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رة ي  1985لسنة  565بمقت ٔالامر عدد  أحدثت بلدّية الّصخ كما . 1985أفريل  06مؤرخ 
رابّية بمقت ٔالامر عدد  ّ ي  2016لسنة  602تّمت توسعة حدودها ال واملتعّلق  2016ماي  26املؤّرخ 

رابّية لبعض البلدّيات ّ ا  10.250وتمسح املنطقة البلدّية . بتحوير الحدود ال هك ويبلغ عدد سكا
رها . 2014مسكنا حسب التعداد العاّم للّسكان والّسك لسنة  2.851تعد نسمة و  11.944 ى تسي وتتوّ

ا بمقت ٔالامر عدد  ي  2017لسنة  434نيابة خصوصية تمت تسمي   . 2017أفريل  2املؤرخ 

ي إطار برنامج التنمية الحضرية  محكمةوتعلقت املهمة الرقابية املنجزة من قبل  املحاسبات 
ي ي والحوكمة املحلية بالنظر  ي إعداد الحساب املا والتحقق  2016الوضعية املالية للبلدية لسنة و

ا ى تعبئة املوارد املتاحة لها وشرعّية تأدية نفقا ا ع  . من مدى قدر

ي ومستندات الص رف املودعة لدى كتابة وشملت ٔالاعمال الرقابية فحص الحساب املا
ؤالاعمال الرقابية امليدانية  )1( فضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية املحكمة

ا    .املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاس الخاص 

ى البلدية بتاريخ  ر  29وقد تّم توجيه تقرير املالحظات ٔالاولية إ وردت ٕالاجابة و  2017نوفم
رونيالا ى هذا التقرير بتاريخ  ةك ر  19ع   .2017ديسم

ان املقابيض واملصاريف للبلدية لسنة  ي م   :2016ويحوصل الجدول الّتا

  بالدينار
انّية  مقابيض العنوان الّثانيض العنوان ٔالاول يمقاب  2015فواضل سنة  )1(جملة املقابيض مقابيض خارج امل

1.516.459.691 1.294.819,893 1.596.876,307 2.192.659,520 6.600.815,411 
انّية  )3(نفقات العنوان الثاني ) 2(نفقات العنوان ٔالاول   -  )2(جملة النفقات  نفقات خارج امل
  1.167.358,343 1.724.337,857 1.979.282,264 4.870.978,264 

 1.729.837,147 )2- 1( الفائض

  

رة لتصّرف تّم وقد  انية بلدية الصخ عمال بأحكام مجلة املحاسبة  2016 سنة إعداد م
ي  1975لسنة  35العمومية والقانون عدد  انية  1975ماي  14املؤرخ  املتعلق بالقانون ٔالاساس مل

ي  رك لوزير الداخلية والتنمية املحلية ووزير املالية املؤرخ  مارس  31الجماعات املحلية والقرار املش
انيات الجماعات املحلية 2008 ي شأن . املتعلق بضبط صيغة وتبويب م وتداول املجلس البلدي 

ي دورته  انية  ا بتاريخ . 2015جويلية  30 العادية الثالثة بتاريخامل وتولت سلطة ٕالاشراف املصادقة عل
ر  16   . 2015ديسم

                                                            
  .تعّلق الاستبيان بموارد البلدّية وأمالكها )1(
  .د 367.703,350بعنوان فوائض العنوان ٔالاول والبالغة  باعتبار املصاريف املأذونة ) 2(
  .د 1.545,871باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان فوائض العنوان الثاني والبالغة  ) 3(
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انية سنة  ي شأن قرار  2016كما تم ختم م غلقها خالل الدورة العادية امللتئمة والتداول 
  .2017مارس  21وتوّلت سلطة ٕالاشراف املصادقة عليه بتاريخ  2017فيفري  23 بتاريخ

ن املال الجهوي بتاريخ  ى أم ى العمليات الحسابية قبضا وصرفا  2017ماي  25وتو ر ع التأش
ا لسجالته ي الحسابتقديم  تّم و . املنجزة من قبل املحاسب العمومي شهادة منه بمطابق  للبلدّية املا

وهو مضّمن بكتابة الغرفة تحت عدد  2017جويلية  24 بتاريخملحكمة املحاسبات والوثائق املدعمة له 
ا الحسابات  31أي قبل أجل  24/2017 ي شأ جويلية من السنة املوالية للسنة ال ضبطت 

  .)4( 1971 لسنة 218من ٔالامر عدد  11املنصوص عليه بالفصل 

ى جملة من النقائص تتعلق خاصة بتحصيل املوارد وأفضت  ى الوقوف ع املهمة الرقابية إ
ن تعبئة مواردها والتحكم  ي مجاالت تتطلب مزيد الحرص من قبل البلدية لتحس وبانجاز النفقات و

ي نفقا   .أالافضل 

I. ى املوارد  الّرقابة ع

ى املوارد  ا ٔالاول شملت الّرقابة ع ى تحصيلهاوالثاني  بعنوان   .تحليلها والّرقابة ع

 تحليل املوارد  - أ

رة  ، 2015د سنة .م 3,317 مقابل ،2016د خالل سنة .م 2,892بلغ مجموع موارد بلدية الصخ
ا ت املقابيض املنجزة خارج وبلغ. د موارد العنوان الثاني.م 1,597د موارد العنوان ٔالاول و.م 1,295 م

انية   .د.م 2,193 امل

أّما . %65 يساوي الذي وط متجاوزا بذلك املعّدل ال% 67,21 )5( مؤّشر الاستقاللّيةوبلغ 
ى ٔالانشطة واملعاليم العقارية ؤالاسواق املستلزمةمؤّشرات  من مجموع موارد العنوان  مردود املعاليم ع

ي  ى التوا ي  تباعا املتمثلة املعّدالت الوطنّيةفقد ناهزت  %5,90و %5,74و %24,5ٔالاول والبالغة ع
  .%7,50و %7,60و 29,30%

 موارد العنوان ٔالاّول  .1

ا .م 1,295 ما جملته 2016بلغت موارد العنوان ٔالاّول خالل سنة  مداخيل د .أ 821,153د م
ر مداخيل د .أ 473,666و جبائّية اعتيادّية الاعتيادّية من  وتتكّون املداخيل الجبائّية. جبائّية اعتيادّيةغ

ى العقارات ؤالانشطة بقيمة ومن املداخيل املتأّتية من %) 47,68(د .أ 391,559 املعاليم املوّظفة ع
ومن %) 12,20(د .أ 100,168 إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومّية فيه بقيمة

  %).40,12(د .أ 329,427 ت بقيمةمعاليم املوجبات والّرخص ٕالادارّية ومعاليم مقابل إسداء خدما

                                                            
ي  )4( ر دائرة املحاسبات 1971ماي  29املؤرخ    .واملتعلق بس
  .جملة موارد العنوان ٔالاّول / جملة املوارد الذاتية  )5(
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ى املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية أو التجارّية أو املداخيل املتأتية من مّثل تو  املعلوم ع
رة أهّم مورد بالنسبة لبلدّية د .أ 287,405والبالغة املهنّية  من % 35 امّثل لوحدهتحيث الصخ

  .العنوان ٔالاّول  مواردمن % 22,20املداخيل الجبائّية الاعتيادّية و

ى ال  د أي ما نسبته.أ 46,334 املبنّيةعقارات كما لم تتجاوز املقابيض املنجزة بعنوان املعلوم ع
ّى سنة  د.أ 313,292 من املبالغ الواجب استخالصها وال بلغت% 14,8 وبلغت بقايا . 2016ي مو

ا ل% 93,13 يرجعد .أ 266,958بعنوان هذا املعلوم  الاستخالص   . وما قبلها 2015سنوات م

ر الجبائية الاعتياديةتوّزعت و  ن مداخيل املداخيل غ  49,081بقيمة  أمالك البلدية الاعتيادية ب
من  %98,43بنسبة املتأّتية و  )%89,64(د .أ 424,585بقيمة  واملداخيل املالية الاعتيادية) %10,36(د .أ

رك للجماعات املحلية   .املناب من املال املش

 العنوان الثاني موارد .2

 1,394الذاتية واملخصصة للتنمية بقيمة املوارد  من 2016سنة  موارد العنوان الثاني تكّونت
راض %87,28د وبنسبة .م ملوارد املتأتية من او  %6,11د وبنسبة .أ 97,545بقيمة  وموارد الاق

  . %6,61د وبنسبة .أ 105,568بقيمة  الاعتمادات املحالة

ى 2015 سنة د.م 1,918 العنوان الثاني انخفاضا منوقد شهدت موارد  سنة د .م 1,597 إ
ى تراجع كّل من منح التجه منعزى يُ  2016 ى .أ 245,272 إ راض مند .أ 83د إ  153,348 وموارد الاق

ى .أ ى .أ 541,816 من املوارد املتأتیة من الاعتمادات املحالةو د .أ 97,545د إ   . د.أ 105,568د إ

راب الوط يمن الدستور الذي  131وعمال بمقتضيات الفصل  ى التغطية الشاملة لل نّص ع
ْ  86بالنظام البلدي، تّم إحداث  رها  2016و 2015بلدية جديدة سن ي مصاريف تسي تساهم الدولة 

ي املناب الراجع لكّل  رّتب عنه التقليص  رك للجماعات املحلية وهو ما ي بلدية من خالل املال املش
ر الجبائية رك الراجع لكّل بلدية. والذي يمّثل أهّم مداخيلها غ  وباعتبار أّن توزيع املناب من املال املش

ى   )7( %37يتّم لحّد  )6( رةخالل الثالث سنوات تولت تحصيلها معدل املقابيض ال  أساسع  ٔالاخ
ى العقارات املبنية انية  ، فإّن بعنوان املعاليم البلدية املوظفة ع ي موارد العنوان ٔالاول من م رفيع  ال

ي تعبئة مواردها الجبائية   .البلديات أصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بمجهودها 

ر التمويالت الالزمة  ى تعبئة املزيد من مواردها الجبائية لتوف ى الحرص ع ى البلدية إ وُتد
ر والاستثمار  .لنفقات التسي

  

                                                            
ي  1975لسنة  36عدد القانون  )6( رك للجماعات املحلية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة 1975ماي  14املؤرخ    .املتعلق باملال املش
ي  2013لسنة  54من القانون عدد  12كما تم تنقيحه بمقت الفصل  )7( ر  30املؤرخ    .2014املتعّلق بقانون املالية لسنة  2013ديسم
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ى تحصيل املوارد   - ب  الّرقابة ع

ى تحصيل املوارد ى جملة من ٕالاخالالت تعّلقت أساسا أفضت الرقابة املنجزة ع ى الوقوف ع  إ
انية و  ى العقارات وتثقيلها وبمبضبط تقديرات امل ٕالاشغال داخيل بإعداد جداول تحصيل املعاليم ع

ر الوق للطريق العام وبمداخيل ٔالامالك وبمتابعة    .الاستخالصاتس

 مقارنة بالّتقديراتتقييم ٕالانجازات  .1
انية بنسبة  من %  100فيما حّققت البلدية %  9تجاوزت مقابيض العنوان ٔالاّول تقديرات امل

ا للعنوان الثاني   .تقديرا

ا للعنوان ٔالاول، فإّن   ستخالصالا بقايا ارتفاع ورغم ارتفاع نسبة إنجاز البلدية لتقديرا
ى سنة  ي مو ي  2016املسّجلة  ى سن.أ 480,341تعود  ،د.أ 510,835واملتمثلة  ا إ وما  2015ة د م

ى تعبئة مواردها حيثقبلها ي ا ع ي %  71,71نسبة الاستخالص  لم تتجاوز  عكس سوء تقديرها لقدر
ّى السنة ن الاعتبار لبقايا استخالص موارد ا. مو ى ٔالاخذ بع ى البلدّية إ لعنوان ٔالاول عند ضبط وُتد

ا اني ا ضمانا لواقعية م   .تقديرا

ى العقاراتإعداد جداول تحصيل  .2   وتثقيلها املعاليم ع

ى  رة  ضعفتّم الوقوف ع ن عمليات وت ي تحي ى العقارات املبنية جدو تحصيل املعلوم ع
ر املبنية و و  ى ٔالارا غ ى  2015خالل سنة اقتصارها املعلوم ع إضافة فصول جديدة وما قبلها ع

عدد نسب تطور  مّما نتج عنه ضعف ات استخالص عن طريق أذون وقتّيةبمناسبة القيام بعمليّ 
ي التحصيلالفصول املضمنة ب ي  %6,72و %6,02وال لم تتعّد  جدو ى التوا  2015 سنخالل ع

  .2016و

ن املصلحة الفنّية وقسم الجباية بخصوص تبادل املعطيات كما حال  غياب الّتنسيق ب
ى عدم قيام البلدية باملعاينات بالنسق املطلوب أثناء  املتعلقة بمطالب رخص البناء املقدمة باإلضافة إ
ى العقارات املبنية ن البنايات الجديدة بجدول تحصيل املعلوم ع اء ٔالاشغال دون تضم . وبعد ان

راتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك ٔالامن وا زدادت هذه ٕالاشكالية حّدة مع حذف سلك مراق ال
ى السلطة املباشرة لرؤساء  )8( 2012الوط والشرطة الوطنّية منذ سنة  ي إ وعدم خضوعهم بالتا

ي الغرض وقد أثبتت املعاينة  .النيابات الخصوصية ومع صعوبة الّتنسيق مع مصالح الّشرطة البلدّية 
ْ أّن  2017أكتوبر  25بتاريخ من قبل محكمة املحاسبات امليدانية املجراة  العقارين موضوع رخص

ْن عدد  ن  52/2013وعدد  14/2014البناء املرفوضت قد تّم بناؤهما بالكامل دون قيام البلدية بتحي

                                                            
ي  2012لسنة  518 بمقتضيات ٔالامر عددعمال  )8( راتيب البلدية وإدماج أعوانه بسلك ٔالامن واملتعّلق ب 2012جوان  2املؤّرخ  حذف سلك مراق ال

  .الوط والشرطة الوطنّية
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ا  ى العقارات املبنية مّما فّوت عل ى العقارات املبنية الواجب قيمجدول تحصيل املعلوم ع ة املعلوم ع
  .توظيفه

ى العقارات املبنية لسنة   2016وقد ترّتب عن ذلك عدم شمولية جدول تحصيل املعلوم ع
التعداد العام مسكنا أحصىاها  2.851مقابل فصال  2.288عدد الفصول املضّمنة به  بلغوالذي 

يمثل عدد العقارات املبنية حسب نتائج كما . مسكنا 563أي بفارق بلغ  2014للسكان والسك لسنة 
  .فصال 2.770، )9( 2026- 2017ٕالاحصاء العشري 

ن ٔالارا موضوع تقسيم مصادق عليه وبمناسبة  ى تضم ومن شأن اقتصار البلدية ع
ر املبنية أن ال يضمن شموليته ى ٔالارا غ ا فقط بجدول تحصيل املعلوم ع وقد أثبتت . التفويت ف

ن موضوع رخصاملذكورة أعاله  2017أكتوبر  25عاينة امليدانية املجراة بتاريخ امل عدد البناء ْ أّن ٔالارض
ي  18/2016وعدد  13/2013 ى الّتوا بجدول تحصيل لم ُتدرج  2م 500و 2م 475بمساحة بلغت ع

ى البلدية ر املبنية مّما فّوت ع ى ٔالارا غ ذا العنوان املعلوم ع   .مداخيل 

ى ذلك،  شهادات ملكية ٔالارا إرفاق أذون الاستخالص الوقتية بيتّم ولئن عالوة ع
م تقسيمات تنّص  املستخرجة من  ى كّل م ى هوية مالكي جميع القطع وعدد ٔالاجزاء ال تعود إ ع

ا، ى هوية مالك ى مواقع العديد من ٔالارا البيضاء وع ى حدة، ورغم صعوبة التعّرف ع فإن  ع
ر املبنية البلدية ال تدرج بجدول تحصيل املعلوم  ى ٔالارا غ ى ع ا إ سوى القطعة ال تعود ملكي

ا موارد هامة بلغت  ى سبيل املثال الشخص املع بإذن الاستخالص الوق مّما فّوت عل  652,288ع
ند بالنسبة لألرض 1.329,536د و   .33624وعدد  25252موضوع الرسم العقاري عدد  ْ

ر املبنّية املسيجة التابعة للبناءات الفردية  م تتوّل كما ل ى ٔالارا غ البلدية توظيف املعلوم ع
ر مربع خالفا ألحكام الفصل  1000واملستعملة كحدائق لهذه البناءات عندما تفوق  من مجلة  32م

  .الجباية املحلية

ي يتّم  من مجلة الجباية املحلية، ال 19وخالفا ملقتضيات الفصل  د 25تطبيق الخطية املتمّثلة 
ى كّل مطالب باملعلوم لم يتوّل إيداع التصريح املنصوص عليه بالفص نع من نفس املجلة  34و 14 ل

ر  ى ضعف عدد التصاريح التلقائية ال لم تتجاوز بمناسبة ٕالاحصاء العشري ٔالاخ  250وهو ما أّدى إ
  .%6,19ي بنسبة عقارا تّم إحصاؤه أ 4.039تصريحا من جملة 

ى ضرورة  ننّصايالذين  من مجّلة الجباية املحلّية 30الفصل ٔالاّول والفصل  ألحكاموخالفا  ع
ي تحصيل املعلوم  إنجاز عملّيات التثقيل بتاريخ غّرة جانفي من كّل سنة، ّن أن عملية تثقيل جدو تب

رة لسنة  ر املبنّية لدى قابض املالية بالصخ ى ٔالارا غ ى العقارات املبنّية واملعلوم ع قد  2016ع

                                                            
ر  31الذي تم ختمه بتاريخ  9   .2016ديسم
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ر بلغ  2016فيفري  02تّمت بتاريخ  ى  .يوما 33أي بتأخ ر املسّجل يعود إ وأفادت البلدية أّن التأخ
ن منظومة التصرف  انيةعملية تحي   .ي موارد امل

ى العقارات ؤالانشطة .3 ر استخالص املعاليم ع   متابعة س

ى ٔالارا  ى العقارات املبنّية وباملعلوم ع ن باملعلوم ع ى املطالب بلغ عدد ٕالاعالمات املوّجهة إ
رة  ر املبنّية ال تّولت القباضة املالّية بالصخ ي  2016خالل سنة  تبليغهاغ ى الّتوا  255وإعالما  263ع

كما . من مجموع الفصول املثّقلة بجداول الّتحصيل% 22,62و% 11,5إعالما فقط أي ما نسبته 
ى  ن املذكورين ع ا الستخالص املبالغ املثّقلة بعنوان املعلوم اقتصرت اجراءات التتبع ال تم القيام 

ى تاريخ  ر  20املرحلة الرضائية فقط حيث تعود آخر عقلة إ ي هذا السياق . 2008نوفم وتجدر ٕالاشارة 
ى عون خزينة منذ سنة  ى افتقار القباضة املالية إ   .2010إ

ى العقارات  ر املبنّية واملعلوم ع ى ٔالارا غ ونتيجة لذلك لم تتعّد نسبة استخالص املعلوم ع
ي املبنّية ى التوا ن %. 14,8و% 43,46 ع د .أ 36,535وقد بلغت بقايا استخالص هذين املعلوم

ّى سنة .أ 266,958و ي مو ى سنة % 93,13و%  77,21تعود  2016د  ي إ ى الّتوا ا ع   . وما قبلها 2015م

ر 31 ي املؤرخ 1973 لسنة 81 القانون عدد من 5 الفصل ينّص و  بإصدار  املتعلق 1973 ديسم
ى أنه تطبق تدريجيا أحكام املجلة املتعلقة ي بتقديم  مجلة املحاسبة العمومية ع قائمات مفصلة 

ى السنة من ي مو ن ٕالايرادات ال لم يقع استخالصها  ّن عدم إرفاق الحساب . طرف املحاسب وقد تب
ي لسنة ى  بالقائمات 2016 املا ى العقارات املبنية واملعلوم ع التفصيلية لبقايا ٕالاستخالص للمعلوم ع

ر املبنية ى  وأفادت البلدية أّن عدم تقديم كشف .ٔالارا غ ي لبقايا الاستخالصات اعتمادا ع تفصي
ى مستوى الّربط بي ى اشكاليات تقنية ع انية يعود إ ي موارد امل ن منظومة التصرف  القباضة ا وب

  .املالية

ى الحرص ى وتدعو محكمة املحاسبات البلدّية والقباضة املالّية إ إعداد قائمة تفصيلية  ع
ا و لبقايا الاستخالص و  ى العقاراتمّدها  ن باملعاليم ع ى استخالص ما تخّلد بذّمة املطالب   .ع

ى املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية لم  ،أّما فيما يتعلق باملعلوم ع
ى وضع ٓالاليات الكفيلة بحصر حاالت دفع معلوم بما هو أقّل من املعلوم ٔالادنى  تحرص البلدية ع

ى  02فقرة  38واملنصوص عليه بالفصل  املضّمن بجدول املراقبة من مجلة الجباية املحّلية وذلك ع
ي مفتتح كّل سنة مع القابض البلدي  ا  ن باملعلوم املذكور ومتابع ي أبرز املطالب غرار إعداد قائمة 

ن لتصاريحهم السنوّية    .بمناسبة إيداع املطالب

 مداخيل ٕالاشغال الوق للطريق العامّ  .4

ٕالاشهار واحتالل املساح ضمن معاليم ٕالاشغال الوق للطريق العاّم عمال بأحكام  تندرج معاليم
 .من مجلة الجباية املحلية 85الفصل 
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ي  89/2016لئن ضبط القرار البلدي عدد و  تعريفة معلوم ٕالاشهار  2016أوت  25املؤرخ 
ذات الصبغة التجارية والعالمات والستائر والعارضات والالفتات  بواسطة الالفتات واللوحات ٕالاشهارية

ى واجهات املحالت املعّدة للتجارة والصناعة  لة أو املعلقة بالطريق العام وع املثبتة أو البارزة أو امل
ي  ،)10( واملهن املختلفة ا ال تمسك أي كشف  ّ فإّن البلدية لم تتوّل إعداد جدول مراقبة للغرض كما أ

  . املحاّلت املفتوحة للعموم واملطالبة بدفع معلوم ٕالاشهار

بشارع  2016أكتوبر  31بتاريخ من قبل محكمة املحاسبات وقد أثبتت املعاينة امليدانية املجراة 
ي وصيدليات ومطاعم ومغازات ومحالت محاّل تجا 50البيئة وجود ما ال يقل عن  لبيع ريا، من مقا

ا ال  ى واجها فتات وعارضات وستائر ال مواد البناء ولبيع املواد الغذائية ومحطات بيع الوقود، ُعّلقت ع
ي  ى دفع املعلوم املستوجب والذي يتمثل    . محالت 07د بالنسبة لعينة شملت  996تتوّ

ى تطبيق ى ملك  كما ال تحرص البلدية ع راخيص املسندة إلقامة ركائز إشهارية ع مقتضيات ال
ى شرك 2016خالل سنة  الدولة العمومي للطرقات حيث قامت رخيص املسند إ ْ إشهار بتجديد ال

ا بقيمة    .2015د بعنوان سنة  500د و 600رغم تخّلد ديون بذّم

يغ ٕالاشغال الوق شروط وص 2012جوان  11بتاريخ  32لئن ضبط القرار البلدي عدد و 
ي واملطاعم والّنصبات وكّل شخص يتعاطى نشاط ي إطار  اللطريق العام من قبل أصحاب املقا

ر قاّرة وتعريفته، فإّن البلدية  ي الغرض ملمنشآت غ ى  مول تتوّل إعداد جدول مراقبة  تحرص ع
بشارع  2017أكتوبر  31بتاريخ أثبتت املعاينة امليدانية املجراة وقد . استخالص املبالغ املستوجبة

ى املذكورة سابقا الحبيب بورقيبة  ها ع ر القاّرة تم ترك وجود عشرة أكشاك والعديد من املنشآت غ
ي الغرض  ى ترخيص مسبق  ى ٔالارصفة دون الحصول ع  3,132البلدية موارد هاّمة ناهزت مّما فّوت ع

  . محالت 03د بالنسبة لعينة شملت .أ

ى إعداد جداول متابعة ملعاليم ٕالاشغال الوق وتدعو محكمة ا ى الحرص ع ملحاسبات إ
ي الغرض التخاذ ٕالاجراءات الالزمة بما  ا من خالل القيام بمعاينات ميدانّية  ى تحيي للطريق العاّم وع

  .عنوانذا اليمّكن من تطوير املوارد املحّققة 

  مداخيل ٔالامالك .5

 2016د خالل سنة .أ 49,081ل وتسويغ ٔالامالك البلدّية بلغت املداخيل املتأّتية من استغال
ا مداخيل كراء املحاّلت املعّدة لتعاطي نشاط تجاري    . د.أ 42,118بقيمة % 85,81 نسبة شّكلت م

ر  31د بتاريخ .أ 58,117 وبلغت بقايا الاستخالص بعنوان كراء املحالت التجارية  2016ديسم
ا لسنة% 93,80 تعود    .وما قبلها 2015 م

                                                            
ي  1998لسنة  1428وفقا ملقتضيات ٔالامر عدد  )10(  1346كما تّم تنقحيه وإتمامه بالّنصوص الالّحقة وخاّصة باألمر عدد  1998جويلية  13املؤّرخ 

ي  2003لسنة    . 2003جوان  16املؤّرخ 



9 
 

ى وجود  مسّوغامحاّل  34محاّل تجاريا باملراكنة من جملة  31توّلت البلدية تسويغ و  مّما أّدى إ
ا  ي التجاري رغم تطابق مساحا ن معينات كراء عديد املحالت املتواجدة بال ن تباين ب حيث تراوح مع

ن  2م 12الكراء الشهري لسّتة محالت تمسح جميعها  وال يخّول هذا التصّرف للبلدية . د 128ود  23ب
ا بأفضل العروض وأرفع ٔالاثمان   .كراء محال

ي  53وخالفا ملنشور وزير الداخلية عدد  ي  2000أكتوبر  31املؤرخ  واملتعّلق بالتصّرف 
ن العقارات التابعة للجماعات املحّلية، لم تطلب البلدية من الوزارة املكّلفة بأمالك الّدولة والّشؤو 

ا باملنطقة وموقع العقار  ى ٔالاثمان املعمول  العّقارّية إجراء اختبار لجميع املحالت املسّوغة بناء ع
ا  ي الحاالت ال ضبط ن كراء دون ذلك و ي عند إجراء البّتة أو كمع ن افتتا وصبغته العتمادها كمع

ا شرعت منذ سنة  .النصوص ذات الّصلة ّ ا التجارية عن ي ت 2015وأفادت البلدية أ سويغ محال
ي من طرف وزارة أمالك الّدولة والّشؤون العّقارّية   .طريق البّتة بعد تحديد السعر الافتتا

الذي تم " جزء من قصر البلدية" بتسمية وبخصوص املحّل الكائن بنهج ابن سينا، واملعروف
ن كراء سنوي قدره  2008تسويغه للشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه منذ غّرة فيفري  مقابل مع

ن شهري قدره  2.150 ى نسبة الزيادة السنوية  179د أي بمع د، فلم يتّم التنصيص صلب العقد ع
   .% 5ال تساوي 

ي تقريرها حول تصّرف سنة  ى 2015وخالفا لتوصيات محكمة املحاسبات  ، لم تسع البلدية إ
ري للّدين املتخّلد بذّمة  ن أحد املالاستخالص الج ى سنة  6.492,086والبالغ تسّوغ ي مو   .2016د 

م وتقييم  ي شأ ن قصد متابعة ٕالاجراءات املتخذة  ي أهّم املدين وال تمسك البلدية قائمة 
م بتطبيق أحكام الفصل . ٕالاستخالصات املحققة بصفة دورية القاضية  من عقود التسويغ 5كما ال تل

ا ي ٓالاجال املتفق عل وهو ما ال يعكس حرصها  بضرورة فسخ العقد عند عدم خالص معينات الكراء 
ذا العنوان ى تحصيل مواردها    .ع

ى الرغم مّما تخّوله لها أحكام الفصل و  ى املتلّددين ع  14اكتفت البلدية بإرسال تنابيه إدارية إ
يإمكانية إخراج املمن من عقود التسويغ  حيث لم يتعّد عدد القضايا . تسوغ بمقت حكم استعجا

ي الخروج املرفوعة القضية الواحدة منذ سنة  ن ص ضّد  2015الاستعجالية  ا أحد املتسّوغ در ف
 001فقرة فرعية  38حكم لفائدة البلدية لم يتّم تنفيذه نظرا لعدم توّفر الاعتمادات الكافية بالفقرة 

ي إمكانية تحويل اعتمادات ". ومصاريف أخرى أتعاب واختبار "بعنوان  ن كان من ٔالاجدى النظر  ي ح
الك العنوان  ذه الفقرة خاصة مع بلوغ نسبة اس ي الاعتمادات املرصودة  رفيع  بالعنوان ٔالاول لل

 .2016سنة % 79,33ٔالاول دفعا 
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II. ى النفقات  الّرقابة ع

ى النفقات  ا ٔالاول شملت الّرقابة ع ى إنجازهاوالثاني  بعنوان   .تحليلها والّرقابة ع

 نفقاتتحليل ال  - أ

رة  ، 2015د سنة .م 3,317مقابل  ،2016خالل سنة  )11( د.م 2,891بلغت نفقات بلدّية الصخ
ا العمليات انخفضت كما . نفقات العنوان الثانيد .م 1,724ونفقات العنوان ٔالاّول د .م 1,167 م

انية    .د.م 1,979لتبلغ  % 8,3بنسبة  املنجزة خارج امل

 نفقات العنوان ٔالاّول  .1

ر العمومي  مّثلت % 36,3و 2016من جملة نفقات العنوان ٔالاّول سنة % 40,26نفقات التأج
ي نفقات العنوان ٔالاول . من موارده ر هامش التصرف     .%53,51 بنسبة مقبوال  )12( ويعت

ن  2016من جملة نفقات العنوان ٔالاّول سنة  %15,84كما مّثلت نفقات وسائل املصالح  ي ح
ا %6,17لم تتجاوز نفقات التدخل العمومي     .م

الك و  تقدير الاعتمادات البلدية قد أساءت و . 2016سنة  %79,33عتمادات الا بلغت نسبة اس
لك ر املس ر العمومي ووسائل املصالح حيث بلغت قيمة الاعتمادات غ من  ةاملخصصة لكّل من التأج

ي أي بنسبد .أ 82,979د و.أ 115,598 جملة الاعتمادات املرصودة ى الّتوا    .%30,97و %19,74 بلغت ع
 نفقات العنوان الثاني .2

ي تتكّون من نفقات التنمية  2016خالل سنة  )13( د.م 1,724بلغت نفقات العنوان الّثاني  و
 %7,4 ومن نفقات تسديد أصل الدين بنسبة %21,25 الاستثمارات املباشرة للبلدية بنسبةمن املمولة 

وبلغت نسبة إنجاز هذه النفقات . %6,03 بنسبةالّنفقات املسّددة من الاعتمادات املحالة  ومن
  .مقارنة بالتقديرات 96,93%

الك و  ى . %31,56عتمادات الا لم تتجاوز نسبة اس الكويرجع ذلك أساسا إ  1,179 عدم اس
ر  %76,29أي بنسبة  لالستثمار املباشر  من الاعتمادات املخصصةد .م حيث بلغت قيمة الاعتمادات غ

لكة من جملة الاعتمادات املرصودة واملخصصة لكّل من تعبيد وصيانة الّطرقات واملسالك  املس
ذيب و  يئة وال  .د.أ 543,576أشغال ال

 

  

                                                            
  .د 1.545,871وان الثاني والبالغة د وفوائض العن 367.703,350باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان فوائض العنوان ٔالاول والبالغة  )11(
  ].نفقات العنوان ٔالاّول )/ فوائد الدين+ كتلة ٔالاجور ( -1[ )12(
  .د 1.545,871باعتبار املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض والبالغة  )13(
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ى إنجاز النفقات  - ب  الّرقابة ع

ى  ى الفاتورات لم تحرص البلدية ع ا ع ود  تسجيل أرقام الجرد املسندة للمواد ال تم ال
ي  186خالفا ملقتضيات الّتعليمات العاّمة لوزارة املالّية عدد املعنية  املتعّلقة  1975أوت  02املؤّرخة 

ى غرار بحسابّية مواد ومكاسب الدولة  ي  2861الفاتورة عدد وذلك ع ر  02املؤرخة   2016ديسم
ر  13بتاريخ  87واملرفقة باألمر بالّصرف عدد علقة باقتناء آلة ناسخة املت بمبلغ  2016ديسم

محكمة املحاسبات حول الرقابة املالية ويحول هذا ٕالاخالل، الذي تمت إثارته بتقرير . د3.985,600
رة لتصّرف سنة    . قتناةامل املنقوالتالّتثّبت من مكان وجود ، دون 2015لبلدية الصخ

ي  2007لسنة  75ٔالامر عدد خالفا ألحكام و  واملتعّلق بضبط نظام  2007جانفي  15املؤّرخ 
إسناد منحة الّتنقل ألعوان الّدولة والجماعات املحلّية واملؤّسسات العمومّية ذات الّصبغة ٕالادارّية 

ى  )14( وتحديد مقاديرها ى أساسها تّم وجوب تدوين جميع البيانات الّضرورّية اّل وال تنّص ع ع
رجاع مصاريف التنّقل باإلذن بمأمورّية، العناية الكافية لهذا الجانب حيث يتّم البلدّية  لم توِل  اس

إرسال الّنموذج املقّيس لوثيقة بيان منحة الّتنقل دون تدوين الّرقم املنجم للّسيارة ٕالادارّية املستعملة 
ي جدول واحد ى تجميع جميع الّتنّقالت     .عالوة ع

البلدية إعداد وثيقة تتضمن الشروط ٕالادارية والفنية الخاّصة بالنسبة لجميع  تتوّل  ملو 
ر طلب أثمان وذلك رغم أهمية كلفة  ى تعم ن إ رمها حيث تكتفي بدعوة املشارك الاستشارات ال ت

ى غرار الاستشارة املتعلقة باقتناء مواد كهربائية لصيانة شبكة ا ا ع ّود  لتنوير ٔالاشغال أو املواّد امل
  . د وهو ما ال يضمن حسن إنجاز الطلب العمومي.أ 22العمومي بكلفة 

ي السوق  مكما ل ا مقارنة باألثمان املتداولة  ى تحليل ٔالاثمان وبيان مقبولّي تحرص البلدية ع
ا بالفصل ي  2014لسنة  1039عدد من ٔالامر  6 تكريسا ملبادئ الشراء العمومي املنصوص عل املؤرخ 

ن  املتعّلق بتنظيم الصفقات العمومية 2014 مارس 13 وذلك رغم ضعف املشاركة والتفاوت ب
ى غرار صفقة اقتناء شاحنة مجهزة بسلم ى  هاإسناد تّم  ال العروض املالية املقّدمة وذلك ع ركة ّش الإ

رة 20/2016الاستشارة عدد صاحبة العرض الوحيد و يئة املستودع البلدي بالصخ ّم ت ال املتعّلقة ب
ى  العروض املالية  الذي يقل عند و .أ 99ركة ال قّدمت العرض ٔالاقّل ثمنا بمبلغ ّش الإسنادها إ

ي بفارق قدرهالثالثة ٔالاخرى املقّدمة  ى الّتوا  .د.أ 65و د.أ 64د و.أ 47 ع

ي آجال إبرام وتنفيذ لمكما  ى غرار  تتحّكم البلدية  رمها وذلك ع صفقة الصفقات ال ت
ى ما يفوق  اقتناء شاحنة مجهزة بسلم ال أشهر حيث لم يتم تبليغ  05امتّدت إجراءات إبرامها ع

ى الشركة الفائزة إاّل بتاريخ  لجنة التمويل بصندوق رغم مصادقة  2016مارس  25ٕالاذن ٕالاداري إ
ى تمويل الصفقة القروض ومساعدة الجماعات املحلية . 2015أكتوبر  06تاريخ منذ  املذكورة ائيا ع

                                                            
ي  2007لسنة  1251كما تّم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاّصة ٔالامر عدد  )14(   .2007ماي  21املؤّرخ 
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ي و . 2016ماي  04الوق للشاحنة املذكورة إاّل بتاريخ لم يتّم الاستالم و  ر  الصندوق موافاة حال التأخ
انية البلدية  2016جوان  07بتاريخ الذي لم يتّم سوى  الاستالمبما يفيد  دون تحويل الاعتمادات بم
  .ي ٕالاّبان

ى ذلك، ورغم توّفر الاعتمادات،  إصدار ٔالامر بالّصرف لخالص املزّود إاّل بتاريخ  م يقعلعالوة ع
لذي املذكور أعاله ا 2014لسنة  1039عدد ٔالامر من  103خالفا ألحكام الفصل  2016جويلية  26

ى أجل أقصاه  ينّص  ي بقية الحساب يوما  30ع ماي  04واملوافق ليوم ابتداء من تاريخ معاينة الحق 
ر بلغ  2016جوييلة  26واملوافق ليوم صرف املبالغ الراجعة لصاحب الصفقة وتاريخ  2016 أي بتأخ

  .يوما 53

ى املنافسة  ى توسيع املنافسة من خالل نشر إعالن الدعوة إ ى مزيد الحرص ع ى البلدية إ وُتد
ا عمال بأحكام الفصل  ى املوقع الخاص  ى الخط أو ع مر عدد من ٔالا  53بأي وسيلة إشهار مادية أو ع

ر عدد ممكن من  2014لسنة  1039 ن أك املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وذلك قصد تمك
ن من تقديم أفضل العروض فنيا وماليا و  ن املحتمل ى العارض ي ٓالاجال ضمانا لحسن إ مزيد التحكم 

ى مستوى الجودة والكلفةالطلب العمومي إنجاز    .ع

  

III -  الرقابةخالصة  

ى  ا التحاليل املالّية ونتائجاستنادا إ ي حدود املجاالت ال شمل ، أعمال الّرقابة املبّينة أعاله و
ي بقايا الاستخالصبالتحفظات املتعلقة باستثناء  ،فإنه يمكن التأكيد بدرجة معقولة  ،غياب قائمات 

ي لسنة  ا أن تمّس بمصداقية البيانات  2016أن الحساب املا ال تشوبه أخطاء جوهرية من شأ
  . املضمنة به
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  إجابة البلدّية
  

  :بالنسبة للموارد  - 1
  

 التدابير التي تم إتخاذها اإلخالل
التدابير التي سيتم 

 إتخاذها
اجلباية بأي إحصاء عدم قيام قسم-

-2007تكميلي منذ اإلحصاء العشري 
2016  

يقوم قسم اجلباية سنويا بإدراج -
العقارات املبنية والغري مبنية جبداول 
حتصيلها و ذلك اثر القيام بعملية إحصاء 
للعقارات اجلديدة وأيضا تبعا لتصاريح 

  .التلقائية من طرف املواطنني

  

من19تطبيق مقتضيات الفصل عدم-
جملة اجلباية املتعلق باخلطية املالية املقدرة بـ 

د عند عدم قيام املطالبني باألداء بعدم  25
م  .التصريح بعقارا

لقد مت جتاوز تطبيق اخلطية املالية -
د وذلك حرصا على عدم  25املتمثلة يف 

تراكم الديون على الكاهل املطالبني 
  .باألداء

  

من م32دم تطبيق مقتضيات الفصلع-
  ج ح

املتعلق بتوظيف املعلوم على األراضي الغري 
 .املبنية املسجلة التابعة للبناءات الفردية 

من م ج  32تطبيق مقتضيات الفصل -
ح سيؤدي إىل ارتفاع معلوم على 
العقارات املبنية وهو ما ميثل عائقا أمام 

 .البلدية لالستخالص األداءات

  

استخالص مجيع ما يرد يف شهائد عدم-
   امللكية

   
  

تكتفي البلدية باستخالص املعلوم على -
األراضي الغري املبنية بالنسبة للقطعة 
موضوع العقد عند إدراجها بشهائد 

 .امللكية اليت حتتوي على أكثر من قطعة

  

نقص األعوان املكلفني مبتابعة األشغال-
 . وغياب الشرطة البلدية

قامت البلدية بتوفري اعتمادات -
النتداب أعوان وفنني وإطارات لسنة 

  . 2018املالية 
قامت البلدية مبراسلة السلطة اجلهوية 

 . املعنية لتمكينها من شرطة بلدية

  



14 
 

غياب التنسيق بني املصلحة الفينة-
ومصلحة اجلباية ملتابعة تقدم األشغال 
وحتيني جداول التحصيل عند انتهاء 

 .غالاألش

ستعمل البلدية على مزيد التنسيق بني -
مجيع مصاحلها حىت تتمكن حتيني جداول 

 .حتصيل العقارات يف أحسن احلاالت

  

إدراج بعض العقارات يف جدول حتصيل-
املعلوم على العقارات املبنية دون تقدمي 

 .رخص بناء

توظيف املعلوم على العقارات يتم-
املبنية عند تقدمي رخصة البناء وانتهاء 
األشغال أو عند االستظهار بشهادة يف 

 .رف يف عقار من طرف عمدة املنطقةتص

  

فيما يتعلق التأخري بعملية تثقيل جدويل-
حتصيل العقارات املبنية واألراضي الغري مبنية

 تقوم البلدية بإعداد جدويل حتصيل-
العقارات املبنية واألراضي الغري املبنية 
سنويا بعد حتيينها ويعود التأخري امللحوظ 
يف إحالتها للقابض إىل التحيني منظومة 

 ).GRB(التصرف يف املوارد 

  

فيما يتعلق مبراقبة البلدية للمعلوم األدىن-
على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية 

 .والتجارية واملهنية

تقوم البلدية بإحالة جدول املراقبة -
للمعلوم األدىن على املؤسسات ذات 
الصبغة الصناعية والتجارية واملهنية 

 .للقباضة املالية بالصخرية لالستخالصه 

ستقوم البلدية بعملية 
مراجعة للحاالت 
اليت يتم فيها دفع 
مبلغ أقل من املعلوم 
األدىن جبدول 

 .املراقبة
عدم اعداد جدول مراقبة للمعلوم على-

 االشهار 
يف اطار غياب شرطة بلدية -

الستخالص املوارد املتأتية من املعلوم على 
 .اإلشهار مل يتم اعداد جدول مراقبة

  

فيما يتعلق بعدم استخالص تراخيص-
اقامة ركائز إشهارية على ملك الدولة 

 .العمومي للطرقات

عالمات تقوم البلدية بتوجيه ا-
استخالص املعاليم املتعلقة بإقامة ركائز 
اشهارية على ملك الدولة العمومي 

 .للطرقات

  

فيما يتعلق استخالص احتالل املساحة-
وعدم اعداد جدول متابعة ملعاليم لألشغال 

جداول  سوف تقوم البلدية باعداد-
متابعة للمعلوم الوقيت للطريق العام قصد 
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  .الوقيت للطريق العام 
  

استخالصها عند تركيز شرطة بلدية 
 . باملنطقة

فيما يتعلق بتسويغ احملالت التجارية-
 .البلدية باملراكنة

ا التجارية - تقوم البلدية بتسويغ احملال
عن طريق البتة وباملزايدة  2015منذ سنة 

العلنية بعد حتديد السعر االفتتاحي من 
 .طرف وزراة امالك الدولة 

  

فيما يتعلق بتسويغ جزء من القصر-
البلدية القدمي للشركة الوطنية الستغالل 
وتوزيع املياه دون تنصيص صلب عقد 

 .%5التسويغ على نبسة زايدة 

مل يقع التنصيص صلب عقد تسويغ -
وستقوم  %5ذكور بالزايدة السنوية بـامل

   .البلدية بتدارك ذلك يف أحسن اآلجال
  

  

فيما يتعلق ببقايا استخالص كراء احملالت-
 .التجارية

عرفت استخالصات احملالت التجارية -
تقلصا وهو ما أدى إىل ارتفاع بقايا 
االستخالصات رغم قيام البلدية باملطالبة 

املتخلدات بذمة بصفة متواصلة خبالص 
املتسوغني وذلك لغياب عدل اخلزينة لدى 
القباضة املالية بالصخرية والظروف اليت 

ا البالد  .مرت 

  

فيما يتعلق مبتابعة سري االستخالصات-
من قبل قسم اجلباية باعتماد منظومة 

 .التصرف يف موارد امليزانية

ان عدم احلصول على كشف تفصيلي -
اعتمادا على  لبقايا االستخالصات

منظومة التصرف يف موارد امليزانية مرده 
اشكاليات تقنية يف الربط بني القباضة 
املالية والبلدية وسيتم جتاوز ذلك يف 
أحسن األجال حسب ما أفادنا به املركز 

  .الوطين لإلعالمية
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  :بالنسبة للنفقات  -2- 

 التدابير التي تم إتخاذها اإلخالل
التدابير التي سيتم 

 إتخاذها 
عدم تطبيق مقتضيات التعليمات العامة-

أوت  02املؤرخة يف  186لوزارة املالية عدد 
املتعلقة حبسابية مواد ومكاسب الدولة  1975

اليت تنص على وجوب تسجيل املشرتيات 
القابلة للجرد بدفرت اجلرد املعد للغرض مع 
تسجيل الرقم املسند للمواد املعنية على 

 .فاتورة الشراء

ستقوم البلدية بعملية اجلرد املطلوبة -
 وتضمينها بدفاتر معدة للغرض

  

الشروط اإلداريةفيما يتعلق بإعداد كراس-
 .والفنية جلميع االستشارات

تقوم البلدية على اعتماد كراس شروط -
اإلدارية والفنية بالنسبة للصفقات 
وستعمل على اعتماد نفس املنهج بالنسبة 

 .لالستشارات

  

20/2016فيما يتعلق باالستشارة عدد-

 .املتعلقة بتهيئة املستودع البلدي بالصخرية
يف اطار فرز العروض تعتمد البلدية-

الواردة عليها على العرض األقل مثنا وتقوم 
بالتثبت فيما يرد عليها من عروض ماليا 

 .وفنيا

  

فيما يتعلق باحرتام أجال ابرام وتنفيذ اقتناء-
 .شاحنة جمهزة بسلم

نظرا لكثافة العمل االداري ونقص -
املوارد البشرية للبلدية فقد تسرب هذا 

البلدية على جتاوزه يف  اخللل الذي ستعمل
 .املستقبل

  

  
 


