النفقاتاملقابيضالنفقاتاملقابيض

468 903 9481 098 2العنوان ألاول 

817 115938 204 1املداخيل الجبائية إلاعتيادية

150 803678 873املعاليم على العقارات و ألانشطة

488 19773 80مداخيل اشغال امللك العمومي البلدي والاستلزام 

179 115187 250معاليم الرخص الادارية إسداء خدمات

651 833964 894املداخيل غير الجبائية الاعتيادية

876 207165 157مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية

775 626798 737املداخيل املالية الاعتيادية

363 723 9071 122 2العنوان الثاني

365 569 1811 001 2املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية )م-خاصة للبلدية(

041 667191 166منح التجهيز

325 378 5141 834 1مدخرات وموارد مختلفة

754 482111 99موارد الاقتراض

754 482111 99موارد الاقتراض الداخلي

243 24442 22املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

243 24442 22املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

247 064 7091 237 1العنوان ألاول 

138 024 2951 188 1نفقات التصرف

322 296519 602التأجير العمومي

807 389443 501وسائل املصالح

008 61061 84التدخل العمومي

00نفقات التصرف الطارئة وغير املوزعة

109 41540 49فوائد الدين املحلي

109 41540 49فوائد الدين املحلي

419 883597 703العنوان الثاني

855 266467 588نفقات التنمية

855 266467 588إلاستثمارات املباشرة

0نفقات التنمية الطارئة و غير املوزعة

564 667109 93تسديد أصل الدين

564 667109 93تسديدأصل الدين

000 95020 21النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

000 95020 21النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة

4 221 8541 941 5923 626 8311 661 667

 164 965 2621 280 2الفائض
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 ونفقاتها الساحلين معتمر تحلةل موارد بلدية 

 6102النتائج العامة لتنفةذ امليزانةة لسنة 

لتبلغ جملة املقابيض املنجزة سنة %  00بمعدل سنوي في حدود  0206-0202تطورت موارد البلدية خالل الفترة 

. د.م 0,02ما قدره  0206ة لتبلغ سن%  2بمعدل سنوي في حدود  لنفقاتتطّور ا مقابلد .م 2,1ما قدره  0206

  .نسق تطّور املوارد للنفقات تجاوز ولوحظ 

 0,08عن فائض جملي في املقابيض على املصاري  قدره  0206بعنوان تصرف سنة بلدية الأسفر تنفيذ ميزانية و 

نة إلى أخرى أما الباقي الذي يمثل الفوائض املنقولة من سد .م 0,08في حدود  الاحتياطيإلى املال تم تحويله د .م

  .د فقد تم تحويله إلى الحساب إلانتقالي.أ 002بعنوان املشاريع املمولة بواسطة إلاعتمادات املحالة وقيمته 

  امليزانةة  واردم

خالل الفترة سنوّيا  نمّوامسجلة بذلك . د.أ 0.208ما جملته  0206بلغت موارد العنوان ألاّول للبلدية خالل سنة 

ل  .% 7 بحوالي 0202-0206
ّ
 . من مجموع موارد البلدّية%  49وتمث

ل نسبة من املداخيل الجبائية الاعتيادية باألساس موارد العنوان ألاول وتتكّون 
ّ
غير ومن املداخيل %  57التي تمث

 .من جملة هذه املوارد % 43بنسبة  الجبائية الاعتيادية

فة على العقارات من أساسا تتأتى  هاأنبخصوص هيكلة املداخيل الجبائية الاعتيادية اتضح و 
ّ
املعاليم املوظ

التي مكنت املوجبات والرخص إلادارية وإسداء خدمات مداخيل وكذلك  0206د سنة .أ 874التي بلغت وألانشطة 

إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق املعاليم لم تتجاوز قيمة ذلك مقابل  فيد و.أ 250 مبلغ توفيرمن 

  .املداخيل الجبائّية الاعتيادّيةمن %  7 ةبنسعلى العمومية 

ل 
ّ
في حيث تم  رد البلديةاأهم مو  من بين املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنيةويمث

ل .أ 601مبلغ تحصيل  0206سنة 
ّ
 .يل الجبائية إلاعتياديةمن جملة املداخ%  70حوالي د أي ما يمث

على التوالي تتجاوز  مفإنها ل ،واملعلوم على ألاراض ي غير املبنيةداخيل املعلوم على العقارات املبنية مفيما يتعلق بأّما 

ل تباعا .أ 30د و.أ 60
ّ
  .إلاعتيادية الجبائية من املداخيل%  6,8و%  7د أي ما يمث

ق باملداخيل غير الجبائية الاعتيادية فقد بلغت في سنة 
ّ
املداخيل "د تتوّزع بين.أ 803ما قيمته  0206وفيما يتعل

ية أساسا من املناب من املال املشترك للجماعات املحلية" املالية الاعتيادية
ّ
 ".مداخيل امللك البلدي"و املتأت

جملة من  % 80 حواليد أي ما يمثل .أ 700فقد بلغت موارد البلدية بعنوان املناب من املال املشترك فبخصوص 

-0202خالل الفترة   استقراراهذه املوارد  سّجلتوقد  خيل غير الجبائية إلاعتياديةاملقابيض املنجزة بعنوان املدا
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من جملة %  08وهو ما يمثل نسبة ) د.أ 037 ما قيمته 0206مداخيل امللك البلدي في سنة في حين ناهزت  .0206

 .(املداخيل غير الجبائية إلاعتيادية

وتتوزع  .0206سنة د .م 0,00إلى  0202سنة د .م 0,32من  جملة موارد العنوان الثاني ارتفعتومن جهة أخرى 

وموارد الاقتراض %  03مقابيض العنوان الثاني باألساس بين املوارد الذاتية للبلدية واملخّصصة للتنمية بنسبة 

 %.  3بنسبة 

ن ألاول وذلك وتتأتى املوارد الذاتية للبلدية واملخّصصة للتنمية من مبالغ الفوائض غير املستعملة من العنوا

  %. 8املسندة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية بنسبة التجهيز ومنح %  92حوالي ب

 الفوائض غير املستعملة من العنوان ألاّول املقابيض بعنوان  ارتفاعأساسا إلى ارتفاع موارد العنوان الثاني ويعود 

مقابل تراجع موارد الاقتراض  0206-0202خالل الفترة %  10اهز سنوّي ن نمّو  أي بمعّدلد .م 0,81د إلى .أ 030من 

ية من الاعتمادات املحالة
ّ
%  71و%  1 تبمعّدال  أي د.أ 00د إلى .أ 003من و د .أ 00د إلى .أ 026 من واملوارد املتأت

 .خالل نفس الفترة

 امليزانةة  نفقات

ثرت منها نفقات التأجير العمومي ووسائل املصالح استأد .م 0,01ما قيمته  0206بلغت نفقات العنوان ألاول سنة 

إلى  باألساسيعزى د .م 0,0إلى د .م 2,87من  0206-0202خالل الفترة  ارتفاعا النفقات هذه وعرفت .%  02نسبة 

 .% 07 بلغتطور كتلة ألاجور بمعدل سنوي 

وتخص أغلب متخلدات البلدية . د.أ 1 ما قيمته 0206 بلغت جملة النفقات املنجزة بعنوان متخلدات البلدية لسنة

 . خواص

توزعت أساسا بين الاستثمارات املباشرة وتسديد أصل الدين على . د.م 2,7نفقات العنوان الثاني فقد بلغت  أما

 %.  13و%  84التوالي في حدود 

 القدرات املالةة

تحويالت الدولة مقابل ن تراجع وتبيّ  د.أ 700 بعنوان املناب من املال املشترك 0206 بلغت موارد البلدية لسنة

بلدّية املالية لل ستقالليةالا مؤشر ارتفاع  وهو ما نتج عنه 0206-0202 ارتفاع موارد العنوان ألاّول خالل الفترة

 0203و 0202سنتي %  38مقابل من جملة موارد العنوان ألاّول  0206سنة %  63 املوارد الذاتّية حجم بلغحيث 

نتو 
ّ
على التوالي %  63و%  63و % 62)ي تّم تسجيله على املستوى الوطني ذعّدل الاملمن بلوغ ة البلديّ  هي نتيجة مك

 (.0206-0202خالل الفترة 
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ر املديونّية فقد بلغت الديون حوالي
ّ
مقارنة %  7لبلدّية والعنوان ألاّول لمقارنة بجملة موارد %  3 أّما عن مؤش

 .% 0,06و%  3,07أفضل مّما تّم انجازه على املستوى الوطني والتي بلغت نتائج وهي بجملة املوارد الذاتّية للبلدّية 

 أّنها كانت دون تبّين أّن الديون كانت موّجهة للتصّرف دون الاستثمار  ولئن
ّ
ر املديونّية املوّجهنتيجة إال

ّ
 مؤش

 .املوارد الذاتّيةمن جملة موارد العنوان ألاّول و  % 0,01و%  6,8 للتصّرف على املستوى الوطني والتي بلغت

ر املجهود الاّدخاري 
ّ
من موارد العنوان  % 20حوالي ( جملة موارد العنوان ألاّول / الادخار الخام )الخاّم وبلغ مؤش

الادخار ) )أّما الادخار املوّجه لالستثمار . % 0,00باملؤشر الوطني البالغ  مقارنة مرتفعاوهو يعتبر ألاّول املحّققة 

مقارنة باملؤشر الوطني وهي نتيجة مرتفعة  % 6,16 بلغفقد  (جملة موارد العنوان ألاّول (/  الديون أصال -الخام

 . % 00البالغ 
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 تعبئة موارد البلدية وإنجاز نفقاتها

 املوارد تعبئة- أّوال

 تقدير املوارد

حكمبلالبّينت املقارنة بين املقّدر واملنجز في مستوى موارد العنوان ألاول من امليزانية أّن 
ُ
تقديراتها،  ضبط دية لم ت

 .مجموع موارد العنوان ألاول  من % 000نسبة الانجاز حيث بلغت 

 إلداد ومسك ومتابعة جداول التحصةل

ه تّم 
ّ
-0203خالل الفترة أفرز النظر في النظام املعلوماتي للبلدّية محدودية التنسيق بين املصالح من ذلك تبّين أن

الطرقات وبالتنوير العمومي في عدد من ألانهج وألاحياء التابعة للمنطقة البلدّية إنجاز مشاريع تخّص تعبيد  0206

لم يرافق انجاز املشاريع تحيين نسبة املعلوم على العقارات املبنّية وفقا ملا تّم تحديده بالفصل و بالساحلين معتمر 

ة الجباية املحلية وذلك باألخذ بعين الاعتبار للخدمات الفعلّية  3
ّ
عند احتساب املعاليم املستوجبة وهو ما من مجل

 . من شأنه أن يؤّدي إلى التقليص من القيمة الفعلّية املستوجب توظيفها وتثقيلها بعنوان املعلوم املذكور 

 0206أفرزت مقاربة عدد الفصول املضمنة بجدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية الخاص بالسنة املالية و 

تسجيل فارق في عدد محالت السكنى  0202املتعلقة بالتعداد العام للسكان والسكنى لسنة واملعطيات إلاحصائية 

مسكنا في حين لم يتضمن جدول التحصيل سوى عدد  3.601باملنطقة البلدية حيث نص التعداد العام على 

  .فصال 2.072

طالبة بأداء املعلوم على وتولت البلدية إعداد جداول بخصوص املؤسسات الصناعية والتجارية واملهنية امل

 606املؤسسات إال أنه تبّين عدم شمولية هذه الجداول حيث لم تتول البلدية إدراج ضمن هذه القائمة سوى 

 0.800 عددالصادر عن املعهد الوطني لإلحصاء  0206سنة لسجل الوطني للمؤسسات يشير ا مؤسسة في حين

 .مؤسسة ناشطة

 و 
ّ
لعمليات التحويل الّراجعة بالنظر إليها  القائمات التفصيلة الشهرية علىصول الح 0206خالل سنة البلدية  تتول

 أّنها تقتصر  بعنوان املعلوم على املؤّسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية من القباضات املالية
ّ
إال

ت املهنية أو التجارّية ذات الصبغة الصناعية أو ملراقبة بإضافة املؤسسات في املتابعة على تحيين جدول ا
ّ
التي تول

  .تلقائّيا خالص املعاليم

ى اوفي نفس السياق 
ّ
د تبّين أّن مصالح البلدّية ال تتول

ّ
بين قيمة املعلوم املضمنة  إجراء املقارنات الضروريةلتأك

ى املستوجب لضمان استخالص املعاليم التي وجب أن ال تقّل عن الحّد ألادن بجدول املراقبة واملبالغ املستخلصة

ة شركوهو ما من شأنه أن يحرم البلدّية من تحصيل مواردها على غرار ما تّم الوقوف عليه بخصوص  بهذا العنوان

 .د.أ 23حوالي في حين أّن املعلوم املستوجب يقّدر بد .أ 00 خالص سوى  تتوّل لم 
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 املعالةم تثقةل جداول تحصةل

العقارات املبنية وجدول تحصيل املعلوم على ألاراض ي غير املبنية لوحظ تأخير في تثقيل جدول تحصيل املعلوم على 

ه حيث 
ّ
أن تلك املعاليم تكون على  انينصّ  نمن مجلة الجباية املحلية الذي 12وألاول  ينخالفا ملقتضيات الفصلأن

بمستوجبة الدفع قبل غرة جانفي من كّل سنة 
ّ
لم يتم تثقيل خ قبل هذا التاريتثقيل جداول التحصيل  مّما يتطل

  .أشهر 8أي بتأخير بلغ  0206 أوت 00سوى بتاريخ  املذكورةالجداول 

 استخالص املعالةم وإجراءات التتّبع

فة على العقارات 
ّ
 % 32حوالي  0206حيث بلغت سنة وألانشطة لوحظ محدودّية نسبة استخالص املعاليم املوظ

خالل ارتفاعا جم استخالص املعاليم سّجل حو . د.م 0,60من جملة املبالغ الواجب استخالصها والتي ناهز حجمها 

   .% 7بمعّدل سنوّي ناهز  0206-0202الفترة 

لت حوالي 
ّ
فة على العقارات وألانشطة التي مث

ّ
%  20ولتراكم بقايا استخالص السنوات السابقة للمعاليم املوظ

املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم بعنوان خاّصة ضع  نسب املقابيض املنجزة تأثير على  0206بعنوان سنة 

 .0202سنة %  20و%  17مقابل  % 28و%  02سوى  0206 على ألاراض ي غير املبنية التي لم تبلغ على التوالي سنة

ويرجع هذا الارتفاع املتواصل باألساس إلى املعلوم على العقارات املبنّية التي مثلت نسبة بقايا استخالص السنوات 

  .0206من مجموع تثقيالت سنة  % 93وانه السابقة بعن

املتعلقة  0203مارس  9الصادرة وزارة املالية بتاريخ  31تعليمات العمل عدد وبخصوص املرحلة الرضائّية نّصت 

باستخالص املوارد الراجعة للجماعات املحلية على وجوب تغطية كافة الفصول املعنية بإصدار اعالمات 

أن القباضة  فقد تبين ،هر جوانت املبنية وعلى ألاراض ي غير املبنية قبل موفى شبخصوص املعلوم على العقارا

  التقيد بإجراءات التتبعو استيفاء إجراءات الاستخالص لغاية دفع نسق تحصيل املوارد  تتوّل  ماملالية ل
ّ
إال

  .0206ديسمبر  6حيث تّم ذلك بتاريخ لآلجال كما تبّين عدم احترام القباضة . .(د.أ 318) حالة 13بخصوص 

ي القباضة القيام بأعمال قاطعة للتقادم تخّص 
ّ
املعلوم على املؤسسات ذات " فصال 013وتّم الوقوف على عدم تول

 .د.أ 38بلغ حجم بقايا الاستخالص الخاّصة بها  "الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية

فصول  3عدم القيام بأّي عمل قاطع للتقادم بعنوان ن إلاجازة على بيع املشروبات فقد تبيّ  معلوم فيما يخّص أّما 

 .د 233بلغ حجم بقايا الاستخالص الخاّصة بها  0223-0000تعود إلى الفترة 

لت إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية وعن مداخيل 
ّ
من املداخيل %  7 حواليفقد مث

 30إلى  0202 ةسن %  62من  0206-0202نسب الاستخالص خالل الفترة  الجبائّية الاعتيادّية املنجزة وتبّين تراجع

ه لوحظ عدم تغطية اجراءات التتّبع لجميع الفصول  . 0206سنة  %
ّ
وكان باإلمكان تحقيق نتائج أفضل حيث أن
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خاذ أّي اجراء في شأن العديد من هذه الفصول 
ّ
ه لم يتم ات

ّ
التي يعود املثقلة التي لم يتم استخالصها فقد تبّين أن

  . (د.أ 32) يؤّدي إلى سقوطها بالتقادمقد وهو ما  0220-0002تاريخ تثقيلها إلى الفترة 

ل  أما
ّ
دة بذّمة الغير حيث لم تمث

ّ
مداخيل أمالك البلدّية الاعتيادّية فقد تبّين تراكم ديون البلدية املتخل

يعود ( د.أ 000د و.أ 077)اتها من جملة مستحق 0202 ةسن%  32 مقابل%  30سوى  0206استخالصات سنة 

 .0006 البعض منها الى سنة

 استخالصات بواسطة أذون وقتّةة وايدالات خارج امليزانةة

املعلوم على ألاراض ي غير املبنّية واملعلوم على العقارات املبنّية غير يتولى قابض البلدّية تحصيل املوارد املتأتية من 

وجب و . ذكورين باالستناد إلى وثائق استخالص وقتّية صادرة عن البلدّيةاملضّمنة بجدولي تحصيل املعلومين امل

ة املحاسبة العمومّيةمن  066طبقا ملقتضيات الفصل 
ّ
 وتطهير الحسابات تثقيلها شهريا على سبيل التسوية  مجل

ه تبّين التأخير في تسوية 
ّ
 أن

ّ
استخالص حيث لم يتم إعداد أذون  0206 بعنوان سنة ل و فص 6 مقابيض تخّص إال

 بتاريخ
ّ
  .0207 فيفري  6 نهائّية في شأنها إال

 خطايا التأخير

ه  00ينّص الفصل 
ّ
تستوجب املبالغ املثقلة لدى قباض املالية بعنوان املعلوم على "من مجلة الجباية املحلية على أن

انفي من السنة عن كل شهر تأخير أو جزء منه تحتسب ابتداء من غرة ج%  2,73العقارات املبنية خطية تساوي 

 00من املجلة نفسها على سحب أحكام الفصل  12كما ينّص الفصل ". املوالية للسنة املستوجب بعنوانها املعلوم

ه تبّين عدم الالتزام بتطبيق أحكام الفصلين املذكور حيث . املذكور أعاله على املعلوم على ألاراض ي غير املبنية
ّ
 أن

ّ
إال

 .التأخير في دفع املعاليم على العقارات عدم تفعيل الخطايا بعنوان لوحظ

  الاشهار بامللك العمومي

ق  0200جوان  12املؤّرخ في  01وجب عمال بمقتضيات منشور وزير الداخلّية عدد 
ّ
حول تطبيق التشريع املتعل

ديد البلدّية بامللك العمومي للطرقات التابع للجماعات املحلية وألامالك العقارّية املجاورة له التابعة لألشخاص تح

كما وجب أن . القابلة لالستغالل عن طريق الاشغال الوقتي بملكها العمومي للطرقاتللمواقع املخّصصة لالشهار 

ى البلدّية بناء على نتائج عملّية التحديد 
ّ
وتحديد القيمة املالّية للمساحات الاشهارّية القابلة لالستغالل ضبط تتول

 . ساوي أو تفوق املبلغ املستوجب للدعوة إلى املنافسة عن طريق طلب عروضقيمة املساحات الاشهارّية التي ت

ملواقع املخّصصة لالشهار القابلة لالستغالل عن طريق الاشغال الوقتي بملكها اتحديد وتبّين أّن البلدّية لم تتوّل 

وتحديد قيمة املساحات وكذلك ضبط القيمة املالّية للمساحات الاشهارّية القابلة لالستغالل  العمومي للطرقات

وهو ما قد يحرم  الاشهارّية التي تساوي أو تفوق املبلغ املستوجب للدعوة إلى املنافسة عن طريق طلب عروض

 .البلدّية من تحصيل موارد إضافّية
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ة الجباية املحلية إخضاع الاشهار بواسطة الالفتات واللوحات الاشهارّية  83طبقا ألحكام الفصل وجب كما 
ّ
من مجل

قة 
ّ
ذات الصبغة التجارّية وكذلك العالمات والستائر والعارضات والالفتات املثّبتة أو البارزة أو املنّزلة أو املعل

بمقتض ى وذلك  بالطريق العام على واجهات املحالت املعّدة للتجارة والصناعة واملهن املختلفة ملعلوم لفائدة البلدّية

ه تبّين أّن خيص اتر منح 
ّ
 أن

ّ
  .0206خالل سنة  البلدّية لم تتوّل منح تراخيص لغاية إشهارّية في الشأن إال

 أّن آخر تحيين يعود إلى سنة و 
ّ
ت البلدية ضبط جرد للمحالت املعنّية باستغالل عالمات إشهارّية إال

ّ
. 0200لئن تول

 كان يفترض تحصيل 020القائمة  شملتو 
ّ
ه لم يتم تحصيل سوى بعنوانها  د.أ 3 حوالي محال

ّ
 أن

ّ
ومقابل  .د.أ 822 إال

خاذ الاجراءات الالزمة لتحصيل هذه املواردلم تحرص على  هذه الوضعّية تبّين أّن البلدّية
ّ
أو كذلك تسليط  ات

الخطايا الادارّية في حاالت وضع سندات اشهارّية على امللك العمومي دون الحصول على الترخيص املستوجب أو 

 .خالفا لشروط الترخيص

 غال الوقتي للطريق العامتوظةف معالةم الاش

ص القرار البلدي املؤّرخ في ئن لو 
ّ
الاشغال الوقتي ملصالح البلدّية استخالص معاليم بعنوان  0206 جويلية 00رخ

للطريق العام من طرف أصحاب املقاهي واملطاعم والنصبات وكّل شخص يتعاطى نشاط في إطار منشأة غير قاّرة 

ه
ّ
 أن

ّ
 .م معاينة انتصاب العديد من ألاكشاكلم يتم اصدار تراخيص رغ إال

ه  0206قرارات بعنوان سنة  0بلغ عددها والتي تّم إصدار قرارات إزالة ولئن 
ّ
 أن

ّ
خاذ لم يتم العمل على إال

ّ
ات

 .لتنفيذها أو توظي  معاليم الاشغال الوقتي للطريق العام وتحصيل موارد البلدّيةالاجراءات الالزمة 

 ية أو املهنةةلقود كراء املحالت التجار 

ر لدى البلدّية في سنة 
ّ
ه . محال تّم تسويغها لتعاطي أنشطة تجارّية أو مهنّية أو صناعّية 10عدد  0206يتوف

ّ
وتبّين أن

حول تسويغ املحالت ذات الصبغة التجارية والصناعّية  1999فيفري  17بتاريخ  6طبقا ملنشور وزير الداخلّية عدد 

عقود  0تحيين تحرص على التحيين الدوري وآلالي للعقود املبرمة حيث تبين أّنها لم تتوّل ّن البلدية لم فإأو السكنّية 

  .باعتماد النسب املحّددة باملنشور املذكور  0220و 0070يعود عقدها إلى الفترة املمتّدة بين سنتي 

 املمتلكات  جرد

 البلدية بمكاسب خاصة ابيةحس مسك املحاسب من مجلة املحاسبة العمومية أن يتولى 279الفصل  اقتض ى

 كل موفى في بحساباته ويقوم وجمعها مراقبتها يتولى مباشرة مسكها عليه ما تعذر وإذا املنقولة وغير منها املنقولة

  .املكاسب لتلك عام جرد بإجراء مالية سنة
ّ
 سنةإلى موفى  ملا جاء بالفصل سال  الذكر لم يتّم  ه خالفاإال أنه تبّين أن

  .ّية خاّصة بمكاسب البلدّية وإعداد جرد سنوّي لهامسك حساب 0207
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 إنجاز النفقات-ثانةا

 البرمجة والتنفةذ

الاعتمادات ))نسبة التغييرات  محدودّية حيث تبّين 0206 لسنةالعنوان ألاّول تقديرات نفقات  ضبطاحكام  لوحظ

لم حيث  0206-0202خالل الفترة ( سمةإلاعتمادات ألاصلية املر (/إلاعتمادات ألاصلية املرسمة-النهائية املرسمة

 .0202 ةبعنوان سن % 2مقابل  0206و 0203تسّجل تغييرات سنتي 

 في إطار الصفقاتنفقات 

نسبة وبلغت . 0206سنة  من جملة الاعتمادات النهائّية املرّسمة بميزانّية  30سوى  نسبة انجاز النفقات تبلغلم 

 .الثانيمن جملة اعتمادات العنوان   10ألاّول ومن جملة اعتمادات العنوان   80 ستهالك الا 

التعّهد لسنة من جملة اعتمادات  % 0,27سوى استهالك اعتمادات التعّهد الخاّصة بالعنوان الثاني لم تبلغ نسبة و 

في تنفيذ املشاريع املبرمج انجازها  التأخيرإلى  العنوان الثاني اعتماداتويعزى عدم استهالك د .م 6,0والبالغة  0206

  0206خالل سنة 
ّ
( د.م 6,0) 0206باملخطط الاستثماري البلدي لسنة  امدرجا عو شر م 00من جملة  هحيث تبّين أن

ى نوفمبر  (د.م 3,0)مشاريع  2لم يتم الشروع في تنفيذ 
ّ
 .0207إلى موف

 8من جملة  (د.م 8,2) 3لشروع في انجاز أشغال احيث لم يتم شاريع املالتأخر في الانطالق في تنفيذ  كما لوحظ 

 
ّ
 .0206الفترة املمتّدة بين شهري أكتوبر وديسمبر خالل مشاريع إال

 التصرف في املحروقات

من  % 02د أي ما نسبته .أ 30ما قدره  0206بلدية في سنة البلغت قيمة الوقود الذي تم اقتناؤه لوسائل النقل ب

 النظر في التصّرف في هذه املوأفرز . نفقات وسائل املصالح
ّ
ى  لمالبلدّية  إّن ف تهاأهمي ورغم هبالغ أن

ّ
 سنةتتوّل إلى موف

نو  يسمح بالوثوق باملبالغ املصروفة بهذا العنوان مراقبة داخلي نظام إرساء 0206
ّ
خاّصة من متابعة  يمك

اتر العربات دفب متها مع املعطيات املذكورةءوالتي يتعين التثبت من مدى مالستهالك مقارنة باملسافة املقطوعة الا 

 املؤرخ 6 عدد ألاول  الوزير بمنشور  جاء ملا وذلك خالفا بهدف تشخيص وتفادي أسباب الاستهالك املشط في إلابان

 .املحروقات ونفقات إلادارية في السيارات التصرف إحكام بمزيد املتعلق 2005 جانفي 19 في

ه ال يتّم إفراد كّل وسيلة نقل بدفتر وسيلة النقل وفقا ملا جاء بمنشور الوزير ألاّول عدد  
ّ
 0078لسنة  22كما تبّين أن

ر العداد عند العودة واملصلحة املنتفعة ومكان التزّود )
ّ
بالوقود مع بيان عدم تضمين رقم إلاذن باملأمورّية ومؤش

 . (تاريخ الوصل
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 أهّم التوصيات

حيين نسبة املعلوم على التنسيق بين املصالح الفنية واملصلحة املكلفة بالجباية املحلية والعمل على ت -

من مجلة الجباية املحلية وذلك باألخذ بعين الاعتبار  3العقارات املبنية وفقا ملا تم تحديده بالفصل 

 .للخدمات الفعلية عند احتساب املعاليم املستوجبة

ة العمل على إجراء املقارنات الضرورية بين قيمة املعلوم املضمنة بجدول املراقبة واملبالغ املستخلص -

 .لضمان استخالص املعاليم التي وجب أن ال تقل عن الحد ألادنى املستوجب

البلدية مدعوة بالتنسيق مع كّل من القباضة وأمانة املال الجهوية إلى مزيد العمل على التقليص في آجال  -

 .  عمليات التثقيل السنوّية لجداول تحصيل املعاليم

 .ألاهمية الالزمة لتحسين نسبة الاستخالصالعمل على إحترام أعمال الاستخالص والتتبع  -

البلدية مدعوة إلى اتخاذ إلاجراءات الكفيلة بمراجعة معينات كراء عقاراتها بما يتماش ى وألاسعار املعمول  -

 .مع اعتماد نسب الزيادة السنوّية بها وتطور الوضع إلاقتصادي

العمومي والاشغال الوقتي للطريق هار بامللك بالنظر الى أهمية املوارد املالية املمكن تحصيلها في مجال الاش -

وتسويغ ألامالك البلدّية فإّن البلدّية مدعّوة الى إيالءها العناية الالزمة باتخاذ الاجراءات الضرورية  العام

دة ومتابعتها 
ّ
ين واملتسّوغين على الخالص وفي آلاجال والحرص على استخالص الديون املتخل

ّ
لحمل املستغل

 .مويل ميزانية البلديةبما يسهم في ت

ي -
ّ
 .طرحالبلدّية التداول بخصوص ال ضرورة تول

 .البلدية مدعوة إلى اتخاذ إلاجراءات الكفيلة بمتابعة الاستهالك الفعلي للمحروقات -


