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  السوا���تقر�ر�الرقابة�املالية�ع���بلدية�

  )2017سنة��تصّرف(

 

  البلدية تقديم

� ��� �السوا��� �بلدية ��23أحدثت ��1965أوت �امل�دية �والية �بلديات �إحدى �من �مساح��او�� ��وتبلغ �380حوا��

�للبلديات( �كتارا �ا��ديد �ال��ا�ي �اعتبار�التقسيم �يبلغ. )دون ��كما �س�ا��ا �العام�5.381عدد �التعداد �حسب

  .2014لسنة��للس�ان�والسك��

���سي���البلدية�خالل�سنة�. مؤسسة�2418منطقة�السوا����ببلغ�عدد�املؤسسات��قتصادية��و �
ّ
� 2017وتو�

����عامال �58فني�ن�و�3إدار��ن�و��10عمل���ا��و . أعضاء�يرأس�ا�معتمد�السوا����6نيابة�خصوصية�ت��كب�من�

  .إطار��ي�لة�عامة�مت�ونة�من�كتابة�عامة�وإدارة�فرعية�للشؤون��دارّ�ة�واملالية�وإدارة�فرعية�فنية

 .د.أ 1.430د�و.أ�1.682تباعا�مبلغ��2017-2015و�لغ�معدل�املوارد�والنفقات�السنو�ة�خالل�ف��ة��

  طبيعة�امل�مة�

�عدد �امل�مة �بإذ�ي ��551 عمال ��558وعدد �2018أكتو�ر� 30بتار�خ �ب�ن�، �امل��مة ��تفاقّية �إطار�تنفيذ و��

تولت�ورّ�ة�التو�سّية�والبنك�الدو���لإل�شاء�والتعم���لتمو�ل�برنامج�التنمية�ا��ضرّ�ة�وا��وكمة�املحلّية�ا��م�

د�بدرجة�معقولة�من�إح�ام�إعداد�ا��ساب��2017 ���الوضعّية�املالّية�للبلدّية��عنوان�سنة�النظر الدائرة�
ّ

للتأك

كما�أولت�الّدائرة�ا�تمام�ا�ملج�ود�البلدّية�من�أجل��عبئة� .املا���ومن��ّ�ة�ومصداقّية�البيانات�املضّمنة�بھ

  .املوارد�املتاحة�ل�ا�وتأدية�نفقا��ا����كنف�الشرعّية

� �الصرف �ومس�ندات �املا�� �ا��ساب �فحص �الرقابية ��عمال �واستغالل�وشملت �الدائرة �كتابة �لدى املودعة

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

-2015ة�وارتكزت�التحاليل�املالية�ع���الف�� �.امليدانية�املنجزة�لدى�مصا���البلدية�واملركز�املحاس���ا��اص���ا

2017.  

 داد�امل��انية�وختم�ا��سابات�إجراءات�إع

املتعلق�بالقانون��1975ماي��14املؤرخ�����1975لسنة��35من�القانون�عدد��)جديد( 13ألح�ام�الفصل�طبقا

� �مل��انية �م��انية��ما��سا��� �مشروع �عرض �تم �الالحقة، �بالنصوص �وإتمامھ �تنقيحھ �تّم �كما �املحلية اعات

  . 2016 نوفم���24املنعقدة�بتار�خ�� ���2016دورتھ�العادّية�الثالثة�لسنة��البلدية�ع���مداولة�املجلس
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�الفصول� �البلدية�من��34و�33و�16وعمال�بمقتضيات �م��انية �ع�� �املصادقة �الذكر�تّمت �سالف �القانون من

  .2016د�سم����31بتار�خ��امل�دّيةقبل�وا���

� ��عتمادات �وتحو�ل �التنقيح �عمليات �مقارنة �تّمت �وقرارات�وقد �التنقيح �قرارات �محتوى �مع �امل��انية داخل

تحو�ل��عتمادات�والتأكد�من�تطابق�ا،�كما�تّم�التحقق�من���ة��جراءات�وا��صول�ع���مصادقة�سلطة�

    .من�القانون��سا����مل��انية�ا��ماعات�املحلية�28و�27و�25و��13شراف�عل��ا�طبقا�ألح�ام�الفصول�

لسنة��ست�نائية� ���دور��ا��السوا���ع���النيابة�ا��صوصية�لبلدية��2017ا���لسنة�تّم�عرض�ا��ساب�امل�و 

2018�� �بتار�خ �سلطة��2018 ماي 11واملنعقدة �ع�� �البلدية �م��انية ��غلق �القرار�املتعلق �عرض �يتّم �أن قبل

�19املحاسبات�بتار�خ�وتّم�إيداع�ا��ساب�املا���لدى�دائرة� .2018 جوان �27شراف�ال���صادقت�عليھ�بتار�خ�

 .2018جو�لية�

  خالصة�أعمال�املراجعة

�فيما�عدا�املبالغ�املتعلقة�ببقايا��ستخالص�و�باعتبار�ما�ان��ت�إليھ�أعمال�الرقابة�فإنھ�يمكن�التأكيد�ع���أّن 

ال��شو��ا�أخطاء�جو�ر�ة�من�شأ��ا�أن�تمس��2017عمليات�القبض�والصرف�املنجزة��عنوان�السنة�املالية�

  .صداقية�البيانات�املضمنة�با��ساب�املا���للبلديةبم
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   ��2017ص�ا��ساب�املا���لسنة�م

       2015 2016 2017 

 2.045,962 1.473,517 1.525,340  مقابيض

 1.710,662 1.145,690 1.092,700   العنوان��ول 

 965,151 799,619 803,034 املداخيل�ا��بائية��عتيادية 1

 
 331,394 335,985 366,632 املعاليم�ع���العقارات�و��شطة 1

 
 476,872 332,045 296,820 مداخيل�إشغال�واستلزام�امللك�العمومي�البلدي 2

 
 156,885 131,589 139,581 معاليم�الرخص�وإسداء�خدمات 3

 745,511 346,071 289,666 املداخيل�غ���ا��بائية��عتيادية 2

 
 99,095 118,134 77,628 أمالك�البلدية��عتياديةمداخيل� 5

 
 646,415 227,937 212,037 املداخيل�املالية��عتيادية 6

 335,300 327,827 432,641 العنوان�الثا�ي

 257,102 229,781 294,212 املوارد�الذاتية�املخصصة�للتنمية 3

 
 159,207 153,511 219,087 منح�التج��� 7

 
 97,896 76,270 75,125 وموارد�مختلفةمدخرات� 8

 78,003 97,851 138,233 موارد��ق��اض 4

 
 78,003 97,851 138,233 موارد��ق��اض�الداخ�� 9

 195 195 195 املوارد�املتأتية�من��عتمادات�املحالة 5

 
 195 195 195 املوارد�املتأتية�من��عتمادات�املحالة 12

 1.687,657 1.261,015 1.342,143   مصار�ف

 1.444,286 1.097,988 1.015,702   العنوان��ول 

 1.376,237 1.061,093 1.015,702 نفقات�التصرف 1

 
 782,053 743,037 694,989 التأج���العمومي 1

 
 530,860 297,058 303,292 وسائل�املصا�� 2

 
 63,324 20,998 17,421 التدخل�العمومي 3

 68,049 36,895 0 املح��فوائد�الدين� 2

 
 68,049 36,895 0 فوائد�الدين�املح�� 5

 243,371 163,026 326,441 العنوان�الثا�ي

 243,371 163,026 326,441 نفقات�التنمية 3

 
 243,371 163,026 326,441 �س�ثمارات�املباشرة 6

 0 0 0 �سديد�أصل�الدين 4

 
 0 0 0 �سديدأصل�الدين 10

 0 0 0 املسددة�من��عتمادات�املحالةالنفقات� 5

 
 0 0 0 النفقات�املسددة�من��عتمادات�املحالة 11

 358,306 212,503 183,197 الفائض
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  ونفقا��ا السوا���تحليل�موارد�بلدية�

   7201لسنة��النتائج�العامة�لتنفيذ�امل��انية

���املقابيض�ع���املصار�ف����فائض�جمعن��2017سنة��عنوان�تصرف��سوا���ال�سفر�تنفيذ�م��انية�بلديةأ

� ��د.أ�358قدره �تحو�لھ �تم �%  100ب�سبة �املال ��عتمادات���حتياطيإ�� �بواسطة �ممّولة �مشار�ع �غياب ��

   .املحالة

لّية�للمقابيض�ع���املصار�ف���لت�خالل�سنة�ا��مأّن�الفوائض��للم��انية�ومن�أ�ّم�ما�ت��زه�النتائج�العاّمة

 40 �س�تھ�2017-2015سنوي�خالل�الف��ة��تطور �و�معّدل�2015د��مقارنة��سنة�.أ�175بقيمة��ارتفاعا 2017

.% 

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

  . خالل�الف��ة�نفس�ا%  86د�و�معّدل�سنوي��ساوي�.أ 189بقيمة��ارتفاعا

معّدل�ا�نمّو�د�و��سبة�.أ 521بقيمة��ارتفاعا 2015مقارنة��سنة��2017البلدّية��عنوان�سنة��وعرفت�جملة�موارد

16  %� �الف��ة �. 2017-2015خالل �التطّور �إ�� �ذلك �و�عود ��ول�املزدوج �العنوان �موارد �من ��ّل �ش�دتھ الذي

� �الثا�ي، �العنوان �الذيفوموارد �الوقت ��فيھ�عرفت�في ��ّول �العنوان �موارد �تطّورا �سنة مقارنة��2017خالل

� ���2015سنة �.أ�618بقيمة ��ساوي �سنوي �تطّور �و�معّدل �%  25د �الف��ة �موارد��،2017-2015خالل ش�دت

خالل�%  �12ساوي��سل���و�معّدل�سنوي  2015مقارنة��سنة�د�.أ�97بقيمة��تراجعا 2017سنة��العنوان�الثا�ي

  .الف��ة�نفس�ا

و�معّدل�تطّور��2015مقارنة��سنة��2017د�خالل�سنة�.أ 346بقيمة��ارتفاعاأما�نفقات�امل��انّية،�فقد�عرفت�

� ��ساوي �%  12سنوي �الف��ة �ذلك. 2017-2015خالل � و�عود �إ�� �نفقاتالتطّور �ش�دتھ ��ّول �الذي �العنوان

كما�،�2017-2015خالل�الف��ة�%  19د�و�معّدل��سبة�.أ�429بما�قيمتھ��2015مقارنة��سنة��2017خالل�سنة�

%  14د��و�معّدل�.أ 80بما�قيمتھ��2015مقارنة��سنة� اتراجع 2017خالل�سنة�العنوان�الثا�ي�نفقات� ش�دت

  .خالل�الف��ة�نفس�ا

  املوارد��

من�املوارد��% 84د�و���تت�ون����حدود�.أ�2.046مجموع��2017خالل�سنة��سوا���بلغت�جملة�موارد�بلدية�ال

  .من�موارد�التنمية%  16و�عتيادية�

�املوا �سنةو�لغت �خالل �للبلدية ��عتيادّية ��2017 رد �جملتھ �امل.أ�1.711ما �من �تت�ّون �و�� ا��بائّية��داخيلد

  %. 34ومن�املداخيل�غ���ا��بائية��عتيادية����حدود�%  �56عتيادّية����حدود�
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م�ّ�لة� 2017سنة��د.أ�965 إ�� 2015د�سنة�.أ�803من��السوا���وتطّورت�املوارد�ا��بائّية��عتيادّية�لبلدّية�

�ذه�الز�ادة�عن�نمّو� ونتجت .% �10ساوي��2017-2015د�ومعّدل�تطّور�سنوي�خالل�الف��ة�.أ�162ز�ادة�بقيمة�

� �والرخص �املوجبات ���دار�ةمعاليم ��ساوي �بقيمة �العمومي�و  د.أ 17وا��دمات �امللك �إشغال مداخيل

 .2015د��مقارنة��سنة�.أ�180و�ستلزام�بقيمة��ساوي�

مداخيل�إشغال�امللك�العمومي�البلدي�واستلزام�املرافق�العمومية�فيھ�أ�م�مورد�بال�سبة�إ���البلدية�وتمثل�

ل��2017د����سنة�.أ�477حيث�تم�تحصيل�
ّ
. من�جملة�املداخيل�ا��بائية��عتيادية�للبلدية % 49أّي�ما�يمث

� �وتُحّل �املوالية �املراتب �أو��� �أو�التجار�ة �الصناعية �الصبغة �ذات �املؤسسات �ع�� �املعلوم ��عنوان املداخيل

� �مو ) د.أ�295(امل�نّية �داخيل �والرخص ���دار�ةاملوجبات �مقابل ��� ��إسداءومعاليم �ما�) د.أ�157(خدمات أي

ل�تباعا�
ّ
  %.  16و%  31يمث

� �ومن �املب�ية �العقارات �ع�� �املعلوم �من �املتأتّية �املداخيل �فقد��انت�ع���أّما �غ���املب�ية، ��را��� �ع�� املعلوم

ل�تباعا�حوا���.أ�10د�و.أ 25 التوا������حدود
ّ
  .ا��بائية��عتيادية�داخيلاملمن��ذه�%  1و%  3د�أي�ما�يمث

ومداخيل�أمالك�%  87وتتوّزع�املداخيل�غ���ا��بائّية��عتيادّية�ب�ن�املداخيل�املالّية��عتيادّية����حدود��سبة�

  %. 13البلدّية��عتيادّية����حدود��سبة�

�ارتفاعام�ّ�لة��2017د�سنة�.أ�746إ����2015د�سنة�.أ�290تطّورت�املداخيل�غ���ا��بائّية��عتيادّية�من�و 

� �.أ�456بقيمة �الف��ة �خالل �سنوي �تطّور �ومعّدل ��2017-2015د �%.  �60ساوي �أساسا  بارتفاعو�فّسر�ذلك

  .) د.أ�434(املالّية��عتيادّية�املداخيل�

د�و��سبة�.أ�97بقيمة��تراجعامحققة��2017د����سنة�.أ�335أّما�موارد�التنمية�للبلدّية�فقد�بلغت�ما�جملتھ�

 موارد��ق��اض�الداخ�� ب��اجع أساسا�و�فّسر�ذلك. 2017- 2015خالل�الف��ة�%  �12ساوي��سل���تطّور�سنوي 

  .%  25سنوي�خالل�نفس�الف��ة��ساوي��راجعتد�أي�بمعّدل�.أ 60بما�قيمتھ�

   النفقات

و��سبة��2015د�مقارنة��سنة�.أ�429محققة�تطورا�بقيمة��2017د�سنة�.أ�1.444بلغت�نفقات�العنوان��ول�

��تطّور  ��ساوي �%  19سنوي �الف��ة �سنة�. 2017-2015خالل �املصا�� �ووسائل �التأج���العمومي �نفقات وتبلغ

ل�.أ�1.313ما�قيمتھ��2017
ّ
 .من�مجموع�نفقات�العنوان��ول %  91د�أي�ما�يمث

%  6 �ساوي أي�بمعّدل�تطور�سنوي��2015د�مقارنة��سنة�.أ�87وش�دت�نفقات�التأج���العمومي�تطورا�بقيمة�

� �الف��ة ��2017-2015خالل �عرفت �كما �من ��ل �املصا��نفقات �و �وسائل �العمومينفقات �بقيمة��التدخل نموا

خالل�%  91و�%  �32ساوي�ع���التوا���أي�بمعّدل�تطّور�سنوي��2015مقارنة��سنة�تباعا� د.أ�46و� د.أ�228

  .نفس�الف��ة
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� �البالغة �املحلية �العمومية ��سي���املصا�� �.أ�508و�ستأثر�نفقات �ب�سبة �وسائل��% 96د �نفقات �جملة من

  .م��ا�نفقات�اس��الك�الك�ر�اء�والغاز�وشراء�الوقود�لوسائل�النقل�% 36املصا���،�

 2015د�مقارنة��سنة�.أ�83بقيمة��تراجعا م��لة 2017د�سنة�.أ�243أّما�نفقات�التنمية�فقد�بلغت�ما�جملتھ�

  . 2017-2015خالل�الف��ة�%  �14ساوي��سل���تطّور�سنوي �و��سبة

ل�جميع�ا����مصار�ف��س�ثمارات�املباشرة�د.أ�243 نفقات�العنوان�الثا�ي بلغت
ّ
وش�دت��عتمادات�. وتتمث

ل�تلك�%.  17ب�سبة��2017 -2015خالل�الف��ة��ز�ادةغ���املستعملة�بال�سبة�إ���نفقات�العنوان�الثا�ي�
ّ
وتمث

  .  2017من�مجمل��عتمادات�املرصودة�خالل�سنة�%  �37عتمادات��سبة�

و�عّد�مشار�ع�الطرقات�واملسالك��.2015مقارنة��سنة�%  14ب�سبةس�ثمارات�املباشرة�� نفقات��وقد�تراجعت

    %. 19و%  23أ�ّم��س�ثمارات�ال���أجر��ا�البلدية�ب�سب�تبلغ�ع���التوا����و�نارة

  القدرات�املالية

�208بلغت�قيم��ا��جمالية�وما�سبق�ا� 2016تتعلق��سنة�ب�سديد�متخلدات��2017بلدية�خالل�سنة�القامت�

�.أ ���ّم �%  97د ��ل ��� �خاصة �تمثلت �عمومّية، �مؤسسات �تجاه دات
ّ
�متخل �خالص �ام��ا �التو�سية�من لشركة

   .د.أ�95بقيمة��ومؤسسات�أخرى د�.أ�91للك�ر�اء�والغاز�بقيمة�

� �سنة ��عنوان �البلدية �ديون ��2017و�لغت �جملتھ �.أ�88ما �ومسا�% 50د �القروض �صندوق �تجاه عدة�م��ا

  . ا��ماعات�املحلية

� ��ديون الو�اعتبار���م �سنة ر�مديونيّ �،�2017عنوان
ّ

�مؤش �وا��اصةبلغ �العمومية �املؤسسات �تجاه �البلدية  ة

ديو��ا��مجا��ةو���املقابل�قّدر�مج�ود�البلدية����%.  5ما��عادل�) جملة�موارد�العنوان��ول /  الديون جملة�(

)� ��عتمادات ��املرصودةجملة �الدين �وأصل �الدين �وفوائد �املتخلدات ��ول / ل�سديد �العنوان �موارد ) جملة

  %. 23ب�سبة�

� �للبلدية ��دخار�ا��ام ���م �(و�مقارنة �املحققة ��ول �العنوان �موارد ��ول��–جملة �العنوان �نفقات جملة

مقبولة��سوا���ية�ال،�يّت���أّن�مديونية�بلد2017د�ب��م�الديون�املستوجبة�لسنة�.أ�266البالغ�) املحققة

  . وقابلة�لل�سو�ة�باالعتماد�ع���قدرا��ا�املالية�املتاحة

� �أخرى، �ج�ة �املالية�ش�دومن �( مؤشر��ستقاللية �الذاتية �املوارد ��ول / جملة �العنوان �موارد ببلدية��)جملة

خالل��% 78 مقابل�2017ة�خالل�سن%  67حيث�بلغت��س�تھ��2017 – 2015تراجعا�خالل�الف��ة��السوا���

  . 2015سنة�

� �التصرف �مؤشر��امش �(أّما ��ّول �العنوان �التأج��� - مصار�ف ��ّول �/نفقات �العنوان ببلدية�) مصار�ف

حيث�بلغ��2016و�2015مقارنة��سنوات� تحّسن�املؤشر ���يلمع�%  46 بلغ،�فقد��2017لسنة��سوا���ال

   % . 33و%  32 ع���التوا��املؤشر�خالل�ما�
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  وإنجاز�نفقا��ابئة�موارد�البلدية�مالحظات�حول��ع

  عبئة�املوارد�:أوال

  امل��انّية�إعداد

ما��س�تھ�) بدون�اعتماد�التنقيحات(مقارنة�بالتقديرات��السوا���لية�املحققة�ببلدية�ا��مبلغت��سبة�املوارد�

89 %.   

 101و )البلدية��عتيادية�مالك�مداخيل�( % 69 ب�ن���خصوص�موارد�العنوان��ّول� �سب��نجاز تراوحتو 

 أّما����خصوص�موارد�العنوان�الثا�ي�فقد�بلغت��سبة��نجاز .)اشغال�امللك�العمومي�و�ستلزاممداخيل�(% 

91 % .  

 إعداد�جداول�التحصيل

�ع��� ��ساعد �أن �شأ��ا �من �ال�� ��ساسية �البيانات �تتضمن �أ��ا �التحصيل �جداول �فحص �خالل �من تبّ�ن

�لسنة� �املب�ية �العقارات �ع�� �املعلوم �تحصيل �جدول �شمولية �عدم �لوحظ �غ���أنھ �املثقلة، �املعاليم تحصيل

�تضمن��2017 �حوا����1.626حيث �قدره �جم�� �بمبلغ �املسا.أ�50مسكنا �يبلغ�عدد �خالل�د�ب�نما �املحصاة كن

من�عدد��% 18  حوا�� مسكنا�و�التا���فإّن �1.982ما�قدره��2014عملية�التعداد�العام�للس�ان�والسك���لسنة�

�املعاليم� ��� �نقص �عنھ �ترتب �مما �املع�� �بجدول�التحصيل �تضمي��ا �يتّم �لم �البلدية �املب�ية�باملنطقة املساكن

  .د.أ�11املوظفة�تّم�تقدير�ا�بحوا���

بأذون�استخالص�وقتية�،�و�و��مساكن�27تخص���2017عنوان�سنة��د.أ�2استخالص�مبلغ�يفوق��كما�ات��

  .نفس�السنةما��ع���عدم�شمولية�ا��دول��عنوان�

� �فيتضمن �غ���املب�ية �العقارات �معاليم �تحصيل �بجدول �يتعلق �فيما ��319أما �تفوق وقد�. د.أ�7فصال�بقيمة

   .بأذون�استخالص�وقتية�2017عقارا�سنة��101د�يخص�.أ 4يفوق�لوحظ�استخالص�مبلغا�

  تثقيل�جداول�التحصيل

لوحظ�تأخ������تثقيل�جدول�تحصيل�املعلوم�ع���العقارات�املب�ية�وجدول�تحصيل�املعلوم�ع����را����غ���

أّن�تلك�املعاليم�ن�ينّصان�ع���اذلمن�مجلة�ا��باية�املحلية�ال�30و�1املب�ية�وذلك�خالفا�ملقتضيات�الفصل�ن�

،�مستوجبة�الدفع�بداية�من�تار�خ�غرة�جانفي�من��ل�سنة�مما�يتطلب�تثقيل�تلك�ا��داول�قبل�ذلك��جل

  .�نملعلوميوما�بال�سبة�إ���ا�72حيث�تم�تثقيل�ا��داول�املذ�ورة�بتأخ���بلغ�
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  توجيھ��عالمات

��املحاسب�العمومي�"من�مجلة�املحاسبة�العمومية�ع���أن�) خامسا( 28تنّص�الفقرة��و���من�الفصل�
ّ
يتو�

�املطلو�ة� �املبالغ �جملة ���الص �دعوتھ �يتضّمن �للمدين �إعالم �تبليغ �بالدين ��ع�ده �حال �باالستخالص امل�لف

ھ�من�جملة تبّ�ن،�وقد�.."منھ
ّ
واملعلوم�ع���وم�ع���العقارات�املب�ّية�املعل�تحصيل��فصال�مثقال�بجدو��1945 أن

   .2017توجيھ�أي�إعالم�للمطالب�ن�باألداء�خالل�سنة�يتّم� �را����غ���املب�ّية�لم

  مواصلة�اجراءات��ستخالص

� �الفصل �من �الثانية �بالفقرة �جاء �ملا �أن�) خامسا( 28خالفا �ع�� �نّصت �وال�� �العمومية، �املحاسبة �مجلة من

"� �املحاسب �يتو�� ���اية �مع �للمدين �التنفيذي �السند �تبليغ �املذ�ور،��30العمومي ��عالم �تبليغ �تار�خ �من يوما

  .تبّ�ن�أنھ�لم�يتم�تبليغ�أّي�سند�تنفيذي�من�املطالب�ن�بمعلوم�العقارات�املب�ية�والغ���مب�ية

 �ستخالص

�.أ�286مع�اعتبار�بقايا��ستخالص�البالغة�
ّ
الغ�الواجب�استخالص�ا��عنوان�،�ارتفعت�املب2016 سنة�د����مو�

فة�ع���العقارات�إ���ما�قدره�
ّ
� % 11د�أي�ما��س�تھ�.أ�36وتّم�استخالص�. 2017د����سنة�.أ�327املعاليم�املوظ

  . 2015سنة�%  10مقابل�

�سنة� �جملتھ�2017و�لغت�تثقيالت �ع���العقارات�ما فة
ّ
�املوظ �املعاليم �ع���.أ 40 �عنوان �املعلوم �ب�ن �تتوّزع د

  .  د.أ�7بقيمة� د��واملعلوم�ع����را����غ���املب�ية.أ�33العقارات�املب�ية����حدود�

  .2015خالل�سنة�و���نفس�ال�سبة�املحققة�%  8و�لغت��سبة�استخالص�املعلوم�ع���العقارات�املب�ية�

ق�ب
ّ
خالل�سنة��% 59مقابل���% 100 ھ�سبة�استخالص�بلغت�املعلوم�ع����را����غ���املب�ية�فقدأّما�فيما�يتعل

2015.  

 )د.أ(�ستخالصات� (%)�سبة��ستخالص� )د.أ( بقايا��ستخالص
املبالغ�الواجب�

 )د.أ( استخالص�ا
 املداخيل/املعاليم�

 الـمعلـوم�ع���العقارات�الـمب�ية 316 25 8 8

 املعلوم�ع����را����غ���املب�ية 10 10 100 0

� ��مالكوارتفعت �مداخيل ��عنوان �استخالص�ا �الواجب ��البلدية�املبالغ �جملتھ �ما �استخالص�ا�.أ�332إ�� د،�تّم

  .2015سنة�%  22مقابل��سبة�% 30ب�سبة�

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

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

� �ب1994أفر�ل �البلدية �املنطقة �فإّن ��السوا���، �سنة ��� ��2017تحتوي �يضم �مؤسساتيا ��سيجا �2418ع��

  . مؤسسة
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سنو�ا�ا��ّد��د�ى�من�املعلوم�ع���املؤسسات�ذات�الصبغة�الصناعية�أو�التجار�ة�أو��السوا���وتوظف�بلدية�

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

لوحظ�أّن�البلدية�وقد� .من�مجلة�ا��باية�املحلية،�املعلوم�ع���العقارات�املب�ية�38للفقرة�الثانية�من�الفصل�

�بالنظر� �ل�ا �الراجعة �املؤسسات ��ل �أعاله �املذ�ور �للمعلوم ��د�ى �ا��د �تحصيل �مراقبة �بجدول �تضّمن لم

�779ع����2017حيث�اقتصر�جدول�مراقبة�تحصيل�املعلوم��عنوان�سنة��،واملدرجة�بال��ل�سالف�الذكر

ل��أي�ما) د�سنو�ا.أ 48مطالبة�بدفع�معلوم�جم���قدره�(مؤسسة�
ّ
من�املؤسسات�الواردة�بال��ل�%  32يمث

  .2017سنة�ة�بأّية�عملّية�تحي�ن�كما�لم�تقم�البلديّ �.الوط���امل�شور�من�قبل�املع�د�الوط���لإلحصاء

� �جملة �من �امل�نية �أو �التجار�ة �أو �الصناعية �الصبغة �ذات �املؤسسات �ع�� �املعلوم �أ�مية املداخيل�ورغم

 ،�للبلدية��عتياديةا��بائية�
ّ
باإلضافة�إ���عدم�طل��ا�واستغالل�ا�للقائمات�الواردة�ع���القباضة�ھ�فقد�تبّ�ن�أن

�ب ��خرى السوا���البلدية �القباضات �من �القائمات ��ذه �طلب �ع�� �تب�ن�تفاصيل��ل��،�فإ��ا�لم�تحرص وال��

�تحو�ل ��عملية �ب�ن �املقارنة �إجراء �دون �حال �املعلو المّما �تحصيل �مراقبة �بجدول �املضّمنة �واملبلغ�قيمة م

��د�ى� �باعتبار�املعلوم �إضا�� �معلوم �خالص ��ستوجب �ال�� �ا��االت �ع�� �الوقوف �قصد �فعال املستخلص

  . املطلوب�بما�ُ�س�م����تحصيل�موارد�إضافية

  بالتقادمسقوط�فصول�

� �الفصل ��36ينص ھ
ّ
�أن �ع�� �العمومية �املحاسبة �مجلة �"من �ت�بع �حق �العمومية��استخالص�سقط الديون

. سنوات�ابتداء�من�غرة�جانفي�للسنة�املوالية�للسنة�ال���أصبحت�خالل�ا�مستوجبة�الدفع�5بالتقادم�بم����

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

� �التقادم�ب�2012لسنة �آجال ��عليق �من�والذي�نص�ع�� �املمتدة �الف��ة �إ�� �31إ����2010د�سم����17ال�سبة

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

مدة�التقادم�بأعمال�الت�بع�بداية�من�تبليغ�السند�التنفيذي�و��ل��عمال�الصادرة�عن�املدين�أو�من�ينو�ھ�

  . مكرر�من�املجلة�املذ�ورة�36ورد�بالفقرة��و���من�الفصل�وفقا�ملا�

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

دة�بذمة�مدي���البلدية�ا��م
ّ
دون�اعتبار�الديون�املتعلقة�باملطالب�ن�باملعلوم�ع���العقارات�(لية�للديون�املتخل

وتبّ�ن�����ذا��طار�. د.أ�381ما�جملتھ��2017قد�بلغت����مو���سنة�) املب�ية�واملعلوم�ع����را����غ���املب�ية

�2010مستوجبة�منذ�سنة�) من�جملة�الديون�املتخلدة%  39أي�ب�سبة�(د�.أ�147بأّن�ديون�جملية�بما�قيمتھ�

� �من �الف��ة �خالل �للتقادم �قاطعة �أعمال ��شمل�ا �ولم �قبل�ا ��2010د�سم����17وما �سنة �مو�� بما��2017إ��

  . بالتقادم��عّرض�ا�للسقوط
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  مداخيل��مالك�البلدّية�العقارّ�ة

� �سنة �خالل �البلدية ��مالك � �مداخيل ��� �ارتفاع ��2017لوحظ �.أ�99لتبلغ �مقابل �.أ�78د �سنة ��� أّي��2015د

و�عود�ذلك�أساسا�إ���ارتفاع�مداخيل�كراء�العقارات�املعّدة�ل�شاط�تجاري�. % 13بمعّدل�تطور�سنوي��س�تھ�

  . 2015د�خالل�سنة�.أ�76مقابل��2017د�خالل�سنة�.أ�97والعقارات�املعدة�ل�شاط�م���حيث�بلغت�

واملتعلق�ب�نظيم��1977ماي��25املؤّرخ�����1977لسنة��15وع���صعيد�آخر�و�الرغم�من�أّن�أح�ام�القانون�عدد�

�أو� �التجاري ��ستعمال �ذات �واملحالت �العقارات �كراء �تجديد �يخّص �فيما �وامل�سّوغ�ن �املسّوغ�ن �ب�ن العالقة

�ل �أتاح �ا��رف ��� �أو�املستعملة �الكرائية�الصنا�� �والقيمة �يتالءم �بما �الكراء �معينات ��عديل �إم�انية لبلدية

� �من �جاء�بالفصول �ما �وفق ��22العادلة �عقود��26إ�� �فحص �خالل �من �تبّ�ن ھ
ّ
�فإن �الذكر، �سالف �القانون من

�التنصيص�ع���ز�ادة�سنو�ة����معينات�الكراء ھ�لم�يتم�
ّ
كما�لم�. �سو�غ�املحالت�ال������ع���ملك�البلدية�أن

��عت���ز�يدة�علما��2017د�سم����31إ���غاية��ش�د�قيمة�معينات�الكراء��عديالت�منذ�إبرام�ا� بالرغم�من�أ��ا

�عود�إ��� تمحال  6و�إ���ف��ة�ال�سعينات�محل��عود��سو�غھ��24محل�تجاري�مسوغ��ناك��97نھ�من�جملة�أو 

  . أواخر�السبعينات�وأول�الثمان�نات

� �عقارات �وجود �تب�ن �ذلك �وفضال�عن �شاغرة �من �مت�ونة �البلدية �ملك ��مساكن�2ع�� ل�ل��2م� 90بمساحة

ت�دون�استغالل�إ���مو���د�سم���و . ل�ل�محل 2م 10بمساحة�محالت�تجار�ة��4و�مسكن
ّ
وتّم�تقدير��2017ضل

  .د.أ 13,200من�قبل�البلدية�بمبلغ�ل�ذه�العقارات�الكرائية�السنو�ة��القيمة

  جبائّية�مواردت��يل�

املعلوم�ع����را����غ���املب�ّية�واملعلوم�ع���العقارات�املب�ّية�يتو���قابض�البلدّية�تحصيل�املوارد�املتأتية�من�

. غ���املضّمنة�بجدو���تحصيل�املعلوم�ن�املذ�ور�ن�باالس�ناد�إ���وثائق�استخالص�وقتّية�صادرة�عن�البلدّية

ھ�يتّم�ت��يل��ذه�املبالغ�بم��انّية�ا
ّ
تثقيل�ا� لبلدّية�ضمن�املقابيض�املنجزة�عن�طر�ق�أذون���ائّية�دون وتبّ�ن�أن

�امل �لدى �ال�سو�ة �س�يل �ع�� �الفصل �عمال�بمقتضيات �العمومّية من�266حاسب �املحاسبة ة
ّ
وانجّر�عن�. مجل

املقابيض�(ا��قيقية��ستخالص��ذه�الوضعّية�ضّم�املقابيض�املنجزة�ملبالغ�لم�يتم�تثقيل�ا�بما�ال�ي��ز��سبة�

وتجدر��شارة�إ���أّن�مبلغ�املقابيض�املنجزة�وغ���املثقلة��عنوان�املعلوم�). املبالغ�الواجب�استخالص�ا/ املنجزة�

  .املب�ية��را���د��عنوان�املعلوم�ع����2.322ود��4.333ع����را����غ���املب�ية��ساوي�

 مسك�حسابّية�خاّصة�بم�اسب�البلدّية

� �الفصل ��279ينّص �حسابية �مسك �املحاسب �يتو�� �أن �ع�� �العمومية �املحاسبة �مجلة بم�اسب��خاصةمن

البلدية�املنقولة�وغ���املنقولة�وعند�التعذر�يتو���مراقب��ا�وجمع�ا�بحساباتھ�كما�يقوم����مو����ل�سنة�مالية�

ھ�ال  .بجرد�تلك�امل�اسب
ّ
�يتم�مسك�حسابية�خاصة�بم�اسب�وخالفا�ملا�جاء�بالفصل�سالف�الذكر�فقد�تبّ�ن�أن

  .البلدية�كما�ال�يتّم�القيام�بجرد�سنوي�ل�ا
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  التصرف�����يداعات�والتأمينات�بالعمليات�ا��ارجة�عن�امل��انية�و�سو���ا

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

�ا ��دارة �عن �ل�سو�ة�الصادرت�ن �الالزمة ��جراءات �استحثاث �ع�� �تنصان �وال�� �العمومية �للمحاسبة لعامة

والعمل�ع����سو�ة�املبالغ�ال���الضمانات�العمليات�ا��ارجة�عن�امل��انية�خاصة����بندي��يداعات�املختلفة�و 

ھ�بالرجوع�إ���القائمات�امل. تجاوزت�الس�ت�ن�وذلك�بت��يل�ا�بم��انية�البلدية
ّ
�أن

ّ
فصلة����املقابيض�ا��ارجة�إال

د��عنوان�.أ�18.766د�من�جملة�.أ�12.053،�تبّ�ن�أّن�2017د�سم����31عن�امل��انية�واملتبقية�للصرف�بتار�خ�

وكذلك�الشأن�بال�سبة�إ���بند�الضمانات،�حيث�. إيداعات�مختلفة��عود�إ���أك���من�س�ت�ن�ولم�تتم��سو���ا

  .د.أ�130.283د�من�جملة�.أ�4.142وما�قبل�ا�بقيمة��2013تبّ�ن�عدم��سو�ة�مبالغ��عود�إ���سنة�

  انجاز�النفقات: ثانيا

  نفقات�امل��انية�تقدير 

� �بلغت��سبة �امل��انية �لتنفيذ �املرسمة % 78ا��ملية �التقديرات �البلدية�من �حدود� بم��انية ��� %  87توزعت

� �إ�� �بال�سبة ��ّول �إ��%  48والعنوان �الثا�ي�بال�سبة �ال�سبة�و�عود .العنوان ��ذه �تقدير��ضعف �سوء إ��

قة�بالتنمية�حيث�تّم�ترسيم�اعتمادات��عنوان��س�ثمارات�املباشرة�قدر�ا�
ّ
د����امل��انية�.أ�389النفقات�املتعل

  %. 63 لم�تتجاوز د�م�ّ�لة�بذلك��سبة�إنجاز�.أ����243ح�ن�بلغت�النفقات���ذا�العنوان�مبلغا�قدره�

�البلدية�و  ����يل �من �املباشرة،��اتي��غ�ل�سبة�الرغم ��س�ثمارات �بخصوص �ال��ائية�(( بالز�ادة، �عتمادات

� �املرسمة�-املرسمة ��صلية �املرسمة)/(�عتمادات ��صلية �)) �عتمادات � ،% 26قدر�ا �أّن
ّ

�إال عدم��سبة

   %. 37 ل�ا�تجاوزتاس��الك��عتمادات�املخّصصة�

  2017تنفيذ�ال��نامج�السنوي�لالس�ثمار�لسنة�

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

� �ال��نامج �ل�م�أر�عوتضّمن �ُرصدت �جديدة ��مشار�ع �بقيمة �و��.أ�1.157اعتمادات ����: د، ���ذيب مشروع

د�.أ�100عدات�نظافة�بقيمة�د�ومشروع�اقتناء�م�100مشروع�التنو�ر�العمومي�بمبلغ�د�و .أ�900الز�ات�ن�بمبلغ�

سا�مت�ذاتيا�إلنجاز��ذه�املشار�ع�بمبلغ�علما�وأّن�البلدية�. د.أ�57ومشروع��ع�د�وصيانة�امللعب�البلدي�بمبلغ�

  . غ���موظفةع���بقية�التمو�ل�كمساعدات��تحصلتد�و .أ�120

م
ّ
مرحلة�الدراسات�التفصيلية���ذيب�ال���الشع���بلغ�فإّن�مشروع��% 100ب�سبة��إنجاز�ثالت�مشار�ع�ول�ن�ت

  .2017و�شر�طلب�العروض����مو���سنة�
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 �ل��ام�باآلجال�القانونية�لعقد�النفقات�

 أمن�مجلة�املحاسبة�العمومّية�الذي�ينص�ع����90خالفا�للفصل�
ّ
ھ�ال�يجوز�عقد�مصار�ف�عادية�لسنة�مالية�ن

��عد� �إثبا��ا�15ما �الواجب �الضرورة �إال�عند �السنة �نفس ��عد�. د�سم���من �عقد�نفقات �البلدية �تو�� لوحظ

  .د�648انقضاء��ذا��جل�بقيمة�جملّية�فاقت�

  التصّرف����الضمانات�ال��ائّية�لعقود�اللزمة 

ع���أن�يبقى�� السوا���ملختلف��سواق�املستلزمة�ببلدية�و  للمس���البلدي�نّصت�كراسات�الشروط�املنظمة

الضمان�ال��ا�ي�مخصصا���سن�تنفيذ�اللزمة�والستخالص�ما�ع����أن�ي�ون�املستلزم�مطالبا�بھ�من�املبالغ�

�ال �املانحةبموجب �ا���ة �من �اللزمة�و�إذن �مدة �ان��اء �إال��عد �اس��جاعھ �وال�يمكن �عقد ، 
ّ
�البلدية��عت����إال أن

قيمة�الضمان�ال��ا�ي�خالصا�للمبلغ�املستوجب�عن�الثالثية��خ��ة�من�استغالل�اللزمة��مر�الذي�ال��سمح�

  .ل�ا�بج���الضرر�الذي�يمكن�أن�يحصل�ل�ا�من�جراء��ذا��ستغالل

  نفقات��عنوان��ستلزام

�ذلك �ع�� ��،عالوة �الفصل �الست�21نص �الشروط�املنظمة �كراسات �من �من ��ل �اللزام �والسوق�سوق اليومية

�لسنة��سبوعية�  �البلدي ��2017واملس�� �جميع �ورفع �السوق �تنظيف �املستلزم �يتو�� �أن الفضالت��أنواعع��

�املصار�ف� �املستلزم �تحمل �مقابل ھ
ّ
�محل �البلدية �تحّل �التنظيف ��عملية �القيام �ع�� �قدرتھ �عدم �صورة و��

تنظيف�جميع��ذه��سواق��السوا���بلدية�وخالفا�لذلك�أّمنت�. )د�300دفع�مبلغ�( الناجمة�عن��ذه�العملية

دون�الرجوع�ع��� ���2017مو���سنة�د�.أ�44الفضالت�ب�لفة�جملّية�بلغت��أنواعواملس���وقامت�برفع�جميع�

  .املستلزم�ن�ومطالب��م���ا
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 أ�م�التوصيات

 القانونية�والتأكد�من�شمولية�الفصول�املدرجة���اتحي�ن�جداول�التحصيل�وتثقيل�ا�����جال�.  

 الصناعية�� �املؤسسات �ع�� �املعلوم �لتحصيل �الدور�ة �املراقبة �إجراء ��� �التفصيلية �القائمات استغالل

  .والتجار�ة�وامل�نية

 الت�بع�ومواصلة�� �إجراءات �وتفعيل �خاصة �كبار�املدين�ن �بمتا�عة ��ستخالص �مجال ��� �ا���ود مضاعفة

  .حلھ�����جال�القانونيةمختلف�مرا

 ضبط��مالك�وجرد�ا�جردا�دقيقا�والعمل�ع���حماي��ا�وع���تحصيل�أفضل�العوائد�مز�د�العمل�ع���

�ب �م��ا �املالية �السنو�ة�استكمال �الز�ادة ��سب �وتفعيل �الكراء �معينات �وتحي�ن �القديمة �العقود مراجعة

  .و�ستفادة�من��مالك�غ���املستغلة

 بقايا��ستخالص�بطرح�الفصول�غ���القابلة�لالستخالص�أو�املثقلة�خطأتط����قائمات�. 

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

 .العمل

 املتعلقة�باستلزام��سواق�ع���تفادي�النفقات�غ���امل�ّ�رة�ضرورة�ا��رص.  

 

  

  

 

  












