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ر الرقابة املالية ع بلدية    أوالد الشامختقر

  )2017سنة  تصّرف(

 

 البلدية تقديم

مر املؤرخ  أوالد الشامخأحدثت بلدية  ل  4 بمقت  ا . 1985أفر كما يبلغ عدد  كتارا 36.432وتبلغ مساح

ا  ا ان والسك لسنة 23.000س بلغ عدد املؤّسسات حسب  .20141 ساكنا حسب التعداد العام للس و

ل الوط للمؤسسات مجموع  عنوان سنة  1.034ال   .2017مؤسسة 

ومي عدد مر ا ق  2016 ماي 19  املؤرخ 2016 لسنة 598 وتبعا لصدور 
ّ
مر عدد واملتعل نقيح   662ب

سمية نيابات خصوصية ببعض البلديات  2011جوان  2املؤرخ   2011لسنة  ة  املتعلق ب ور م اب ا ب

سية  ا معتمد  2017خالل سنة  أوالد الشامخشؤون بلدية  أدارت، )أوالد الشامخ(التو نيابة خصوصية ترأس

  . أعضاء 7 توضّم  أوالد الشامخ

ة ة للبلدّية خالل الف لغ معّدل املوارد السنوّ ة خالل  د.أ 938 مجموع 2017- 2015 و لغ معدل النفقات السنو و

ة  ل بلدية . د.أ 577 مجموعنفس الف
ّ
شغ  سنة 20 أوالد الشامخو

ّ
م أجور بقيمة 2017 عونا  مو  صرفت ل

  .د.أ 280

مة    طبيعة امل

مة عدد  عمال بإذن خ  555امل ر  30بتار سّية ، 2018أكتو ة التو ّ ور م ن ا مة ب تفاقّية امل و إطار تنفيذ 

لّية  وكمة ا ة وا ضرّ ل برنامج التنمية ا شاء والتعم لتمو   النظرتولت الدائرة والبنك الدو لإل

د 2017 عنوان سنة أوالد الشامخ بلدّيةالوضعّية املالّية ل
ّ

ساب املا ومن للتأك ام إعداد ا ة  من إح ّ

ا الّدائرة أولتكما  .ومصداقّية البيانات املضّمنة به تمام ا  ا عبئة املوارد املتاحة ل ود البلدّية من أجل 

ا  كنف الشرعّية   .وتأدية نفقا

ندات الصرف املودعة لدى كتابة الدائرة  ساب املا ومس عمال الرقابية فحص ا استغالل و وشملت 

يان املوجه للبلدية وتلك املستخرجة من منظومة  ارات  عالوة ع" أدب بلديات"املعطيات الواردة باالست الز

ا امليدانية اص  اس ا ة  .املنجزة لدى مصا البلدية واملركز ا -2015وارتكزت أعمال الرقابة ع الف

                                                           
يجةوذلك   1 ديد للبلديات املعد من قبل الوزارة امل إثر توّسع البلدّية ن ي ا ا لية طبقا لأل التقسيم ال ومي عدد مرلفة بالشؤون ا  2016ماي  26   602 ا

ابّية لبعض البلديات دود ال ر ا ق بتحو
ّ
  .املتعل
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عنوان السنة باعتبار أن عملية الرقابة املالية ع البل 2017 ورة أعاله انطلقت  تفاقية املذ ديات  إطار 

  .2015املالية 

سابات  انية وختم ا   إجراءات إعداد امل

ام الفصل  خالفا سا  1975ماي  14املؤرخ   1975لسنة  35من القانون عدد  13ألح املتعلق بالقانون 

تمامه لية كما تّم تنقيحه و ماعات ا انية ا انّية  بالنصوص الالحقة مل عرض مشروع م والذي يق 

ا خالل الدورة العادّية الثالثة اع وجو لس البلدي لالق لّية ع أنظار ا ماعة ا ، تم عرض مشروع ا

لس انية البلدية ع مداولة ا عة دورته العادّية ال م خ  2016 لسنة را   . 2016نوفم  25املنعقدة بتار

انية البلدية من قبل  34و 33و 16وعمال بمقتضيات الفصول  من القانون سالف الذكر تّمت املصادقة ع م

دّيةوا  خ  امل سم  30بتار ساب املا لسنة  2016د صوصية لبلدية  2017كما تّم عرض ا ع النيابة ا

ا العادية الثانية لسنة  أوالد الشامخ خ  2018 دور قبل أن يتّم عرض القرار  2018 ماي 25واملنعقدة بتار

خ  شراف ال صادقت عليه بتار انية البلدية ع سلطة  غلق م  .2018 جوان 27املتعلق 

خ  اسبات بتار ساب املا لدى دائرة ا لية  19وتم إيداع ا   .2018جو

  خالصة أعمال املراجعة

عتيادية املرّس  ستخالصفيما عدا املبالغ املتعلقة ببقايا  بائية  بائية واملوارد غ ا ي املوارد ا ال مة  جز

ة 
ّ
ا بدق ر تحديد

ّ
ندية وامليدانية من مالحظات فإنه يمكن عذ ت إليه أعمال التدقيق املس ومع اعتبار ما ان

لية من التأكيد بدرجة معقولة وحسب املبادئ ال ت ماعات ا انية ا اسبة العمومية وم ا أنظمة ا قوم عل

ية وع أوالد الشامخ أن حسابات بلدية  اس يجة ا ا التأث ع صدق الن ة من شأ ر ا أخطاء جو شو ال 

انية سنة  عنوان م ية املنجزة قبضا وصرفا  اس   .2017ة العمليات ا
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ساب املا لسنة  م   )بالدينار( 2017ص ا
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ا أوالد الشامخ تحليل موارد بلدية    ونفقا

انية    7201لسنة  النتائج العامة لتنفيذ امل

انية بلديةأ ف  فائض جمعن  2017سنة عنوان تصرف  أوالد الشامخ سفر تنفيذ م  املقابيض ع املصار

له  د.أ 472,907قدره  سبة تم تحو حتياطي % 100ب   .إ املال 

لت خالل سنة  ف  ملّية للمقابيض ع املصار زه النتائج العاّمة أّن الفوائض ا ّم ما ت  2017ومن أ

ساوي  ارتفاعا سنة د .أ 120بقيمة  معّدل 2015مقارنة  ة  تطور  و ته 2017- 2015سنوي خالل الف  %.16 س

لت فوائض املقابيض ع  ّ ّول خالل سنة و سبة للعنوان  ف بال سنة  2017املصار  ارتفاعا 2015مقارنة 

معّدل .أ 166بقيمة  ا%  71ساوي  سنوي تطّور د و ة نفس  . خالل الف

عنوان سنة  سنة  2017وعرفت جملة موارد البلدّية  سبة .أ 456بقيمة  ارتفاعا 2015مقارنة  ا نمّو د و معّدل

ة %  27 ول وموارد . 2017- 2015خالل الف ّل من موارد العنوان  دته  عود ذلك أساسا إ التطّور الذي ش و

ي،  ّول حيث العنوان الثا سنة  2017خالل سنة  ارتفاعاعرفت موارد العنوان   284بقيمة بلغت  2015مقارنة 

ساوي .أ معّدل تطّور سنوي  ة %  30د و دت موارد كما  ،2017- 2015خالل الف يش  2017سنة  العنوان الثا

سنة د .أ 172بقيمة  ارتفاعا معّدل  2015مقارنة  ساوي تطور و ا%  24سنوي  ة نفس   .خالل الف

انّية، فقد عرفت  سنة  2017د خالل سنة .أ 356بقيمة  ارتفاعاأما نفقات امل معّدل تطّور  2015مقارنة  و

ساوي  ة %  37سنوي  عود ذلك إ . 2017-2015خالل الف ّول التطّور و ف العنوان  دته مصار الذي ش

ي  ةوالعنوان الثا ذه الف دت حيث . خالل  ّول  نفقاتش سنة  2017خالل سنة ارتفاعا  العنوان  مقارنة 

معّدل .أ118بما قيمته  2015 ساوي د و ة %  17 تطور سنوي  دت، 2017- 2015خالل الف نفقات  كما ش

ي  سنة  2017خالل سنة ارتفاعا العنوان الثا معدل تطور .أ 218بما قيمته  2015مقارنة   116ساوي  سنوي د و

ة %   .خالل نفس الف

    املوارد

ون  حدود .أ 1.195مجموع  2017خالل سنة الشامخ  أوالدبلغت جملة موارد بلدية  من املوارد  % 95د و تت

  .من موارد التنمية%  41وعتيادية 

لغت املوا عتيادّية للبلدية خالل سنةو عتيادّية  .أ 697ما جملته  2017 رد  بائّية  ّون من املوارد ا د و تت

عتيادية  حدود %  32حدود  بائية    %. 68ومن املداخيل غ ا

عتيادّية لبلدّية  بائّية  لة  2017سنة  د.أ 221 إ 2015د سنة .أ 147من  أوالد الشامخوتطّورت املوارد ا ّ م

ادة بقيمة  ة.أ 74ز ادة عن نمّو  ونتجت .% 22ساوي   2015-2017د ومعّدل تطّور سنوي خالل الف ذه الز
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شطة بقيمة  ساوي و د .أ 33املعاليم ع العقارات و ستلزام بقيمة  د .أ 26مداخيل إشغال امللك العمومي و

ةومعاليم املوجبات والرخص  ساوي  دار دمات بقيمة  سنة  د.أ 15وا  .2015مقارنة 

شطةوتمثل  سبة إ البلدية حيث تم تحصيل  املعاليم ع العقارات و م مورد بال أي  2017د  سنة .أ 92أ

ل 
ّ
عتيادية للبلدية%  42ما يمث بائية  مداخيل إشغال امللك  املراتب املوالية وتُحّل . من جملة املداخيل ا

ةاملوجبات والرخص داخيل مو ) د.أ 78(العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه  ومعاليم  مقابل  دار

ل تباعا ) د.أ 50(خدمات  إسداء
ّ
عتيادية%  23و%  35أي ما يمث بائية    .من املداخيل ا

سبة  عتيادّية  حدود  ن املداخيل املالّية  عتيادّية ب بائّية  ومداخيل أمالك %  97وتتوّزع املداخيل غ ا

سبة  عتيادّية  حدود    %. 3البلدّية 

عتيادّية من  بائّية  لة  2017د سنة .أ 477إ  2015د سنة .أ 267تطّورت املداخيل غ ا ّ بقيمة  ارتفاعام

ة .أ 210 فّسر ذلك أساسا . % 34ساوي  2017- 2015د ومعّدل تطّور سنوي خالل الف املداخيل  بارتفاعو

عتيادّية  ك املسند إ بلدّية أوالد الشامخ سنة  )د.أ 198(املالّية  م املناب من املال املش ب تطّور   2017س

ي للبلدّية حيث تطّور من  ا   .2017د سنة .أ 440إ  2015نة د س.أ 214ع اثر التوّسع ال

لة 2017د  سنة .أ 498أّما موارد التنمية للبلدّية فقد بلغت ما جملته  ّ سبة .أ 172بقيمة  ارتفاعا م د و

ساوي  ة %  24تطّور سنوي  فّسر ذلك . 2017- 2015خالل الف صصة للتنمية  بارتفاعو املوارد الذاتّية ا

ساوي أي بمعّدل تطّور ) د.أ 140( ة  اض  ارتفاعو  % 22 سنوي خالل نفس الف ق أي بمعّدل  )د.أ 48(موارد 

ة ن  % 86ساوي  تطّور سنوي خالل نفس الف الة تتراجع ح عتمادات ا  د.أ 16بقيمة  املوارد املتأتية من 

ةسل بمعّدل تطّور سنوي  و   .% 93ساوي  خالل نفس الف

   النفقات

ول  لة 2017د سنة .أ 446بلغت نفقات العنوان  ّ سنة .أ 117تطورا بقيمة  م سبة  2015د مقارنة   تطّور و

ساوي  ة %  17سنوي  ما  2017وتبلغ نفقات التأج العمومي ووسائل املصا سنة . 2017-2015خالل الف

ل .أ 410قيمته 
ّ
ول % 92د أي ما يمث  .من مجموع نفقات العنوان 

دت نفقات التأج العمومي تطورا بقيمة  سنة .أ 49وش %  10 ساوي أي بمعّدل تطور سنوي  2015د مقارنة 

ة   د.أ 58نموا بقيمة  التدخل العمومينفقات و  وسائل املصانفقات ل من كما عرفت  2017-2015خالل الف

سنة تباعا  د.أ 11و ة%  92و %  35ساوي ع التوا أي بمعّدل تطّور سنوي  2015مقارنة    .خالل نفس الف

يأّما نفقات  لة 2017د سنة .أ 277فقد بلغت ما جملته  العنوان الثا سنة .أ 218بقيمة  رتفاعاا م د مقارنة 

سبة 2015 ساوي  و ة %  116 تطّور سنوي  ن نفقات التنمية  .2017-2015خالل الف ذه النفقات ب وتتوزع 

سبة  د.أ 232بقيمة  سديد أصل الدين بقيمة   % 84و سبة  د.أ 45و  .%16و
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وظ  2017د سنة .أ 232إ  2015د سنة .أ 13د من .أ 219وتطّورت نفقات التنمية بقيمة  ذا التطّور امل ونتج 

ا  بنمّو  ع يذكر م يجة برمجة عّدة مشار ثمارات املباشرة ن س م خاّصة م  الطرقات واملسالك ب

انّية بلغ  ا سنة .أ 207د تّم صرف .أ 349اعتمادات مرّسمة بامل   .2017د م

  القدرات املالية

ستقاللية املالية  ّول (بلغ مؤشر  ك  –موارد العنوان  ّول  /املناب من املال املش أوالد ببلدية ) موارد العنوان 

سبة   2017سنة  %  37سبة  الشامخ ك .2015سنة  % 48مقابل  عزى ذلك إ تطّور املناب من املال املش  و

ا  )% 43( بائّية ومداخيل أمالك سق أع من املداخيل ا ذا املؤشر بلغ ع املستوى  ).% 23(ب علما وأن 

سبة    .  % 70الوط 

امش التصرف ببلدية  ّول (( أوالد الشامخأّما مؤشر  ف العنوان  ف العنوان  / )نفقات التأج -مصار مصار

سبة ) ّول  ذا املؤشر ارتفع 2017 سنة %  37فقد بلغ  حيث  2016و 2015سنوات مقارنة  مع التذك أن 

  . % 29و  % 30بلغ ع التوا 

ع ابئة موارد البلدية مالحظات حول  نجاز نفقا   و

  الرقابة ع املوارد :أوال

  تقدير املوارد .1

سبة موارد  ققة ببلدية  ول العنوان بلغت  ما ) بدون اعتماد التنقيحات(مقارنة بالتقديرات  أوالد الشامخا

ته  ن .% 62س سبة إ مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية  % 87 وتراوحت ب بال

ة ومعاليم مقابل إسداء خدمات%  74فيه و دار سبة إ مداخيل املوجبات والرخص     .بال

 إعداد جداول التحصيل .2

عدم شمولي قت خاّصة 
ّ
عل و إعداد جداول التحصيل عّدة نقائص  ا اش   .فضال عن التأخ  إعداد

  شمولّية جداول التحصيل

ان والسك لسنة  نادا إ نتائج التعداد العام للس  أوالد الشامخ، بلغ عدد املساكن باملنطقة البلدية 2014اس

ية لسنة  مضّمنا امسكن 617مقابل  امسكن 1.420ما جملته  بجدول تحصيل املعلوم املوظف ع العقارات املب

التا فإن . 2017 ا بجدول التحصيل %  43و ّية باملنطقة البلدّية لم يتّم تضمي وذلك  من عدد املساكن املب

ل  أعوان  ظّل  ّ ا حصاءالنقص امل ي ل   . البلدّية الذي لم يواكب النمو العمرا
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  تثقيل جداول التحصيل

ية وجدول تحصيل  را غلوحظ تأخ  تثقيل جدول تحصيل املعلوم ع العقارات املب  املعلوم ع 

ية وذلك خالفا ملقتضيات الفصل لية ال 30و  1ن املب باية ا ع أّن تلك املعاليم  انينصّ  انذلمن مجلة ا

ّل سنةمستوجبة الدفع بداية من  خ غرة جانفي من  ورة بتأخ تار داول املذ تجاوز ، حيث تم تثقيل ا

ن ر    .الش

  استخالص املعاليم .3

ن ضعف  الص تب ن باألداء عن ا يجة عزوف املطالب صوص ن بائية وذلك با سب استخالص املوارد ا

قتصار ع املرحلة  ّبع حيث يتّم  يفاء إجراءات الت ن ع اس اسب ي لألداء البلدي وعدم حرص ا التلقا

ية    .الرضائية دون إتمام إجراءات املرحلة ا

عالماتت   وجيه 

اسبة العمومية ع أن ) خامسا( 28و من الفصل تنّص الفقرة  اسب العمومي "من مجلة ا  ا
ّ
يتو

ة منه الص جملة املبالغ املطلو ده بالدين تبليغ إعالم للمدين يتضّمن دعوته  ع لف باالستخالص حال  ، .."امل

ن ّ ّية املعلوم ع العقار  تحصيل فصال مثقال بجدو 853 أّنه من جملة وقد تب را غ ات املب واملعلوم ع 

ّية لم اب 39سوى  إعالميتم  املب ية من أ ّرر القابض ذلك بتعّدد . 2017 عنوان سنة العقارات املب و

ة لديون الّدولة  ظّل نقص  ولوّ عطاء  ة الفصول املثّقلة و مشموالت القباضة املالّية بالّسوا و ك

  .عوان

ستخالصمواصلة    اجراءات 

ة أخرى، وخالفا ملا جاء بالفقرة الثانية من الفصل  اسبة العمومية، وال نّصت ) خامسا( 28من ج من مجلة ا

اية "ع أن  اسب العمومي تبليغ السند التنفيذي للمدين مع  ور،  30يتو ا عالم املذ خ تبليغ  يوما من تار

ن  ّ ري ملمن خالل تب دول الش عنوان سنة ا لية  ماعات ا ستخالصات الراجعة ل عة  يقع أنه لم  2017تا

م سند تنفيذيأي تبليغ  اص الذين تم إعالم   .لأل

ستخالص  سب 

سبة  2017د  سنة .أ 203إ  2015د  سنة .أ 174من  أوالد الشامختطورت جملة التثقيالت ببلدية  لة  م

ا  ية ومداخيل كراء عق % 8تطور قدر عنوان املعاليم ع العقارات املب شاط وتمثل التثقيالت  ارات معدة ل

سبة  عنوان سنة  % 92تجاري  سبة إ املعلوم ع العقارات .أ 85حيث بلغت  2017من مجموع التثقيالت  د بال

ية و سبة إ مداخيل كراء .أ 101املب شاط تجاري عقارات د بال   .معدة ل
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عنوان املبالغ املثقلة من  سبة  2017د  سنة .أ 27إ  2015د  سنة .أ 13وتطورت جملة املقابيض  لة  م

ا  ية ومداخيل كراء عقارات معدة  .% 44نمو قدر م املبالغ املستخلصة  املعلوم ع العقارات املب وتتمثل أ

سبة  شاط تجاري حيث مثلت ع التوا     %. 48و%  44ل

شاط تجاري مقارنة بجملة  عنوان مداخيل كراء عقارات معدة ل م املقابيض املستخلصة  مية  ورغم أ

ة %)  48(املقابيض  ذا املعلوم خالل الف ده استخالص  ستخالص الذي ش سق  حيث  2017-2015ومن 

سبة التطور السنوي الستخالصه  د ) 2017د سنة .أ 13إ  2015د سنة .أ 2من % ( 108بلغت  ذا املعلوم ش

دت معدل تطور سنوي قدره %  13سبة استخالص لم تتجاوز  ستخالص ال ش يجة تواصل تراكم بقايا  ن

ة  % 15   .)د.أ 88د إ .أ 83من (خالل نفس الف

دول التا تفاصيل استخالص املعاليم املثقلة ببلدية  ن ا ب   :2017عنوان سنة  أوالد الشامخو

ستخالص )د.أ(مبالغ لإلستخالص )د.أ(املقابيض الفصل  )%(سبة 

ية   14 85,303 12,244 املعلوم ع العقارات املب

ية را غ املب   11 16,316 1,844 املعلوم ع 

شاط تجاري    13 101,655 13,117 مداخيل كراء عقارات معدة ل

موع   13 203,274 27,205 ا

عنوان  طايا    التأخ  دفع املعاليم ع العقاراتا

لية ع أّنه  19ينّص الفصل  باية ا عنوان املعلوم "من مجلة ا ستوجب املبالغ املثقلة لدى قباض املالية 

ساوي  ية خطية  سب ابتداء من غرة جانفي من %  0,75ع العقارات املب ر تأخ أو جزء منه تح ل ش عن 

ا املعلومالسنة املوالية للسنة  عنوا ن  ،"املستوجب  ّ  أّنه تب
ّ
ور عدم إال ام الفصل املذ ام بتطبيق أح   .ل

نية .4 ة أو امل   تحصيل واستخالص املعلوم ع املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجار

دث باألمر عدد  ل الوط للمؤسسات ا نادا إ املعطيات الواردة بال  4 واملؤرخ  1994لسنة  780اس

ل  سيجا مؤسساتيا يضم  2017تحتوي  سنة  بأوالد الشامخ ، فإّن املنطقة البلدية1994أفر  1.034ع 

  . مؤسسة

ة أو  أوالد الشامخوتوظف بلدية  ى من املعلوم ع املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجار د ّد  ا ا سنو

ن اص الطبيعي نية ع  ساوي وفقا للفقرة  امل شطة والذي  ذه  ن لعقارات معّدة ل ن املستغل واملعنو

ية 38الثانية من الفصل  لية، املعلوم ع العقارات املب باية ا لوحظ أّن البلدية لم تضّمن وقد  .من مجلة ا

ا با ل املؤسسات الراجعة ل ور أعاله  ى للمعلوم املذ د د  ل  لنظربجدول مراقبة تحصيل ا واملدرجة بال

عنوان سنة  ،سالف الذكر مطالبة بدفع (مؤسسة  134ع  2017حيث اقتصر جدول مراقبة تحصيل املعلوم 

ا.أ 4,4معلوم جم قدره  ل ) د سنو
ّ
شور من قبل %  13أي ما يمث ل الوط امل من املؤسسات الواردة بال

د الوط لإلحصاء سنة  .املع ن مقارنة    .2015كما لم تقم البلدّية بأّية عملّية تحي
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نية من جملة  ة أو امل مية املعلوم ع املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجار بائية ورغم أ املداخيل ا

ة والقباضة للبلدية عتيادية ناء القباضة املالية بالبح است ن أّن القباضات املالية، و ّ ، طبلبةاملالية ب، فقد تب

ة  بالقائمات التفصيلية أوالد الشامخلم تواف قابض بلدية  ر ل املبالغ الراجعة للبلدية الش لعمليات تحو

ذا املعلوم ا للقائمات الواردة ع القباضة فأما مصا البلدية، . عنوان  ا واستغالل باإلضافة إ عدم طل

ا لم تحرص عأوالد الشامخالبلدية ب خرى ، فإ ذه القائمات من القباضات  ل   طلب  ن تفاصيل  وال تب

ل ن  عملية تحو قيمة املضّمنة بجدول مراقبة تحصيل املعلوم واملبلغ املستخلص المّما حال دون إجراء املقارنة ب

 ُ ى املطلوب بما  د ستوجب خالص معلوم إضا باعتبار املعلوم  االت ال  م  فعال قصد الوقوف ع ا س

  . تحصيل موارد إضافية

  بالتقادمسقوط فصول  .5

خ  ستخالص بتار ن تم تقديم قائمات  بقايا  سم  31ل ية  2017د ا ال تتضمن أية بيانات حول سنة وجو فإ

اسب الّدين ا ا عمال القاطعة للتقادم ال توال خ  خ التثقيل ونوع وتار  وذلك خالفا ملا ورد باملذكرة. وتار

دارة العامة للمحاسبة العمومية، مما ال  1995جانفي  16املؤرخة   1995لسنة  11العامة عدد  الصادرة عن 

   .سمح بتحديد الفصول ال سقطت بالتقادم

ام اسبة العمومية  36الفصل  وفقا ألح بع "ع أّنه الذي ينص من مجلة ا الديون  استخالصسقط حق ت

ا مستوجبة  5 العمومية بالتقادم بم سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة املوالية للسنة ال أصبحت خالل

سم  30املؤرخ   2011لسنة  7من القانون عدد  40وتبعا ملا ورد بالفصل . الدفع واملتعلق بقانون  2011د

ة املمتدة من 2012املالية لسنة  سبة إ الف عليق آجال التقادم بال سم  17 والذي نص ع   31إ  2010د

سم  سنة 2012د قة 
ّ
عت قد سقطت ما لم تقطع مدة  2010، فإّن الديون الراجعة للبلدية واملتعل ا  وما قبل

ه وفقا ملا ورد  عمال الصادرة عن املدين أو من ينو ل  بع بداية من تبليغ السند التنفيذي و التقادم بأعمال الت

و من الفصل  ورة 36بالفقرة  لة املذ   . مكرر من ا

طار، من خالل فحص قائمات بقايا  ذا  سم 31إ غاية  ستخالصوات   ملية 2017 د ، أّن القيمة ا

دة بذمة مدي البلدية 
ّ
ية (للديون املتخل ن باملعلوم ع العقارات املب دون اعتبار الديون املتعلقة باملطالب

ية را غ املب طار بأّن ديون . د.أ 94ما جملته  2017قد بلغت  مو سنة ) واملعلوم ع  ذا  ن   ّ  وتب

سبة (د .أ 56جملية بما قيمته  ا ولم  2010مستوجبة منذ سنة ) من جملة الديون املتخلدة%  59أي ب وما قبل

ة من  ا أعمال قاطعة للتقادم خالل الف ا للسقوط 2017إ مو سنة  2011 جانفي 01شمل عّرض  بما 

  .بالتقادم
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ام متنافرة وعدم التقيد باإلجراءات  .6 ن م مع ب ستخالص ا القانونّية  مجال استصدار وثائق 

 الوقتّية

ف إعداد يتوببلدية أوالد الشامخ املقابيض يل لوحظ أن وك
ّ
ل إعداد  وصوالت خالص املعاليم امل ا و باستخالص

ن  د من التطابق ب
ّ

ا أن ال يضمن التأك مع بي ام متنافرة من شأن ا ا و م ستخالص الوقتّية  شأ أذون 

ستخالص الوق سند  وتفاديا للمخاطر ال قد . القيمة الفعلّية للوصوالت واملبلغ الفع الواجب تضمينه 

مع يتوّجب أن تتو ذا ا لفة بتصفية املو تنجم عن  ة امل ستخالص الوق ع ضوء ا املص رد إعداد سند 

ا فعليا    .املبالغ ال قامت بتصفي

ة  .7 مالك البلدّية العقارّ   مداخيل 

ام القانون عدد  ن  1977ماي  25املؤّرخ   1977لسنة  37بالرغم من أّن أح نظيم العالقة ب واملتعلق ب

ن  سّوغ ن وامل ستعمال التجاري أو الصنا أو املسّوغ الت ذات  فيما يخّص تجديد كراء العقارات وا

ون مقابل قيمة كرائية عادلة وفق ما جاء  عديل معينات الكراء وأن ي انية  رف أتاح للبلدية إم املستعملة  ا

ن من خالل فحص قائمة عقو  26إ  22بالفصول من  ّ الت من القانون سالف الذكر، فإّنه تب غ ا سو د 

ة  ا التجارّ ا ال تمتلك ساوي  16البلدية والبالغ عدد ة  ادة سنو قتصار ع التنصيص ع ز  % 2أنه تم 

سبة لثالثة عقود   . فقط بال

ا غ تم تجديد سو مسة عقود  سبة  ة بال ادة السنو سبة الز و ما من  إضافة إ ذلك تولت البلدية تجميد  و

ة  معينات الكراء شأنه أن يحرم ادة السنو عنوان الز   .البلدية من مداخيل إضافية 

ائّية لعقود اللزمة .8   التصّرف  الضمانات ال

يمات ع أن يبقى  سبوعية بال سبوعية بأوالد الشامخ والسوق  نّصت كراسات الشروط املنظمة للسوق 

سن تنفيذ اللزمة والستخالص م ي مخصصا  ا ون املستلزم مطالبا به من املبالغ الضمان ال ا ع أن ي

ة املانحة إذن من ا اء مدة اللزمة و عد ان جاعه إال  ن نصت كراس . عنوان عقد اللزمة وال يمكن اس  ح

في واللواج والعقد الشروط  املتعلقة ب غ محطة النقل الر سبوعية بالسمرة ع  املنظمسو للزمة السوق 

ي جزءا من املبلغ املستوجب حيث يتم تقسيط املبلغ املتبقي دون اعتبار  خالف ذلك حيث ا ت الضمان ال اعت

ي ا   .الضمان ال

ي خالصا للمبلغ املستوجب عن  ا سواق املستلزمة قيمة الضمان ال ميع  سبة  عت البلدية بال ن  الت و ا

مر الذي ال  ة من استغالل اللزمة  خ ذا الثالثية  ا من جراء  ا بج الضرر الذي يمكن أن يحصل ل سمح ل

  .ستغالل
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اسب البلدّية .9  مسك حسابّية خاّصة بم

اسب مسك حسابية  279ينّص الفصل  اسبة العمومية ع أن يتو ا اسب البلدية  خاصةمن مجلة ا بم

ل سنة مالية بجرد تلك  ا بحساباته كما يقوم  مو  ا وجمع املنقولة وغ املنقولة وعند التعذر يتو مراقب

اسب اسب البلدية كما ال  .امل ن أّنه ال يتم مسك حسابية خاصة بم ّ وخالفا ملا جاء بالفصل سالف الذكر فقد تب

ا   .يتّم القيام بجرد سنوي ل

ا ومن ج رد أمالك ن أن البلدية ال تقوم بمسك دفاتر  اصة والعامة وتقتصر ع الكتب ة أخرى تب ا

ص  1995ماي  27املؤرخة   التوضي دية املمثل   وي لوالية امل لس ا ا أحال ا وال بمقتضا

ائنة وي وال عة للمجلس ا سه إ بلدية أوالد الشامخ جميع العقارات التا باملنطقة البلدية بأوالد الشامخ  رئ

ا عة أمالك و ما يحول دون متا    .و

انية .10 ة العمليات خارج امل   سو

خ  5تنّص التعليمات العامة عدد  تم  2بتار خ  47واملذكرة العامة عدد  1991س  2005جوان  22بتار

جراءات ا دارة العامة للمحاسبة العمومية ع استحثاث  ن عن  ارجة الصادرت ة العمليات ا سو لالزمة ل

ستخالص والعمل  تلفة واملقابيض املستخلصة قبل إعداد أذون  يداعات ا انية خاصة  بندي  عن امل

انية البلدية ا بم يل ن وذلك بت ت ة املبالغ ال تجاوزت الس سو  أّنه بالرجوع إ القائمات املفصلة  . ع 
ّ
إال

ارجة خ  املقابيض ا انية واملتبقية للصرف بتار سم  31عن امل ن أّن 2017د ّ د من جملة .أ 19,701، تب

عنوان .أ 22,878 ا الضماناتد  سو ن ولم تتم  ت   .عود إ أك من س

  انجاز النفقاتالرقابة ع : ثانيا

انية تقدير  .1   نفقات امل

ّول ببلدّية  سبة انجاز نفقات العنوان  انية الشامخأوالد بلغت  سنة  % 48 مقارنة باالعتمادات املرسمة بامل

دك .2017 صلّية تما ش ّول  عتمادات  سبة إ نفقات العنوان  انّية املرّسمة  بال مقارنة باالعتمادات بامل

سبة  ائّية  وظة تجاوزت 2اتّ غال لة تراجعا % 38 م فّسر ذلك خاّصة  .د.أ 580د إ .أ 980من  م و

سبة  د.أ 302بالتنقيحات بالنقصان  نفقات التصّرف الطارئة وغ املوّزعة بما قدره    . %100و ب

نجاز  سبة  ي فلم تتجاوز  سبة إ نفقات العنوان الثا ا  % 44أما بال ات قدر ّ غ سبة  يل   % 11مع 

يجة التنقيحات بال ادةن ثمارات املباشرة بما قدره  ز س سبة إ نفقات  ّررت البلدّية ضعف  .د.أ 80خاّصة بال و

ثمار لسنة  نامج السنوي لالس ده ال ل الذي ش
ّ
نجاز إ التعط قة بالّدراسات 2017سبة 

ّ
  . املرحلة املتعل

                                                           
2
ائية املرسمة: (اتّ سبة التغ   صلية املرسمة -عتمادات ال صلية املرسمة)/عتمادات    عتمادات 
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ي  ّصصة لنفقات العنوان الثا عتمادات ا الك  سبة عدم اس لغت  عزى ذلك %.  60و  إ عدمأساسا و

ثمارات املباشرة صصة لالس عتمادات ا الك  سبة بلغت  اس    .% 50ب

ثمار لسنة  .2 نامج السنوي لالس   2017تنفيذ ال

ثمار لسنة  نامج السنوي لالس ن  2017تّم إعداد ال شاركية مع املواطن لسات ال ا بناء ع ا املنصوص عل

ليةضمن آليات برنامج  وكمة ا ة وا ضر نامج .التنمية ا ة .أ 200وحيدا بقيمة  مشروعا وتضّمن ال
ّ
د بخط

لّية بحساب  ي لتعبيد الطرقات.أ 113د مساعدة و.أ 87تمو ل ذا   .د تمو

عد  .3 سم 15عقد نفقات    د

خ  عد تار عقد نفقات  طه الفصل  15قامت البلدية  ش سم دون وجود إثبات للضرورة كما  من مجلة  90د

اسبة العمومّية الذي ينص ع أّنه عد " ا ف عادية لسنة مالية ما  سم من نفس  15ال يجوز عقد مصار د

ا  ذه النفقات الّرجوع إ تطبيقة أدب بلديات و ".السنة إال عند الضرورة الواجب إثبا   .د 889بلغت قيمة 

  

م   التوصياتأ

  اسبة العمومّية التقّيد ضرورة ب الّدائرة تو ة ا
ّ
لّية ومجل باية ا ة ا

ّ
ام مجل ن وخاّصة أح بالقوان

لّية ا بمجال املالّية العمومّية ا قة م
ّ
ا العمل وخاّصة املتعل اري  ب ا ات ال  .و

 ية ية العمل ع تقليص آجال تثقيل جداول تحصيل املعلوم ع العقارات املب  والعقارات غ املب

ّل من القباضة  سيق مع  ة ببالسوا  البلديةوذلك بالت و ديةوأمانة املال ا  .امل

  ّية را غ املب ية واملعلوم ع  دو تحصيل املعلوم ع العقارات املب ن البلدّية  ضرورة تحي

سم ا بما  ن وذلك من خالل إعداد إحصاءات تكميلية إلضفاء الشمولية الالزمة ع توظيف ح بتحس

ا   . موارد

 ستخالص ضرورة سب  ن  مية الالزمة لتحس بع  ستخالص والت ق  إيالء أعمال 
ّ
وخاصة فيما يتعل

  .باملعاليم ع العقارات

  ى د ن جدول املراقبة بتضمينه املؤسسات املوجودة باملنطقة البلدية وتحديد املبلغ  ضرورة تحي

ا  اضعة للمعلوم ع املؤسسات إجراء مراقبة و املطلوب م باالعتماد ع جدول شامل للمؤسسات ا

نية ة أو امل   .ذات الصبغة الصناعية أو التجار

  ا اري  ا طبقا للصيغ القانونية ا جال ال تحكم عقد النفقات وتأدي جراءات و ام بالقواعد و ل

 .العمل



 

 



 

 

 

 



 

 

 




