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 بلدية زرمدينالةة لى  املرقابة لاتقرير 

 ( 6102تصرف سنة )

 

 تقديم البلدية

وتقع بالوسط الشرقي . 0991جانفي  9بمقتض ى ألامر املؤرخ في ( فةما يىي البلدية)أحدثت بلدية زرمدين 

منطقة  هكتار وهي 438نستير وتقّدر مساحتها بحوالي للجمهورية التونسةة وهي تنتمي جغرافةا إل  والية امل

ساكنا حسب التعداد العام للسكان  02.148ويبلغ لدد سكانها . لمرانةة شملها مثال التهةئة العمرانةة

 .6108والسكنى لسنة 

 106ألضاء ويرأسها معتمد زرمدين تبعا لألمر لدد  2ويشرف لى  تسير البلدية نةابة خصوصةة تتركب من 

مجلس بلدية زرمدين من والية املنستير وتعةين نةابة  بحلاملتعلق  6109جويلةة  3املؤرخ في 6109سنة ل

ويضم الهةكل التنظةمي للبلدية كتابة لامة ومصلحة للشؤون إلادارّية واملالةة ومصلحة فنةة  .خصوصةة بها

 .لامال 93لونا إداريا وفنةا و 00ويتوفر لدى البلدية  .ومصلحة للنظافة واملحةط ومصلحة للوثائق وألارشةف

 د.أ 0.291نفقاتها فقد بلغ معدل أما  6102-6108د خالل الفترة .أ 0.413مواردها السنوية وبلغ معدل 

 طبةعة املهمة 

ر تنفةذ الاتفاقّةة املبرمة بين الجمهورّية في إطاو 6101أكتوبر  13بتاريخ  811لمال باإلذن بمهمة لدد 

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

د 6102 الوضعّةة املالّةة للبلدّية بعنوان سنةفي  النظر
ّ
بدرجة معقولة من إحكام إلداد الحساب املالي  للتأك

جهود البلدّية من أجل تعبئة املوارد مل اهتمامها الّدائرة أولتكما  .ومن صّحة ومصداقّةة البةانات املضّمنة به

 .لها وتأدية نفقاتها في كنف الشرلّةةاملتاحة 

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

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

 .لبلدية واملركز املحاسبي الخاص بهااملنجزة لدى مصالح ا املةدانةة

 إجراءات إلداد امليزانةة وختم الحسابات 

طبقا ملقتضةات مجلة الجباية املحلةة ومجلة املحاسبة العمومةة  6102تم إلداد ميزانةة البلدية لسنة 

ات املحلةة املتعلق بالقانون ألاساس ي مليزانةة الجمال 0919ماي  08املؤرخ في  0919لسنة  39والقانون لدد 
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املتعلق بضبط وصةغة وتبويب  6114مارس  30وقرار وزير الداخلةة والتنمةة املحلةة ووزير املالةة املؤرخ في 

 . ميزانةات الجمالات املحلةة

وتولت سلطة إلاشراف . 6109أوت  61في شأن امليزانةة ضمن الدورة املؤرخة في املجلس البلدي تداول و 

  .6109ديسمبر  31بتاريخ  يهااملصادقة لل

 6101ماي  69والتداول في شأنها ضمن الدورة العادية الثانةة املؤرخة في  6102ميزانةة سنة  غلقكما تم 

 .2017جوان  31بتاريخ    قرار غلق امليزانةةصادقة لىاملسلطة إلاشراف ولت وت

ة من قبل املحاسب العمومي تول  أمين املال الجهوي التأشير لى  العملةات الحسابةة قبضا وصرفا املنجز و 

 31بتاريخ  6102كما تولت سلطة إلاشراف إقرار الحساب املالي للبلدية لسنة .شهادة منه في مطابقتها لسجالته

 أوت 1والوثائق املدلمة له لدائرة املحاسبات بتاريخ  6102تم تقديم الحساب املالي لسنة و . 6101جوان 

6101 . 

 خالصة ألمال املراجعة

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

التي تعذر ضبطها بصفة دقةقة بالتبار أن القباضة املالةة املكلفة بمسك حسابات البلدية تعد طبقا لقرار 

تي تعرضت للحرق وألمال النهب التي تسببت في من مراكز املحاسبة ال 6106 نوفمبر 61 وزير املالةة املؤرخ في

 . إتالف حجج الديون والحجج املثبت للنفقات العمومةة

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

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

زرمدين ال تشوبها أخطاء جوهرية من شأنها التأثير لى  صدق النتةجة املحاسبةة ولى  صحة العملةات 

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

Somme de القيمة 

20162015

قابيض نفقاتامل النفقاتاملقابيضال

M1 عنوان ألاول 723 472 3051 308 1ال

934 339709 575املداخيل الجبائية إلاعتيادية

880 688449 341املعاليم على العقارات و ألانشطة

432 32091 104مداخيل اشغال امللك العمومي البلدي والاستلزام 

621 331168 129معاليم الرخص الادارية إسداء خدمات

789 966762 732املداخيل غير الجبائية الاعتيادية

872 075163 138مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية

918 891598 594املداخيل املالية الاعتيادية

M2ي ثان عنوان ال 701 156221 644ال

401 828175 406املوارد الذاتية واملخصصة للتنمية )م-خاصة للبلدية(

163 45235 165منح التجهيز

238 375140 241مدخرات وموارد مختلفة

300 32846 237موارد الاقتراض

300 32846 237موارد الاقتراض الداخلي

N1 عنوان ألاول 339 160 1501 178 1ال

144 101 5101 115 1نفقات التصرف

020 907555 752التأجير العمومي

468 809525 316وسائل املصالح

657 79320 45التدخل العمومي

00نفقات التصرف الطارئة وغير املوزعة

195 64159 62فوائد الدين املحلي

195 64159 62فوائد الدين املحلي

N2ي ثان عنوان ال 050 635269 690ال

253 534167 591نفقات التنمية

253 534167 591إلاستثمارات املباشرة

0نفقات التنمية الطارئة و غير املوزعة

798 102101 99تسديد أصل الدين

798 102101 99تسديدأصل الدين

Total général1 952 4611 868 7861 694 4241 429 390

034 676265 83الفائض
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 تحلةل موارد بلدية زرمدين ونفقاتها

 6102ئج العامة لتنفةذ امليزانةة لسنة النتا

لتبلغ جملة املقابةض %  1598بمعدل سنوي في حدود  6102-6108موارد البلدية خالل الفترة  تراجعت

 . 6108سنة  0913مبلغ د مقابل .أ 0996ما قدره  6102املنجزة سنة 

  .6102سنة  .د.أ 0424 لتبلغ%  650سنوي في حدود بمعدل البلدية خالل نفس الفترة نفقات  تتطور و 

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

 .بما أنه لم تسجل أي موارد متأتةة من إلالتمادات املحالة فقط الاحتةاطيإل  املال تم تحويله د .أ83

  واردتحلةل امل

 حواليبنسبة  مسجلة بذلك ارتفالا. د.أ0314ما جملته  6102خالل سنة بلغت موارد العنوان ألاّول للبلدية 

  .6108ما تم تحقةقه سنة بمقارنة % 9

ل نسبة من املداخةل الجبائةة الالتةادية باألساس موارد العنوان ألاول وتتكّون 
ّ
ومن املداخةل %  88التي تمث

 .من جملة هذه املوارد % 92بنسبة  الجبائةة الالتةاديةغير 

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

إسداء و املعالةم لى  املوجبات والرخص إلادارية وكذلك  6102د سنة .أ 380التي بلغت العقارات وألانشطة 

  .د.أ 069مبلغ  توفير التي مكنت من  خدمات

من موارد العنوان ألاول %  256مثل نسبة وهو ما ي د.أ 40حوالي  سوى زام ألاسواق مداخةل استللم توفر و 

 % .  159مقابل معدل وطني في حدود 

ل 
ّ
 أهم مورد بالنسبة إل  البلديةاملعلوم لى  املؤسسات ذات الصبغة الصنالةة أو التجارية أو املهنةة ويمث

 .أ 083مبلغ تحصةل  6102في سنة حةث تم 
ّ
 ةل الجبائةة إلالتةاديةمن جملة املداخ%  69حوالي ل د أي ما يمث

 %. 6156من موارد العنوان ألاول وهي نسبة دون املعدل الوطني البالغ %  00و

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

ل تبالا  د أي ما.أ 29د و.أ 16التوالي 
ّ
 .الجبائةة إلالتةادية من املداخةل%  06و%  0659يمث

%.  851 ن ألاول مقابل معدل وطني في حدودمن موارد العنوا%  959ويمثل املعلوم لى  العقارات املبنةة نسبة 

لوطني من موارد العنوان ألاول وهي نسبة تفوق املعدل ا%  953كما يمثل املعلوم لى  ألاراض ي غير املبنةة نسبة 

 %.  651البالغ 
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ق باملداخةل غير الجبائةة الالتةادية فقد بلغت في سنة 
ّ
د تتوّزع .أ 136ما قةمته  6102وفةما يتعل

ةة أساسا من املناب من املال املشترك للجمالات املحلةة" املداخةل املالةة الالتةادية"بين
ّ
مداخةل امللك "و املتأت

 ".البلدي

%  40 حواليد أي ما يمثل نسبة .أ 991فقد بلغت ن املناب من املال املشترك موارد البلدية بعنوافبخصوص 

من جملة مقابةض العنوان %  89ونسبة  املقابةض املنجزة بعنوان املداخةل غير الجبائةة إلالتةاديةجملة من 

 % 8 حواليبلغ سنوي تطورا بمعدل سجلت هذه املوارد و .% 39 سبة تتجاوز املعدل الوطني البالغالاول وهي ن

  .6102-6108خالل الفترة 

من جملة %  159وهو ما يمثل نسبة  6102د في سنة .أ 94وفةما يتعلق بمداخةل امللك البلدي فقد بلغت 

 . موارد العنوان ألاول 

ويعود ذلك أساسا إل   6102د سنة .أ 288إل   6108د سنة .أ 143من موارد العنوان الثاني  تراجعتكما 

 . 6102د سنة .أ 029إل   6108د سنة .أ 996ح التجهيز من تراجع مقابةض من

وموارد الاقتراض %  23 بنسبةواملخّصصة للتنمةة  للبلدية الذاتةةاملوارد  بين مقابةض العنوان الثاني تتوزعو 

 . % 31بنسبة 

وذلك ان ألاول من مبالغ الفوائض غير املستعملة من العنو واملخّصصة للتنمةة للبلدية  الذاتةةتتأتى املوارد و 

  .%  41 واملنح املسندة من قبل صندوق القروض ومسالدة الجمالات املحلةة بنسبة % 99بنسبة 

صندوق قروض  تنحصر فيهي و  6102د في موف  سنة .أ 631بلغت قد موارد الاقتراض فب وفةما يتعلق

  .القروض ومسالدة الجمالات املحلةة

  تحلةل النفقات

سنة  النفقاتبلغ جملة لت % 6بمعدل سنوي في حدود  6102-6108خالل الفترة امليزانةة  نفقاتتطورت 

بعنوان نفقات  % 38مقابل نسبة  % 23إستأثرت منها نفقات العنوان ألاول بنسبة  د.أ 0424 ما قةمته 6102

 .العنوان الثاني

ات التأجير العمومي استأثرت منها نفق 6102د سنة .أ 1178بلغت فقد وفةما يتعلق بنفقات العنوان ألاول 

خالل % 1156إل   6108سنة %  8953من كتلة التأجير تطورت و . 6108سنة %  48مقابل نسبة % 64 نسبة ب

لامال خالل  60وتعود أسباب هذا الارتفاع إل  انتداب  % . 8154مقابل معدل وطني في حدود  6102سنة 

 .  6102و 6109سنتي 
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من نفقات العنوان ألاول وهي نسبة %  62ان وسائل املصالح نسبة بعنو  6102ومثلت النفقات املنجزة سنة 

 %.  6959أقل املعدل الوطني البالغ 

خالل هذه النفقات  بعنوان تحقةق تراجعتمكنت البلدية من لى  نفقات وسائل املصالح  ونتةجة الضغط

 %.  03 نسبتهبمعدل سنوي  6102-6108الفترة 

توزلت أساسا بين الاستثمارات املباشرة وتسديد أصل الدين . د.أ 291ت نفقات العنوان الثاني فقد بلغ أما

 . % 08و % 42لى  التوالي في حدود 

 تراجعامسجلة بذلك . د.أ 61 ما قةمته 6102 وبلغت جملة النفقات املنجزة بعنوان متخلدات البلدية لسنة

متخلدات البلدية  جمبعوتخص  .6109ما تم تنفةذه من نفقات بعنوان متخلدات سنة بمقارنة  % 93بنسبة 

 %. 20إستأثرت منها املتخلدات تجاه الصندوق الوطني للتقالد والحةطة إلاجتمالةة بنسبة هةاكل لمومةة 

هةاكل لفائدة د تعود جمةعها .أ 84بقةمة  متبقةة للخالص لى  تسجةل ديون  6102وأسفر تنفةذ ميزانةة سنة 

البلدية  1مؤشر مديونةةوبلغ  %. 88 بنسبة نسةة للكهرباء والغازالشركة التو لمومةة استأثرت منها ديون 

 .% 18نسبة  6102بعنوان تصرف سنة 

 القدرات املالةة

 وهي 6109سنة %  21مقابل نسبة %  98 نسبة 6102لةبلغ سنة للبلدية  2املالةة ةستقاللةالا مؤشر تراجع 

صندوق القروض ومسالدة الجمالات املحلةة دون الحّد ألادنى ملؤشر الاستقاللةة املعتمد من قبل نسبة 

  .6102 ةبعنوان سن% 29 والبالغلى  املستوى الوطني  املعدل املسجل ودون %.  11الذي تم ضبطه في حدود 

مقابل معدل وطني %  00إل  %  66من  6102-6108خالل الفترة  3وتراجعت نسبة املوارد املوجهة لالستثمار

خالل الفترة املذكورة بمعدل سنوي في حدود  4اجع إل  تقلص الادخار الصافيويعزى هذا التر %.  09في حدود 

61 .%  

 . %6659 دو دح يف ينطو  لدعم لباقم 6102 ةنس % 6353 ماخلا 5راخدإلا  ةبسن تغلبو 

صندوق القروض ومسالدة الجمالات املحلةة خالل الراجعة ل 6ديون القدرة البلدية لى  تسديد  كما تراجعت

سالدة مقابل حّد أدنى معتمد في املجال من قبل صندوق القروض وم%  11إل  %  97من 6102-6108الفترة 

 .%011الجمالات املحلةة يبلغ نسبة 

                                                             
 حجم الديون العمومةة والخاصة مقارنة مع الحجم إلاجمالي للعنوان ألاول بعد طرح إلتمادات التأجير  1

ل و ألا  ناو نعلا در او م/ ةةتاذلا در او ملا ةلمج 2  

موارد العنوان ألاول املحققة/إلادخار الصافي 3  
 مجموع الدين أصل وفائدة –إلادخار الخام  4

ةققحملا ل و ألا  ناو نعلا در او م/ماخلا راخدإل ا
5  
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%  09مقابل نسبة %  02،1نسبة  6102الديون فقد بلغ بعنوان سنة  7وفةما يتعلق بمؤشر مجهود خالص

 . 6108و 6109لى  التوالي سنتي %  01و

 تعبئة موارد البلدية وإنجاز نفقاتها

 تعبئة املوارد البلديةأوال 

  املوارد تقدير 

إل  الوقوف لى  لدم توصل البلدية إل  في مستوى موارد العنوان ألاول يزانةة املتقديرات أسفر النظر في 

إلانجاز  ةأّن نسب ةاملنجز املقابةض و  تقديرات امليزانةةبّةنت املقارنة بين بالدقة املطلوبة حةث  هاضبط تقديرات

  .6109سنة  % 41مقابل نسبة  6102سنة % 24 بلغت

  لتحصةل وسندات الاستخالصإلداد جداول ا

أفرز النظر في جداول تحصةل املعالةم لى  العقارات املبنةة واملعالةم لى  ألاراض ي غير املبنةة وجود نقائص 

تعلقت أساسا بعدم شمولةة جداول التحصةل حةث تبّين من خالل مقارنة لدد الفصول املضمنة بجدول 

ات إلاحصائةة املتعلقة بالتعداد العام للسكان والسكنى لسنة تحصةل املعلوم لى  العقارات املبنةة واملعطة

حةث نص التعداد العام لى    % 64 تسجةل فارق في لدد محالت السكنى باملنطقة البلدية بلغ نسبة 6108

 .فصال 3939مسكنا في حين لم يتضمن جدول التحصةل سوى  9194 وجود

تبين أن  لى  املؤسسات الصنالةة والتجارية واملهنةةوفةما يتعلق بإلداد جدول متابعة تحصةل املعلوم 

لئن تولت إلداد جدول بخصوص املؤسسات الصنالةة والتجارية واملهنةة املطالبة بأداء املعلوم لى   البلدية

مؤسسة في حين أن  398الشمولةة حةث تضمن الجدول املعد من قبل البلدية  تنقصهاملؤسسات إال أنه 

مؤسسة  0381الصادر لن املعهد الوطني لإلحصاء يشير إل  توفر  6102ت سنة السجل الوطني للمؤسسا

 .اقتصادية ناشطة باملنطقة البلدية

كل مؤسسة بالنسبة إل   وهو ما لم يسالد لى  ضبط مستحقات البلدية بالدقة الالزمة ومتابعة الاستخالص

قل لن يال  الةة والتجارية واملهنةةمعلوم لى  املؤسسات الصنوإجراء املقارنات الضرورية لضمان تحصةل 

 .الحّد ألادنى املستوجب

 

 

                                                                                                                                                                                              
 بعنوان نفس السنةأصل الدين والفائدة / مساهمة العنوان ألاول في العنوان الثاني 

6
  

7
أصل )جملة الالتمادات املدرجة بالجزء الرابع ( + فوائد الدين)جملة إاللتمادات املدرجة بالقسم الخامس  +( سداد الديون ) 41جملة الالتمادات املدرجة بالفقرة 

  جملة نفقات العنوان الاول ) /الدين
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 تثقةل جداول تحصةل املعالةم وسندات إلاستخالص

أنه املعلوم لى  العقارات املبنةة واملعلوم لى  الاراض ي من مجلة الجباية املحلةة لى   31و ألاول  نالفصال  ينص

وتوجيهها إل  تحصةل الول اجدا يتطلب إلداد غير املبنةة يستوجب بتاريخ غرة جانفي من كل سنة وهو م

 8 خسوى بتاريإلداد هذه الجداول  تتول لم إال أنه تبّين أن البلدية  ألاجلقبل ذلك  هاتثقةلالقباضة املالةة ل

 .يوما 54بلغ ه تأخير في التثقةل نمما ترتب ل 6102 جانفي

وأمانة املال الجهوية إل  مزيد العمل لى  التقلةص في  البلديةن القباضة والبلدية مدلوة بالتنسةق مع كّل م

 . آجال لملةات التثقةل السنوّية لجداول تحصةل املعالةم

 استخالص املعالةم وإجراءات التتّبع

فة لى  العقارات جملة املعالةم بلغت 
ّ
تتوزع بين  د .أ 0931ما قةمته  6102سنة الواجب استخالصها و املوظ

 .د.أ 230د واملعلوم لى  ألاراض ي غير املبنةة بمبلغ .أ 919علوم لى  العقارات املبنةة بقةمة امل

  والي ــلى  الت 6102 لوم لى  العقارات املبنةة واملعلوم لى  ألاراض ي غير املبنةة سنةملعانسبة استخالص  بلغت

 ..6109سنة %  02و%  1مقابل نسبة  % 00و % 4

ما قةمته  6102هذه املعالةم في موف  سنة  بقايا استخالص ناهزت ضمنة بالحساب املاليإستنادا للبةانات املو 

 . د بشأن املعلوم لى  ألاراض ي غير املبنةة.أ 961املعلوم لى  العقارات املبنةة و بعنواند .أ 190

ي مستوى ف GRB) )منظومة التصرف في املوارد البلدية التمادلدم وتعود أسباب هذه الوضعةة أساسا إل  

لدم اتخاذ هذه ألاخيرة جمةع إلاجراءات املخولة قانونا لدفع نسق تحصةل املوارد فضال لن القباضة املالةة 

 6102لوحظ أن الالالمات الصادرة ال تغطي جمةع الفصول املثقلة إذ لم يتم خالل سنة في إلابان حةث 

إلالما بخصوص العقارات املبنةة من  609إصدار أي إلالم بخصوص ألاراض ي غير املبينة والاقتصار لى  

 .فصال 3939جملة 

كما تبّين أن القباضة املالةة ال تلتزم دائما باستةفاء جمةع إجراءات الاستخالص واملرور إل  مرحلة الاستخالص 

الجبري واملتمثلة في تبلةغ مضمون من الدفتر أوالقةام بإلعقل التحفظةة والتنفةذية وإلالتراضات حةث 

انذارا  066وإنذارا بخصوص املعلوم لى  العقارات املبنةة  48بإصدار  6102لقباضة املالةة سنة اكتفت ا

من جملة الفصول و %  6 نسبة سوى لى  التوالي يمثل ال وهو ما بالنسبة للمعلوم لى  الاراض ي غير املبنةة 

  .املعنةة

فصال  391من جملة لةنة تتكون من  هأنةة التي أمكن توفيرها من قبل القباضة املالالبةانات من خالل  وتبّين

في الاجال  اجراءات قاطعة للتقادممنها %  80لم يتم اتخاذ في شأن بعنوان املعالةم لى  العقارات املبنةة  مثقال

 .القانونةة
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مقارنة  6102سنة املحققة إلاستخالص  ةتراجع نسب لوحظوبخصوص استخالص مداخةل ألامالك البلدّية 

 وبلغت( 6102سنة ) % 21إل  ( 6109سنة ) % 12تراجعت هذه النسبة من  حةث 6109سنة بما تم بلوغه 

 . استخالصهاالواجب  د.أ 026من جملة  د.أ 94مبلغ  6102سنة  املستخلصةقةمة مداخةل ألامالك البلدّية 

 وحماية املمتلكات  استغالل إلامكانات املتاحة

 ةإلاشهار بواسطة الالفتات والركائز إلاشهاري

التابع املتعلق باإلشهار بامللك العمومي للطرقات  6119مارس 6املؤرخ في  6119لسنة  06نص القانون لدد 

وباألمالك العقارية املجاورة له التابعة لألشخاص كما تم تنقةحه بالنصوص الالحقة لى  للجمالات املحلةة 

طرقات وقتةا قصد اقامة الفتات أو ركائز أنه يمكن للجمالة املحلةة املوافقة لى  إشغال امللك العمومي لل

 8أن البلدية لم تبادر في هذا الاطار بتحديد وجرد املواقع غير لغاية اشهارية مقابل معلوم يستخلص لفائدتها 

وهو ما . ولرضها للمنافسة بين املؤسسات التي تمارس نشاط الاشهار التجاري  التي يمكن تخصةصها لإلشهار 

 حقةق موارد إضافةةلم يسالد البلدية لى  ت

 مراجعة معةنات كراء املحالت التجارية أو املهنةة

 نسبةبمقتض ى لقود يعود تاريخ إبرام  هاتم تسويغ. ملمارسة أنشطة تجارية امعد محال 29يتوفر لدى البلدية 

مع د في الشهر الواح د944 د و86بين بعد تحةةنها بمعةنات كراء تراوحت  6119-0944منها إل  السنوات  % 34

مبلغ  6102إل  موف  سنة املتعلقة بها الشهرية من هذه العقود لم تتجاوز معةنات الكراء  % 32 إلاشارة أن

 .د011

يمكن من  ال وهو ما  لم تتضمن الزيادة السنوية في معةنات الكراء( لقود 9)لقود كراء  بعضان  ويذكر

 . دو العق هالتحةين الدوري وآلالي لهذ

بتنظةم املتعلق  0911ماي  69املؤرخ في  0911لسنة  31مال بمقتضةات القانون لدد ولم تبادر البلدية ل

العالقات بين املسوغين واملتسوغين فةما يخص تجديد كراء العقارات أو املحالت ذات الاستعمال التجاري أو 

بما اء السنوية بإتخاذ إلاجراءات القانونةة الالزمة لتعديل معةنات الكر  الصناعي أو املستعملة في الحرف

 .يتماش ى وألاسعار املعمول بها وتطور الوضع إلاقتصادي

 حماية املمتلكات 

 البلدية بمكاسب خاصة حسابةة مسك املحاسب من مجلة املحاسبة العمومةة أن يتول  279اقتض ى الفصل 

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

                                                             
8
املتعلق بضبط شروط واجراءات الترخةص في الاشهار بامللك العمومي  6101فةفري  09ملؤرخ في ا 6101لسنة  620من ألامر لدد  01لمال بمقتضةات الفصل  

 للطرقات وباألمالك العقارية املجاورة له التابعة لألشخاص كما تم تنقةحه بالنصوص الالحقة
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البلدية العناية الالزمة لهذا الجانب من  إيالءبّين لدم تإال أنه  .املكاسب لتلك لام جرد بإجراء مالةة سنة

مد قابض املالةة باملعطةات الالزمة بخصوص ممتلكتها  6102إلاجراءات حةث لم تتول إل  موف  شهر نوفمبر 

ن وهو . العقارية
ّ
 . من ضبطها ومتابعتها طبقا للمقتضةات القانونةة املحاسب ما لم يمك

ي  0913نوفمبر  62املؤّرخ في  82قتضةات منشور وزير الداخلّةة لدد خالفا ملتبّين و 
ّ
د لى  ضرورة تول

ّ
الذي أك

 املرسمة البلدية البلدّيات القةام بإجراءات ترسةم لقاراتها بدفاتر إدارة امللكّةة العقارّية لم تتجاوز العقارات

ولم تبادر البلدية بوضع برنامج . % 01نسبة أو التي تم في شأنها تقديم مطلب تسجةل  امللكةة العقارية بدفاتر 

 .سنوي يضبط العقارات ذات ألاولوية في الترسةم ولم تتول رصد التمادات لهذا الشأن

 إنجاز النفقات : ثانةا

بإسناد منحتي تعلقت مالحظات  6102 سنةفحص الوثائق املثبتة للنفقات التي تم صرفها بعنوان  أفرز 

الوقوف لى  بعض النقائص املتعلقة ألاوساخ وحفظ الصحة لفائدة لمال ال يؤمنون مهام رفع الفضالت و 

 .ترشةد إستهالك الوقودب

 إسناد منحتي ألاوساخ وحفظ الصحة

املتعلق بإسناد منحة ألاوساخ إل  لملة التطهير  0941جويلةة  8املؤرخ في  412دد ل خالفا ملقتضةات ألامر 

الذي أقر منحة  0991أوت  04املؤرخ في  0693لدد  9وألامر باشرين بالجمالات املحلةةورفع الفضالت امل

ّين تولي لفائدة العملة الذين يتعرضون ألخطار صحةة لند قةامهم بألمال جمع ورفع الفضالت املنزلةة تب

 .عملة ال يباشرون ألمال التطهير ورفع الفضالت بهذه املنح بعض التمتةع  6102البلدية خالل سنة 

تغةير بتدارك هذا إلاخالل وتم  6101أوت  8لرض املوضوع لى  املجلس البلدي بتاريخ تم  البلدية أنهوأفادت 

 .الحقاالعامل الثالث  ةتسوية وضعة وأنه سيتم املعنةين من العملة ثنينااملين لقرارات 

 نفقات إستهالك الوقود

قتضةات مناشير مل خالفاحةث داخىي بخصوص استهالك الوقود الرقابة النظام إحكام  فيتتوفق البلدية لم 

إحكام التصرف في املتعلق بمزيد  6119 جانفي 19املؤرخ في  2رئيس الحكومة وخاصة منها املنشور لدد 

ولئن يتم مسك دفتر تسلةم مقتطعات الوقود وجدول إستهالك  ات املحروقاتالسةارات إلادارية ونفق

لم يتم نه فإفي مستوى املستودع البلدي املحروقات ملعدات البلدية وبطاقة متابعة إستعمال وسةلة النقل 

 استهالكالنفقات املنجزة بعنوان  ارتفعتلذلك تبعا و  .ى املصلحة الفنةةوضع إجراءات مراقبة في مستو 

أي ) 6102د سنة .أ 84هذه النفقات لتبلغ  % 6059 في حدودسنوي بمعدل  6102-6108خالل الفترة  الوقود

                                                             
9
 املتعلق بإحداث منحة البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل املنزلةة 



11 
 

أي  )6108د سنة .أ 36مبلغ  مقابل (املصاريف املأمورة بعنوان وسائل املصالحجملة من  % 09ما يمثل نسبة 

 .(  املصاريف املأمورة بعنوان وسائل املصالحجملة من  % 4 ما يمثل نسبة

 التوصةات أهم

 .وارد وإحكام إلداد جداول تحصةل املعالةماملإيالء مزيد من العناية بخصوص تحصةل  -

ذات الصبغة الصنالةة والتجارية وإجراء املقارنات  إحكام مسك جدول متابعة تحصةل املعلوم لى  املوسسات-

 . الضرورية لتحصةل مداخةل ال تقل لن الحّد ألادنى املستوجب

اتخاذ الاجراءات الالزمة لحمل متسّوغي ألامالك البلدية لى  خالص معةنات الكراء في آلاجال املنصوص لليها -

دة ب
ّ
 .ذمتهمبعقود التسويغ والعمل لى  استخالص الديون املتخل

معةنات كراء العقارات بما يتماش ى وألاسعار املعمول بها وتطور الوضع  مراجعةب اتخاذ إلاجراءات الكفةلة-

 .الاقتصادي

 لى  ترشةد هايغطي مجال التصرف في الوقود ويسالدمحكم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لوضع نظام رقابة داخىي -

 .الاستهالك 

 

 















 الجهويّة بالمنستيــرأمــانة المــال                                                                                                                 

 نـة بزرمديـة الماليّ ــالقباض                                                                                                                     
 
 

 1122-21-12زرمديـــن في 

 

 

 رئيــس الغرفة الجهوية للمحاسبــــــات : السيّد

**************************** 

 
 

 

 ردا على المالحظات الواردة بتقريركم :    الموضـوع

 .فيما يخّص بلديــــــة زرمديــــــــــــــن                   

 

 .1122-21-21تقريــركــم بتاريخ : المرجــــع

 

 

 

 عناصر اإلجـــــــــــــابة الصفحــة المالحظــــــــــــــات

ـة إلى 4102تراجع موارد البلدية من سنـ

 .ـة4102سنـ

 

1 

تسهل عملية  عدم توفر منظومة اعالمية*

 .التتبع

عدم توفر رقم بـ تـ و الخاصة بالمدينين *

بجداول التحصيل وعناوينهم خاصة بالنسبة 

لألراضي الغير مبنية مما يعيق التتبع 

 .واإلقتصار على المرحلة الودية

تعتبر نسب اإلستخالص مرتفعة مقارنة *

 .بتقديرات الميزانية

عدم مرور القباضة المالية إلى مرحلة 

 .ستلال  الجبر اال
9 

عدم توفر عدل خزينة ونقص حاد في *

 .الموارد البشرية

وقع التنسيق مع مصالح البلدية لتكليف عدل * 

منفذ ورفع قضايا الخروج لعدم الخالص، وقد 

 .تّم رفع القضايا في الغرض

 

 اإلمضــــــــــــــــــاء                                                                                              
 قـــابض الماليّة بزرمدين                                                                                                             

 نــور الدين الدّرعي                                                                                                        
 


