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نوفم��  20املؤرخ ��  102بمقت�ىى ألامر عدد  )فيما ي�� البلدّية( أحدثت بلدية ساقية الز�ت

املتعلق بتحو�ر ا�حدود  2016ماي  26املؤرخ ��  2016لسنة  602عدد ا�ح�ومي و�موجب ألامر  .1957

هك 6756مرات ونصف لتبلغ  4�� امساح��ا بحو  تضاعفتال��ابية لبعض البلديات 
 

و�رتفع عدد 

 19333إ��  2016مسكنا سنة  16317فيما ارتفع عدد املساكن من  2016 �سمة 73000س�ا��ا إ�� 

 . %18اع بلغت أي بنسبة ارتف 2017مسكنا سنة 

و�لغت النسبة العامة للشغورات بالتنظيم الهيك�� إلدارة البلدّية الذي تّم ضبطھ بمقت�ىى 

واملتعلق  2017أفر�ل  21واملصادق عليھ بتار�خ  2017أفر�ل  05الصادر بتار�خ  113القرار البلدي عدد 

عل��ا وهو ما يدّل ع�� مقارنة بالعدد إلاجما�� ل�خطط املصادق  %48بضبط قانون إطار البلدية 

مستوى أداء العمل  النقص الكب�� �� املوارد البشر�ة لإلدارة البلدية والذي قد ينعكس سلبا ع��

 .البلدي

و�علقت املهمة الرقابية املنجزة من قبل محكمة املحاسبات �� إطار برنامج التنمية ا�حضر�ة 

والتحقق  2017لوضعية املالية للبلدية لسنة وا�حوكمة املحلية بالنظر �� إعداد ا�حساب املا�� و�� ا

 . من مدى قدر��ا ع�� �عبئة املوارد املتاحة لها وشرعّية تأدية نفقا��ا

وشملت ألاعمال الرقابية فحص ا�حساب املا�� ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة 

 . حاس�ي ا�خاص ��ااملحكمة وألاعمال الرقابية امليدانية املنجزة لدى مصا�ح البلدية واملركز امل

 د�سم�� 18بتار�خ  357/2018وقد تّم توجيھ تقر�ر املالحظات ألاولية إ�� البلدية تحت عدد 

 .2018د�سم��  26و�تار�خ  337/2018ووردت إجابة البلدية ع�� هذا التقر�ر تحت عدد  2018

خاصة بتحصيل املوارد  توأفضت املهمة الرقابية إ�� الوقوف ع�� جملة من النقائص �علق

و�انجاز النفقات و�� مجاالت تتطلب مز�د ا�حرص من قبل البلدية لتحس�ن �عبئة مواردها والتحكم 

 .ألافضل �� النفقات

I- الّرقابة ع�� املوارد 

 .شملت الرقابة ع�� املوارد �عنوان��ا ألاول والثا�ي تحليلها والرقابة ع�� تحصيلها

 تحليل املوارد - أ

د .م 5,944م��ا  د.م 10,337ما جملتھ  2017بلدّية ساقية الز�ت خالل سنة  بلغت مقابيض

كما بلغت املقابيض املنجزة خارج امل��انية . د مقابيض العنوان الثا�ي.م 4,393مقابيض العنوان ألاّول و

 . د.م 6,394

ا�ي مل��انّية البلدّية لسنة 
ّ
مقارنة  %0,25 بنسبة 2017وتطّورت جملة موارد العنوان�ن ألاول والث

  .2016�سنة 

أهمّية مردود املعاليم العقارّ�ة ضمن موارد ارتفع مؤشر الاستقاللية بالبلدية ومؤشر كما 
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 أقّل  2فيما بقيت بقية املؤشرات 1% 13,3و % 67,2ليبلغا ع�� التوا�� ألاّول عن املعدل الوط�ي العنوان 

 .الّدعم والّتطو�رال�ي تبقى �� حاجة ملز�د من و من املعدل الوط�ي 

 موارد العنوان ألاّول  -1

د مداخيل جبائّية .م 3,460، م��ا 2017د خالل سنة .م 5,944بلغت موارد العنوان ألاّول 

املداخيل ا�جبائّية الاعتيادّية  من %72,63تتأ�ى و . د مداخيل غ�� جبائّية اعتيادّية.م 2,483اعتيادّية و

فة ع�� العقارات وألا�شطة بقيمة  من املعاليم
ّ
  .د.م 2,513املوظ

ل املعلوم ع�� املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية أو التجارّ�ة أو املهنّية أهّم مورد با
ّ
 لعنوانومث

 .من مداخيل العنوان ألاّول  %25,26من املداخيل ا�جبائّية الاعتيادّية و %59,75 بنسبةلبلدّية ألاول ل

� سنة  %98,54استخالص هذا املعلوم حوا�� كما ناهزت �سبة 
ّ
 .2017�� مو�

د، يضاف إل��ا .أ 948,720�عنوان املعلوم ع�� العقارات املبنّية  2017تثقيالت سنة  و�لغت

� سنة 
ّ
د ل��تفع بذلك املبالغ الواجب .م 1,623بقيمة  2016بقايا الاستخالص امل�ّجلة �� مو�

د، فيما لم تتجاوز مقابيض امل��انّية �عنوان املعلوم املذ�ور .م 2,565إ��  2017استخالصها خالل سنة 

� سنة  وناهزت. من املبالغ الواجب استخالصها %21,71 �سبة
ّ
حوا��  2017بقايا الاستخالص �� مو�

م��ا مثّقلة خالل  %80,82جملة مقابيض الّسنة، ونصف من  حوا�� ثالثة أضعافد، أي .م 2,008

 . 2017السابقة لسنة  الّسنوات

د أي ما .أ 233,279كما لم تتجاوز املقابيض املنجزة �عنوان املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية 

� سنة  %16,57�سبتھ 
ّ
. د.م 1,407حوا��  2017من املبالغ الواجب استخالصها وال�ي بلغت �� مو�

� الّسنة املذ�ورة و 
ّ
لف��ات سابقة لسنة م��ا  %80,11يرجع  د.م 1,173�لغت بقايا الاستخالص �� مو�

2017. 

ية من إشغال امللك العمومي البلدي  %34,78ستأثر معلوم إلاشهار بحوا�� او 
ّ
من املداخيل املتأت

ر�ق العام د، يليھ .أ 115,302 تبمجموع مقابيض بلغ املرافق العمومّية فيھ واستلزام
ّ
معلوم إشغال الط

 كما بلغت. من املداخيل املذ�ورة %31,18د أي بنسبة .أ 103,380 عند إقامة حضائر البناء بقيمة

ية من استلزام السوق البلدي و 
ّ
ع�� الّتوا��  2017خالل سنة املس�خ استلزام جملة املقابيض املتأت

ية من إشغال امللك  %25,11و %5تباعا أي ما �سبتھ د .أ 83,271و د.أ 16,683
ّ
من املداخيل املتأت

 .العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومّية

ق باملداخيل غ�� ا�جبائّية الاعتيادّية ف�ي تت�ّون من مداخيل ألامالك البلدّية 
ّ
أّما فيما يتعل

                                                           
بالنسبة ملؤشر أهمّية مردود املعاليم العقارّ�ة ضمن موارد العنوان  %13,3فيما بلغ  %65,28يبلغ املعدل الوط�ي ملؤشر الاستقاللية  1

 .ألاّول 

ر املعاليم 2
ّ

كمعدل وط�ي ومؤشر أهمية مردود  %34,01مقابل  %28,99ع�� ألا�شطة من مجموع املوارد العنوان ألاّول بنسبة  مؤش

كمعدل وط�ي ومؤشر أهمية مردود ألامالك املسّوغة �� موارد  %6,15مقابل  % 0,02ألاسواق املستلزمة �� موارد العنوان ألاول بنسبة 

 .كمعدل وط�ي %2,90مقابل  %0,07العنوان ألاّول بنسبة 
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د .م 2,056ومن املداخيل املالّية الاعتيادّية بقيمة  م��ا %17,2و�نسبة د .أ 427,289الاعتيادّية بقيمة 

� %99,09وقد ناهزت �سبة استخالص هذه املداخيل . م��ا %82,8وال�ي تمثل 
ّ
 .2017سنة  �� مو�

من مداخيل ألامالك البلدّية  %80,43مداخيل كراء قاعات العروض وألافراح حوا�� ومثلت 

، فيما لم تتجاوز بقية املداخيل 2017د خالل سنة .أ 427,289الاعتيادّية بجملة مقابيض ناهزت 

ية من كراء العّقارات املعّدة لتعاطي أ�شطة تجارّ�ة ومهنّية و�قّية ألاكر�ة
ّ
املتأتـية من الاستغالل  املتأت

 .من جملة املداخيل املذ�ورة %19,56د أي بنسبة .أ 83,614 املباشر لألمالك

ل املناب من املال املش��ك و 
ّ
 بقيمة 2017من املداخيل املالّية الاعتيادّية خالل سنة  %94,81مث

�اتيب .م 1,949
ّ
ية من املخالفات ل��اتيب حفظ ال�ّحة ولل�

ّ
د فيما لم تتجاوز �سب املداخيل املتأت

 . %0,04و %0,16العمرانّية ع�� الّتوا�� 

 موارد العنوان الثا�ي -2

ا�ي
ّ
د .م 3,699من املوارد ا�خاّصة للبلدّية بقيمة  د.م 4,393البالغة  تت�ّون موارد العنوان الث

ية من % 9,91د و�نسبة .أ 435,415ومن موارد الاق��اض بقيمة % 84,20و�نسبة 
ّ
ومن املوارد املتأت

  %.5,88د و�نسبة .أ 258,374الاعتمادات املحالة بقيمة 

متأتّية من بلدّية الاملوارد ا�خاّصة بمن  %39,83وحّري باإلشارة �� هذا ا�خصوص أّن 

  .الفوائض غ�� املستعملة من موارد العنوان ألاّول 

 الرقابة ع�� تحصيل املوارد  - ب

من  تمك��ابلدية عديد إلاخالالت تكمن أساسا �� عدم العرفت عمليات استخالص موارد 

 .داخيلاملالاستغالل ألامثل لإلم�انات املتاحة لها من املعاليم و 

قديراتتقييم إلانجازات مقارنة  -1
ّ
 بالت

مقابيض العنوان  تجاوزتفيما  %2مقابيض العنوان ألاّول التقديرات بنسبة ناهزت  تجاوزت

ا�ي
ّ
تراجعت مقابيض العنوان ألاول بنسبة و . امل��انّية بوثيقةمن التقديرات املرّسمة  %91 حوا��ب الث

 .%6,19العنوان الثا�ي بنسبة  فيما ارتفعت مقابيض 2016مقارنة بما تم إنجازه خالل سنة  3,72%

ن إف 2016مقارنة �سنة  %14,67ارتفعت تقديرات امل��انية بالنسبة للعنوان ألاول بنسبة  ل�نو 

ذلك يخفي نقصا �� تقدير إلام�انيات ا�حقيقّية للبلدّية عند ضبط حجم املقابيض املزمع تحقيقھ 

سبة الفعلّية لالستخالص لم تتجاوز 
ّ
� سنة  %64,47ذلك أّن الن

ّ
لت بقايا . 2017�� مو�

ّ
كما مث

املعلوم و�جل �ل من . من مجموع املقابيض املنجزة %44,89الاستخالص امل�ّجلة �� نفس الّتار�خ 

ع�� أضعف �سب استخالص حيث لم تتجاوز ع�� العّقارات املبنّية واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية 

 .%16,57و %21,71الّتوا�� 

البلدّية ل�جهد املبذول ع�� مستوى تحصيل بقايا الاستخالص وإدراجھ  ومن شأن مضاعفة 

رات واملعاي�� املعتمدة عند ضبط تقديرات امل��انّية أن يجعل من هذه ألاخ��ة أك�� واقعّية 
ّ

ضمن املؤش
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البلدية بأعوان  داءاتّية وذلك من خالل تدعيم مص�حة ألا وأّن �ساهم �� الّرفع من موارد البلد

إضافي�ن حيث أن هذه املص�حة ال �عّد سوى عون�ن عهد إل��ما مختلف ألاعمال املتعلقة بمتا�عة 

 .استخالص �ل من املعلوم ع�� العّقارات املبنّية واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية

ثا�ي حيث تقدير موارد العنوان ال لم تحكمن البلدية إأما فيما يتعلق بالعنوان الثا�ي ف

املبالغ املتأتية من نقل الفواضل  إدراجنتيجة عدم  %91تجاوزت املوارد املحققة التقديرات بنسبة 

من  %37,31تمثل  وال�ي�� تقديرا��ا  ةتقر�بياملالية بصفة وال�ي يمكن تقدير حجمها �� ��اية السنة 

لعنوان ا ا أحسنت تقدير مواردمجموع موارد العنوان الثا�ي خالفا ملا جاء بإجابة البلدية من �و��

 .الثا�ي

 راقبة وتثقيلهااملتحصيل و الإعداد جداول  -2

وإلاحصاءات التكميلّية الّسابقة لھ عن  2026-2017 3لم �سفر أعمال إلاحصاء العشري 

تحو�رات مهّمة �� عدد الفصول املضّمنة بجدو�� تحصيل املعلوم ع�� العقارات املبنّية واملعلوم ع�� 

ها ؤ ال�ي تم إحصا، حيث مّر عدد العقارات املبنّية 2016مقارنة �سنة  2017ألارا�ىي غ�� املبنّية لسنة 

عدد ألارا�ىي غ�� املبنّية  ارتفعفيما  %7,74ناهزت  أي بنسبة ارتفاع اعقار  19246إ��  اعقار  17756من 

قيام هذين ا�جدول�ن تحي�ن  ضعف وت��ةو�رجع . %3,11أرض غ�� مبنّية أي بنسبة  2982إ��  2889من 

ق بإحصاء جزئي للعقارات املبنّية �� �� ألا�س تم  2012تكمي�� خالل سنة البلدية بإحصاء 
ّ
والذي �عل

، فيما أجري إلاحصاء التكمي�� الثا�ي فصال 6000ي�ن جدول التحصيل بإضافة أك�� من خاللها تح

فصل جديد متعلق  1000أف�ىى إ�� تثقيل أك�� من و و�ّعلق باألرا�ىي غ�� املبنّية  2014خالل سنة 

 .بتغي�� صبغة العقار من أرض غ�� مبنية إ�� عقار مب�ي

جنة الفنّية لرخص البناء ع�� إحالة محاضر جلسا��ا بصفة آلّية إ�� مص�حة 
ّ
ول�ن تحرص ال�

ألاداءات للتثّبت من وضعّيات ألارا�ىي غ�� املبنّية ال�ي صدرت �� شأ��ا رخص بناء، فإّن عملّيات 

ر ألاداءات التثّبت واملراقبة تبقى محدودة نتيجة ضعف املوارد البشر�ة العاملة �� مص�حة 
ّ
حيث ال يتوف

عهد إل��ما مهام إعداد وتحي�ن جداول الّتحصيل واملراق
ُ
بة وحفظ ��ذه املص�حة سوى عون�ن اثن�ن �

� عون ثالث إجراء إلاحصاءات وعملّيات التثّبت امليدانّية ا�خاّصة ملّفات الفصول املثّقلة 
ّ
و�تو�

ف أي عون بإجراء إلاحصاءات و  .وع�� ألارا�ىي غ�� املبنّيةباملعاليم ع�� العقارات املبنّية 
ّ
لم ي�ل

وعملّيات التثّبت امليدانّية ا�خاّصة باملعلوم ع�� املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية أو الّتجارّ�ة أو 

املهنّية الذي يبقى تحي�ن جدول املراقبة ا�خاص بھ �� أغلب ألاحيان ره�ن حصول عملّيات استخالص 

 . با�جدول املذ�ور  بمقت�ىى أذون وقتّية لفصول غ�� مدرجة

ع�� تفعيل آلاليات املتاحة لها بمقت�ىى أح�ام مجلة ا�جباية املحلية  ةلم تحرص البلديو 

م��ا قصد تحي�ن جداول تحصيل املعاليم ع�� العقارات املبنية وع��  34و 22و 21وخاصة الفصول 

                                                           
روع �� القيام باإلحصاء بتار�خ  3

ّ
وتّم �شر إعالن �� الغرض بالّرائد الّرس�ي  2016د�سم��  31وتّم ختمھ بتار�خ  2016مارس  01تّم الش

 .2017مارس  11املؤّرخ ��  30لإلعالنات القانونّية والشرعية والعدلية عدد 
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العمومي�ن وحافظي الوثائق  املأمور�ن ألارا�ىي غ�� املبنية حيث لم �سع إ�� طلب البيانات املتوفرة لدى

فروع �ل من الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه والشركة و ع�� غرار فرع إدارة امللكية العقار�ة 

إجراء املقار�ات الالزمة للوقوف ع�� العقارات غ�� امل�جلة  وهو ما حال دون  التو�سية للكهر�اء والغاز 

 .إضاف��اقصد بجداول التحصيل 

ھ لم يرد ع�� البلدّية إ�� تار�خ  2026-2017ء من عملّيات إلاحصاء العشري ورغم الان��ا
ّ
 21فإن

تصر�حا حسب نموذج أعّدتھ إلادارة للغرض يتضّمن التنصيصات الواردة  3700سوى  2018نوفم�� 

ة ا�جباية املحلّية من جملة  14بالفصل 
ّ
فصال مضّمن�ن بجداول الّتحصيل لسنة  22228من مجل

 . %16,64أي بنسبة  2017

ة 19الفصل مقتضيات  ل البلديةولم تفعّ 
ّ
�� شأن التصار�ح ال�ي لم  ا�جباية املحلّية من مجل

مفّوتة ع�� نفسها تحقيق إيرادات د ع�� �ّل مخالف  25بتطبيق خطّية مالّية قدرها  تودع وذلك

  .�نإضافّية فضال عن ردع املخالف

ضّمن
ُ
البلدية سنوّ�ا ا�حّد ألاد�ى للمعلوم ع�� املؤّسسات املدرج بجدول املراقبة  كما ال ت

وذلك قصد تمك�ن و�طلب من هذه ألاخ��ة بالتصار�ح ع�� الضر�بة قبل إيداعها بقباضات املالّية 

مالت دون ارقم املع املوظف ع�� %0,2 ت �سبةإذا �ان ما القابض من استخالص ا�حّد ألاد�ى �� صورة

 .املبلغ املستوجب

 بضبط املعاليم ع�� العقارات وألا�شطة ةمراجعة ألاثمان املرجعّية ا�خاصّ  -3

إ��  2016ري فيف 26مداوالت الّدورة العادّية ألاو�� للنيابة ا�خصوصّية املنعقدة بتار�خ أفضت 

�فيع تّم بمقتضاه  2016مارس  7مؤّرخ ��  31إصدار قرار بلدي عدد 
ّ
�� ألاثمان املرجعّية للم�� املرّ�ع ال�

�� ح�ن صدر ألامر عدد  2004الذي تم اعتماده انطالقا من سنة  عن الثمن املرج�� %10املب�ي بنسبة 

من  2017مارس  28املؤرخ ��  2017لسنة  397
ّ
واملتعلق بضبط ا�حّد ألاد�ى وا�حّد ألاق�ىى للث

ف من أصناف العّقارات ا�خاضعة للمعلوم ع�� العّقارات املبنّية املرج�� للم�� املرّ�ع املب�ي ل�ّل صن

إال أن البلدية لم تقم بتحي�ن قرارها  2017جانفي  ابتداء من أول وال�ي تطبق حسب فصلھ الثالث 

 .البلدي وفق مقتضيات ألامر ا�جديد

ق نفس إلاخالل باملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية حيث 
ّ
حتساب أساس ال قامت البلدّية كما �عل

لسنة  432املعاليم حسب الكثافة العمرانّية الواردة باألمر عدد بتطبيق  2017خالل سنة  هذا املعلوم

رغم أّن املتعلق بضبط املعلوم بامل�� املر�ع بالنسبة لألرا�ىي غ�� املبنية  1997مارس  3املؤّرخ ��  1997

�فيع ف��ا 
ّ
املؤّرخ  2007لسنة  1186بمقت�ىى ألامر عدد ت�ن �� مناسبهذه ألاخ��ة قد تّمت مراجع��ا بال�

وقد حرم هذا . 2017مارس  28املؤرخ ��  2017لسنة  396�مقت�ىى ألامر عدد و  2007ماي  14�� 

هذا ولم تبادر  .التّصرف البلدّية من �عبئة موارد إضافّية �عنوان املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية

رغم  329بمقت�ىى القرار البلدي عدد  2017د�سم��  12إال بتار�خ  مراجعة املعاليم املذ�ورةبالبلدّية 

جانفي ابتداء من أول تدخل ح�� التنفيذ  2017لسنة  396أن املعاليم املنصوص عل��ا باألمر عدد 
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2017. 

ا�حّد ألاد�ى من املعلوم ع�� املؤّسسات ذات الّصبغة الّصناعّية أو الّتجارّ�ة أو  والحتساب

املعاليم بامل�� املرّ�ع  2017اعتمدت البلدية إلعداد جدول مراقبة املعلوم املذ�ور لسنة  ،املهنّية

ق بضبط مبلغ املعلوم  1997مارس  3املؤّرخ ��  1997لسنة  433الواردة باألمر عدد  املرجعّية
ّ
واملتعل

أو تجاري أو م�ي، بامل�� املرّ�ع املرج�� ل�ّل صنف من أصناف العّقارات املعّدة لتعاطي �شاط صنا�� 

�فيع ف��ا 
ّ
 1187بمقت�ىى ألامر عدد �� مناسب�ن رغم أّن هذه املعاليم املرجعّية قد تّمت مراجع��ا بال�

ولم تبادر البلدّية بمراجعة املعاليم املذ�ورة إال . 2017لسنة  396و�مقت�ىى ألامر عدد  2007لسنة 

رغم أن املعاليم املنصوص عل��ا باألمر عدد  330بمقت�ىى القرار البلدي عدد  2017د�سم��  12بتار�خ 

 .2017تدخل ح�� التنفيذ ابتداء من أول جانفي  2017لسنة  396

 استخالص املعاليم ع�� العقارات وألا�شطة -4

البلدّية �ساقية الّز�ت إصدارها خالل سنة  عدد الاعالمات ال�ي تّولت القباضة يتجواز لم 

 ع�� الّتوا��وتوج��ها إ�� املطالب�ن باملعلوم ع�� العقارات املبنّية و�املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية  2017

 .ول الّتحصيلامن الفصول املثّقلة بجد %18و %16,61أي ما �سبتھ  إعالما 539و إعالما 3198

ا�خاصة باملعلوم  عدد محاضر الّتبليغ مع إنذار بالّدفع الّصادرة خالل نفس الّسنة لم يتعّد و 

. حالة 310 والاع��اضات إلادار�ةالعقل محضرا، �� ح�ن بلغ عدد محاوالت  390ع�� العقارات املبنّية 

 .ّيةفيما لم يتم تبليغ أي محضر تبليغ مع إنذار بالدفع �� خصوص املعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبن

ي 
ّ
ر  إ��عالمات الّصادرة مقارنة �عدد الفصول املثّقلة الا  عددوقد أرجعت البلدية تد�

ّ
توف

لب�ن باملعلوم وتبليغ اإ�� املط الاعالماتتو�ل إل��ما مهّمة إيصال فقط  خز�نةالقباضة البلدّية ع�� عد�� 

قلة بجداول والقيام بمحاوالت التنفيذ إلانذارات بالّدفع 
ّ
وهو ما ال يتناسب مع عدد الفصول املث

بنّية إضافة املغ��  يرا�ىألا بنّية واملعّقارات ال �شملفصال  22228والبالغ  2017التحصيل خالل سنة 

 . إ�� ا�ساع املنطقة البلدية وارتفاع الكثافة العمرانية

واستمّر تضم�ن عناو�ن ألارا�ىي غ�� املبنّية بجداول الّتحصيل املعنّية دون إرفاقها بالعناو�ن 

أن لم تحرص البلديّ كما . ملالك��ا مّما أّدى إ�� عرقلة إجراءات التتّبع والتبليغ الدقيقة
ّ

ة، كما �ان الش

وألارا�ىي  العقارات ع�� إدراج رقم بطاقة التعر�ف الوطنية أل�حاب، 2016بالنسبة لتصّرف سنة 

 . استخالص املعاليم املستوجبة مما عّسر إجراءات )G.R.B( املنظومة املعلوماتيةبجداول الّتحصيل و�

ن الّتدقيق �� الفصول املثّقلة �عنوان املعلوم ع�� العّقارات املبنّية واملعلوم ع�� ألارا�ىي و 
ّ
مك

ن إ�� وجود فصول سقط حّق تتّبع استخالصها بالّتقادم 
ّ
 36الفصل  ألح�ام وفقاغ�� املبنّية من التفط

ة املحاسبة العمومّية وأخذا �ع�ن الاعتبار 
ّ
 2011لسنة  7نون عدد من القا 40الفصل  ألح�اممن مجل

ق بقانون املالية لسنة  2011د�سم��  30املؤّرخ �� 
ّ
حول �عليق آجال التقادم �� ماّدة  2012واملتعل

ة املحاسبة العمومّية
ّ
 . استخالص الديون الراجعة للهيئات العمومية ا�خاضعة ألح�ام مجل
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سبة ل�حسابات املالّية لسن�ي 
ّ
أن بالن

ّ
م يرفق ا�حساب املا�� لسنة ل 2016و 2015وكما �ان الش

العقارات املبنية واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ��  ملعلوم ع��ابقايا استخالص �� ة قائمات تفصيليّ ب 2017

 بقائمة  حكمةموافاة املب إجاب��اولم تقم القباضة املالية للبلدية ��  .املبنية
ّ
 دات �عنوان املعاليماملتخل

بما  باملنظومة إلاعالمية إدراجها يفيد ماوتقديم  ا�خاضعة لإلحصاء بحساب �ل معلوم ومطالب باألداء

 
ّ
 ن من ا�حفاظ ع�� اس��سال املعطيات ا�جبائية ل�ل معلوم ومطالب باألداء ضمن منظومة واحدةيمك

املتطلبات  حول ضبط 2016 فيفري  11 بتار�خ 4 منشور وز�ر الشؤون املحلية عددعمال بمقتضيات 

اجعة ل�جماعات العامة النجاز إلاحصاء العام للعقارات املبنية وغ�� املبنية ا�خاضعة للمعاليم الرّ 

 .2017/2026 املحلية للف��ة

ع�� العّقارات  املعلوم وأّدت جملة النقائص املذ�ورة أعاله إ�� تراكم بقايا استخالص �عنوان

� سنة .م 1,173د و.م 2,008املبنّية واملعلوم ع�� ألارا�ىي غ�� املبنّية ناهزت ع�� الّتوا�� 
ّ
 2017د �� مو�

 %80,84هذا و�رجع  .%19,87و %27,24ال تتعّدى تباعا  استخالص املعلوم�نبما جعل �سب 

كما . وما قبلها 2016ن إ�� سنة ملعلوم�ن املذ�ور�امن بقايا الاستخالص املثّقلة �عنوان  %96,18و

املعلوم ع�� املؤسسات ذات الصبغة �عنوان  2017د�سم��  31بلغت بقايا الاستخالص بتار�خ 

 حكمةولم تقم البلدية بموافاة امل .2016د �عود إ�� سنة  25.150,642 الصناعية أو التجار�ة أو املهنية

املعاليم نتيجة عدم تطابق املعطيات املستخرجة من بقائمة تفصيلية �� بقايا الاستخالص �عنوان هذه 

 .املنظومة املعلوماتية املتعلقة ببقايا الاستخالص مع با�� الاستخالص �� ا�حساب املا��

حال عدم طلب البلدّية من قابض املالّية مّدها بالقائمات الّتفصيلّية للمبالغ املستخلصة كما 

كرة العاّمة عددع�� أساس رقم املعامالت واملحّولة لفائد
ّ
 16 املؤرخة �� 89 ��ا، واملنصوص عل��ا باملذ

قة باستخالص وتحو�ل املبالغ  1998 نوفم��
ّ
الّصادرة عن إلادارة العاّمة للمحاسبة العمومّية واملتعل

املعلوم ع��  مراقبةن املعلوم ألاد�ى املضّمن بجدول لفائدة البلدّيات، دون حصر حاالت دفع ألقّل م

 .ات الصبغة الصناعية أو التجار�ة أو املهنيةاملؤسسات ذ

 معلوم إلاشهاراستخالص  -5

املتأتية من ترك�� اللوحات  إلاشهار  معاليم �عنواند .أ 84,589بلغ مباستخالص البلدية قامت 

إحدى من د .أ 19,200مبلغ �عذر استخالص فيما  2017د�سم��  31وذلك إ�� غاية  إلاشهار�ة

البلدية تقت�ىي دفع  معإلاشهار امل��مة  بالرغم من أن اتفاقية 2018د�سم�� مو�� إ�� حدود  اتؤسسامل

مبلغ الاتفاقية مرة واحدة و�صفة مسبقة قبل تنفيذ العقد وهو ما لم تل��م بھ البلدية حيث سمحت 

 .االتفاقيةب املنصوص عليھ بلغاملدون استخالص  2017طيلة سنة  ممارسة �شاطهابلشركة إلاشهار 

لدى القابض البلدي وهو ما حال دون قيامھ بإجراءات  لم يقع تثقيل اتفاقيات إلاشهارنھ أعلما و 

 .التتبع الضرور�ة لالستخالص

قامت البلدية بإصدار  2017طيلة سنة  ونتيجة لعدم امتثال الشركة �خالص ما تخلد بذم��ا

الشرطة البلدية  إ�� وإرسالھ إلازالةو�الرغم من صدور قرار  .2017نوفم��  27بتار�خ  308عدد قرار إزالة 
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حدود تار�خ  إ��لهذه الشركة التا�عة  شهار�ةوالرك��ة إلا شهار�ة قع إزالة اللوحات إلا تنھ لم أإال لتنفيذه 

واقتصر تدخل البلدية ع�� إزالة الغالف املثبت باللوحة إلاشهار�ة دون إزالة الرك��ة  2018د�سم��  15

�ان يمكن استخالصها لو  إلاشهار وهو ما ترتب عنھ حرمان البلدية من موارد إضافية �عنوان إلاشهار�ة 

ستغالل امل�ان من قبل شركة ثانية وتطبيق اال��خيص �� أو  إلابان��  إلازالةبادرت البلدية بتنفيذ قرار 

باإلشهار بامللك تعلق امل 2009مارس  2ؤرخ �� امل 2009 لسنة 12من القانون عدد  07و  6الفصل�ن 

العمومي للطرقات و�األمالك العقار�ة املجاورة لھ التا�عة لأل�خاص املتعلقة ��حب ال��خيص من 

املخالف و�سليط خطية إدار�ة وإزالة املعلقة والرك��ة إلاشهار�ة بنفسها وع�� نفقة املخالف �� صورة 

  .امتناعھ عن ذلك

إ�� املهاّم املّتصلة بإجراء املعاينات الهادفة  2015وقد عهد إ�� عون بلدي وحيد منذ سنة 

فتات 
ّ
ت املفتوحة للعموم �عنوان إلاشهار بواسطة الال

ّ
ف ع�� املحال

ّ
تحديد املطالب�ن باملعلوم املوظ

وحات إلاشهارّ�ة
ّ
فتات املثّبتة أو املنّ�لة أو  والل

ّ
ذات الّصبغة الّتجارّ�ة والعالمات والّستائر والعارضات والال

ت املعّدة للّتجارة والّصناعة واملهن املختلفة و�إعداد وتحي�ن 
ّ
ر�ق العام ع�� واجهات املحال

ّ
قة بالط

ّ
املعل

ل جمعا جدول املراقبة و�تصفية املعلوم املستوجب دفعھ و�إعداد سندات الاستخال 
ّ
ص وهو ما �ش�

من ألاعوان لتنفيذها ع�� أحسن وجھ إال أن افتقار البلدية  ��ا�ب�ن مهاّم متنافرة �ستد�� ��خ�� عدد 

 . للموارد البشر�ة الالزمة �� أغلب مصا�حها حال دون تدعيم انجاز هذه املهام

 ،هذا العون ليف ت�ب 2018فيفري  22بموجب مذكرة العمل بتار�خ  قامت البلدية وخالفا لذلك

بالنظر �� ملفات رخص  تتعلقبمهام جديدة بقسم ال��يئة وال��اخيص العمرانية  ،ھمهام إ��إضافة 

 يز�د �ل إلاجراءات املتعلقة ��ا مما وإتمامالبناء والتقسيمات العمرانية وعرضها ع�� ال�جان املختصة 

هذا العون وهو ما سيؤثر سلبا ع�� ممارسة مهامھ وتحقيق مردودية  إ��املو�لة  ألاعمالمن حجم 

املبالغ املستخصلة �عنوان هذا املعلوم  حيث تراجعتأفضل �� عملية استخالص معاليم إلاشهار 

 . 2017مقارنة �سنة  %26,59بنسبة  2018سنة  �عنوان

دون ضبط عدد إلاشهار عدم إعداد محاضر معاينات لتحديد هو�ة املطالب�ن بمعلوم  حالوقد 

  .املعاينات املجراة �ّل سنة ودون إجراء املقار�ات الالزمة �� الغرض

تنصيصا ع�� مساحة  2017 سنة �عنوان بمعاليم إلاشهاراملراقبة املتعلق جدول وتضمن 

فتة أو العارضة أو الّستارة 
ّ
ال�ي  املراقبةمما مكن من التثبت �� �حة تصفية املعلوم خالفا �جداول الال

التنصيص وقد �عهدت البلدية بمراجعة جدول املراقبة وذلك ب .2016و 2015خالل سن�ي  إعدادهاتم 

املستوجب إ�� جانب العنوان ح�ى يتس�ى التثبت من مبلغ املعلوم ) 4إ��  1من (ع�� املنطقة البلدية بھ 

 .الذي يختلف من منطقة إ�� أخرى 

لسنة  املراقبةفصال بجدول  729فصال مقابل  744 معاليم إلاشهار مراقبةجدول  وتضّمن

ما شهدتھ البلدية من تحو�ر  أمامخصوصا و�عت�� هذه النسبة متواضعة . %2أي بارتفاع �سبتھ  2016

د�� و  .مرات ونصف 4�حدودها ال��ابية وال�ي تضاعفت بحوا�� 
ُ
بذل مز�د من ا�جهد إ�� البلدّية ت
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�امل للّسنوات املقبلة وذلك بإجراء إحصاءات تكميلّية �شمل  ملعاليم إلاشهار املراقبة لتحي�ن جداول 

ت املطالبة باملعلوم لضمان أك�� عدالة جبائية باملنطقة وعدم وجود 
ّ
املنطقة البلدية وجميع املحال

 .طق املحصاة وغ�� املحصاةاتفاوت ب�ن املطالب�ن باملعلوم حسب املن

فصال  744من جملة مطالبا باملعلوم  115 لم تقم البلدّية بتبليغ إلاعالمات سوى لعددكما 

م��م  67لم يبادر سوى و . % 15,45، أي بنسبة د.أ 42,342بقيمة  معاليم إلاشهار  مراقبةمرّسما بجدول 

ولم يتخذ أي . من املبلغ الواجب استخالصھ %67,4د أي ما �سبتھ .أ 28,542بخالص املعاليم بقيمة 

 .عن دفع املعلوم املذ�ور  املتلددينإجراء �� خصوص 

  مداخيل ألامالك -6

ت م��ا مداخيل كراء قاعات  2017د خالل سنة .أ 427,289بلدّية البلغت مداخيل أمالك 
ّ
ش�ل

من جملة املقابيض  % 80,43د أي ما �سبتھ .أ 343,675ألافراح والعروض النصيب ألاك�� بقيمة 

��� لفائدة البلدّية  بقايا استخالص و�لغت. املنجزة
ّ
توّزعت ب�ن د .أ 18,940 ما قدره 2017سنة  مو�

مداخيل عّقارات د �عنوان .أ 5,953عقارات معّدة لنشاط تجاري وكراء د �عنوان مداخيل .أ 7,587

 .معّدة لنشاط م�ي

ال�ي تقت�ىي  البلدية م�اسب وحفظ ضبط ع�� با�حرص املتعلقة التصرف حسن لقواعد وخالفا

 لم العينية ا�حقوق  مجلة من 305 الفصل ذلك ع�� نصي مثلما بال�جل العقاري  العينية حقوق ترسيم ا�

 امللكية بدفاتر امل�ّجلة العقارات عدد توف�� ا�حماية القانونية ألمالكها حيث لم يتعّد  إ�� بلديةال �سع

  .تملكھ البلدية عقارا 21 مجموع من عقارات 5 العقار�ة

ول�ن قامت البلدّية بمراجعة عديد عقود الكراء وذلك إّما بتطبيق �سبة الّز�ادة الّسنوّ�ة املّتفق 

ي الف��ة 
ّ
ت املسّوغة  جميعفإّن معينات كراء  2018-2016عل��ا أو بإبرام عقود جديدة �غط

ّ
املحال

  20عددها ا�جم�� (
ّ
��ا �� سوق العقارات غ�� واقعّية وال تتالءم مع ألاسعار املتعامل  �عت��) محال

د�� و . د شهر�ا 413د و 45تراوحت ب�ن  منخفضةمسوغة بمبالغ  اعقارا تجار� 18و  باملنطقة
ُ
البلدّية ت

لتحس�ن املردود املا�� املتأ�ي من �سويغ  ا�جاري بھ العملتحي�ن معينات الكراء وفقا للتشريع إ�� 

  .4ألامالك البلدية

ر�ق العام مداخيل  -7
ّ
 إلاشغال الوق�ي للط

ت املفتوحة  بلغت
ّ
جملة املبالغ املستوجب استخالصها �عنوان استغالل املساح من قبل املحال

فيما ناهزت جملة  2017د خالل سنة .أ 82,959املراقبة للعموم واملقا�� والد�اك�ن املضّمنة بجداول 

وقد أرجعت البلدية �� إجاب��ا ضعف �سبة . %22,70د أي بنسبة .أ 18,831املبالغ املستخلصة فعلّيا 

 .الاستخالص إ�� قلة العنصر البشري امل�لف ��ذه املهمة

                                                           
املتعلق بتنظيم العالقات ب�ن املسوغ�ن واملتسوغ�ن فيما يخص تجديد كراء  1977 ماي 25املؤرخ ��  1977لسنة  37القانون عدد  4

 .العقارات أو املحالت ذات الاستعمال التجاري أو الصنا�� أو املستعملة �� ا�حرف
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ت املفتوحة للعموم تضّمن كشفا  كما
ّ
 2017لسنة وللمقا�� متا�عة استغالل املساح للمحال

ت مقارنة �عدد و�� �سب ضعيفة  %5و %16أي بارتفاع بنسبة  فصال  39و 91ع�� الّتوا�� 
ّ
املحال

ة للمساح باملنطقة البلدّية 
ّ
د�� و . خصوصا �عد توسعها وتحو�ر حدودها ال��ابيةاملستغل

ُ
إ�� البلدّية ت

اتّية عمال بما يضمن تنمية مواردها الوتحس�ن �سب الاستخالص  مجهود أك�� �� هذا ا�خصوص بذل
ّ
ذ

عيم قدرات التصرف حول تد 2013أكتو�ر  2بتار�خ  16بمقتضيات منشور وز�ر الداخلية عدد 

 .ل�جماعات املحلية

وتب�ن أن إجراءات تصفية املعلوم ال تخضع إ�� محاضر معاينات يتم التنصيص ف��ا ع�� 

إلاشهار  املساحة املستغلة للطر�ق العام حيث يقوم نفس العون امل�لف بمتا�عة استخالص معاليم

ت املفتوحة للعموم واملقا�� والد�اك�ن ال�ي تقوم 
ّ
بدون أن يصدر �� شأنھ قرار ت�ليف بمعاينة املحال

كما ال يتم . و�تم تضمي��ا بجداول املتا�عة و�� مهام متنافرة يجب الفصل بي��اباستغالل املساح 

و�عهدت  .ق العام للمنتفع�نإصدار قرارات بلدية فردية �عنوان ال��خيص �� إلاشغال الوق�ي للطر�

 .تال�� ذلك مستقبالبالبلدية �� إجاب��ا 

  

 ولل��اتيب العمرانيةل��اتيب حفظ ال�ّحة املخالفات مداخيل  -8

مخالفة بقيمة  66استخلصت م��ا  2017خالل سنة مخالفة  132بلغ عدد املخالفات ال�حّية 

إ�� حاكم الناحية مخالفة �حية محضر  66وقد قامت البلدية بإحالة . نفس السنة�عنوان د  1.860

كما قامت البلدية . �ساقية الز�ت العتمادها �خالص مبلغ املخالفات املرفوعة ضد املعني�ن باألمر

د�� البلدّية إ�� تطو�ر . 2017د �عنوان خطايا �حية �عود إ�� ما قبل سنة  1.461باستخالص 
ُ
وت

رطة البلدّية والهيا�ل
ّ

ال�حّية العمومّية املعنّية من أجل تكثيف حمالت  الّتنسيق مع �ّل من الش

أن ت�ون بحوز��ا جميع املعطيات ال�افية حول  ا�حرص ع��كما تد�� إ�� . املراقبة ال�حّية املش��كة

ن من تحديد حاالت عدم ا�خالص وحث املتلّددين 
ّ
طة �� إلاّبان حّ�ى تتمك

ّ
عدد ومبالغ ا�خطايا املسل

ق ��م من
ّ
 .خطايا ع�� تأدية ما �عل

 تتجاوز  واصلت املداخيل امل��تبة عن املخالفات لل��اتيب العمرانية �سقها املتد�ي حيث لمو 

طلب  240من جملة  2017سنة  لخالرخص البناء  191إسناد  أنھ تّم  ع�� .2017د خالل سنة  974

  .رخصة

III - نفقاتالّرقابة ع�� ال 

إح��ام القواعد القانونية املتعلقة بتأدية ��دف الرقابة ع�� نفقات البلدية إ�� التأكد من 

النفقات و�ّحة العمليات املنجزة وإتباع إلاجراءات الالزمة خالل املرحلت�ن إلادار�ة واملحاسبية من قبل 

 .الصرف واملحاسب العمومي آمر

 نفقاتتحليل ال - أ

� سنة .م 10,337نفقات البلدّية لاجملة  بلغت
ّ
 طفيفا ارتفاعام�ّجلة بذلك  2017د �� مو�
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% 2,85 ةسبو�ند .م 5,277 إ�� نفقات العنوان ألاّول  انخفضت إذ 2016مقارنة �سنة  %0,25بنسبة 

وناهز املعّدل  .د.م 5,060لتبلغ % 3,7نفقات العنوان الثا�ي بنسبة  رتفعتفيما امقارنة بنفس الّسنة 

 .2017-2015خالل الف��ة  -%5,29الّسنوي لتطّور نفقات امل��انّية 

كما بلغت �سبة % 33,39 الاعتمادات الّ��ائّية املحّققة تلك املرّسمة بامل��انّية بنسبةوفاقت 

� سنة % 57,46لم��انّية الدفع ل اس��الك جملة اعتمادات
ّ
سبة % 79,16 ب�نتوّزعت  2017�� مو�

ّ
بالن

ا�ي% 40,70للعنوان ألاّول و
ّ
سبة للعنوان الث

ّ
العنوان  ويعزى ضعف �سبة اس��الك اعتمادات. بالن

ا�ي أساسا إ�� 
ّ
من الاعتمادات املخصصة لالستثمار املباشر و��جيل  % 60,43اس��الك  عدمالث

  .د.أ 258,373بمبلغ  الاعتمادات املحالةد إضافة إ�� عدم اس��الك جميع .م 3,311فواضل بمبلغ 

 أّ��ا تبقى أقّل  حجمها من% 41,39وتمثل  ألاول  و�عت�� نفقات التأج�� أهم نفقات العنوان
ّ
إال

الذي �عت�� مرتفعا نتيجة  5ع�� هامش التصرفوهو ما يؤثر  %61البالغ  2016لسنة  الوط�ي من املعّدل

 .%48انخفاض مؤشره الذي يبلغ 

�سي�� املصا�ح العمومّية املحلّية بقيمة  وتوّزعت نفقات وسائل املصا�ح العمومّية ب�ن نفقات

لة  د.أ 692,524وصيانة الّتجه��ات العمومّية بقيمة  د ومصار�ف استغالل.أ 980,016
ّ
من  %45,44ممث

ر�ن لسنة  %28,14و جملة نفقات العنوان ألاول 
ّ

من موارده لتتجاوز بذلك املعّدالت الوطنّية لكال املؤش

 .%23,5و %29,9والبالغة ع�� الّتوا��  2016

ل العمومي 
ّ
لت نفقات التدخ

ّ
متجاوزة املعدل الوط�ي من نفقات العنوان ألاّول  %6,59ومث

  .%5,6 و�سبتھ 2016امل�جل خالل سنة 

� سنة 
ّ
دة بذمة البلدية �� مو�

ّ
مقارنة % 3,3ارتفاعا بنسبة  2017وشهدت ديون التصّرف املتخل

� سنة 
ّ
 .ا�خواصم��ا لفائدة % 53د ترجع .أ 79,987لتبلغ  2016بالديون امل�جلة �� مو�

البالغ  2016أي أقّل من املعّدل الوط�ي لسنة  2017سنة  %10,16 6و�لغت �سبة تداين البلدّية

ل إجما�� ديون التصرف والاستثمار %. 17,6
ّ
وارد الذاتية للبلدية وهو ما امل جملة من %15,12كما مث

 8الاّدخار الّصا��و�سبة  7�سبة الادخار ا�خام و�لغت. امؤشر قدر��ا ع�� الّتداين مرتفع يجعل من

��  2016مقابل معّدالت وطنية لسنة  %62,68و %71,49 نفس الّسنة ع�� الّتوا�� امل�ّجلة �عنوان

وقدرة البلدية ع�� �عبئة  البلدي أهمية املوارد املوجهة لالستثماروهو ما يفسر  %19و %22,9مستوى 

ما يمك��ا من العمل ع�� تنمية املوارد املخصصة لالستثمار وارتفاع مؤشر هامش التصرف لد��ا م

 .مواردها والتحكم �� نمو نفقا��ا

ضعف اس��الك الاعتمادات و�فّسر . %79,16لعنوان ألاول او�لغت �سبة اس��الك اعتمادات 

                                                           
 .العنوان ألاّول نفقات )/ فوائد الدين+ كتلة ألاجور ( 5
 .ألاّول �سبة ديون التصّرف والاستثمار من موارد العنوان  6
 .موارد العنوان ألاّول )/ نفقات العنوان ألاّول دون اعتبار النفقات املأذونة �عنوان الفوائض-موارد العنوان ألاّول ( 7
 .موارد العنوان ألاّول )/ديون الاستثمار-الاّدخار ا�خام( 8
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 من مجموع الاعتمادات % 20,24�� نفقات التأج�� حيث لم يقع اس��الك  هامةإ�� ��جيل فواضل 

كما  .د فواضل �عنوان املنح ا�خصوصية القارة.أ 223,829د م��ا .أ 386,638املخصصة بامل��انية بمبلغ 

د ترتبت .أ 519,152من الاعتمادات املخصصة لنفقات وسائل املصا�ح بمبلغ  %23,69لم يتم اس��الك 

 .غازك الكهر�اء والفواضل اعتمادات اس��ال�عنوان م��ا  %51أساسا من عدم اس��الك 

 نسبةتوّزعت ب�ن الاستثمارات املباشرة ب 2017سنة  9د.م 2,450نفقات العنوان الثا�ي  و�لغت

  .%11,5نسبة ونفقات �سديد أصل الّدين ب% 88,5

مع  2017-2015خالل الف��ة % 19,47الاستثمارات املباشرة سنوّ�ا بمعّدل تراجع حجم  وقد

 .% 21,27تراجع حجم نفقات التنمية خالل نفس الف��ة بنسبة 

ري تيجة ارتفاع مؤشر املجهود الادخانتمو�ل استثمارا��ا املباشرة ورغم تمتع البلدية بقدرة 

من إجما�� % 24,16و% 184,24حيث بلغ حجم املوارد الذاتية وديون الاستثمار ع�� الّتوا�� 

ة وهو ما يدّل ع�� قدرة البلدّية املف��ضة ع�� تمو�ل هذه الاستثمارات الاستثمارات املباشرة امل��مج

 أ�ّ 
ّ
 . واصلت الاق��اض من صندوق القروض ومساعدة ا�جماعات املحلية �ادون ال�جوء إ�� الاق��اض إال

املرصودة �عنوان الاستثمارات  وتحتاج البلدّية إ�� تنمية قدر��ا ع�� الّتصّرف �� الاعتمادات

قة ��ا حيث لم تتجاوز �سبة 
ّ
اس��الك الاعتمادات املباشرة وع�� تنفيذ املشاريع الّتنموّ�ة املتعل

� سنة % 39,56الستثمارات املباشرة املخصصة ل
ّ
 .2017�� مو�

 الّرقابة ع�� إنجاز النفقات - ب

ن فحص وثائق صرف نفقات البلدية من إثارة إخالالت �عل
ّ
قت بنفقات العنوان�ن ألاول مك

 .والثا�ي

مقارنة قائمة العملة املباشر�ن فعلّيا ألعمال الّنظافة ورفع الفضالت خالل سنة فقد أفضت 

غ�� مختص�ن عملة  10أّن البلدّية قامت بتمك�ن  إ�� الوقوف ع�� قات ألاجور لنفس الّسنةببطا 2017

البلدّية لرفع الفضالت املن�لّية ومن منحة ألاوساخ عوضا بأعمال الّتطه�� ورفع الفضالت من املنحة 

 4املؤّرخ ��  1980لسنة  876عن تمكي��م من منحة التصّرف والتنفيذ وذلك خالفا ألح�ام ألامر عدد 

ق بتخو�ل منحة ألاوساخ إ�� عملة الّتطه�� ورفع الفضالت املباشر�ن با�جماعات  1980جو�لية 
ّ
واملتعل

حقة العمومّية املحلّية
ّ
 18املؤّرخ ��  1990لسنة  1293وألامر عدد  10كما تّم تنقيحھ بالّنصوص الال

ق بإحداث املنحة البلدّية �حفظ ال�ّحة ورفع الفضالت املن�لّية 1990أوت 
ّ
وُ�قّدر إجما�ّ� املبالغ . املتعل

ّية ومنحة ألاوساخ ل�ي تّم صرفها دون وجھ حّق �عنوان الفارق ب�ن املنحة البلدّية لرفع الفضالت املن�لا

و�ررت البلدية . د.أ 4,8بمبلغ  2017من جهة ومنحة التصّرف والّتنفيذ من جهة أخرى خالل سنة 

تصرفها ع�� هذا النحو بقيام هؤالء العملة فعليا بنشاط رفع الفضالت لقلة العنصر البشري علما وأن 

 .دية وال �عتمد ع�� أعوا��االبلدية تقوم بمناولة �شاط رفع الفضالت املن�لية باملنطقة البل
                                                           

 .دون اعتبار املصار�ف املأذونة �عنوان الفوائض 9
 .2014جانفي  28املؤّرخ ��  2014لسنة  891وألامر عدد  2006مارس  27��  املؤّرخ 2006لسنة  893ألامر عدد  10
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ق بضبط ألاجل  1986أكتو�ر  13�نّص القرار الّصادر عن وز�ر الّتخطيط واملالّية بتار�خ و 
ّ
املتعل

ھ يتعّ�ن عل��م 
ّ
املمنوح للمحاسب�ن املختص�ن للقيام بتأش��ة أوامر صرف النفقات الصادرة لها ع�� أن

ية
ّ
واملؤّسسات العمومّية �� أجل عشرة أّيام كحّد  صرف مستحّقات دائ�ي الّدولة وا�جماعات املحل

مناسبات تراوح عدد  6�� أق�ىى من تار�خ إصدار ألامر بالّصرف إال أنھ تب�ن عدم اح��ام هذه آلاجال 

لم  2017 فر�لأ 06املؤّرخ ��  48يوما من ذلك أّن ألامر بالصرف عدد  55و 13أيام التأخ�� ف��ا ب�ن 

 بتار�خ 
ّ
 .يوما 55أي بتأخ�� بلغ  2017 جوان 09يؤشر عليھ القابض البلدي إال

وذلك خالفا اد �عض املقتنيات برقم جرد واحد إفر ع�� ولم تحرص البلدية �� �عض ا�حاالت 

 مواد بحسابية املتعلقة 1975أوت  02والصادرة بتار�خ  186لتعليمات الّعامة لوزارة املالية عدد ل

ق  1972جو�لية  10املؤّرخ ��  1972لسنة  02نشور وزارة الّداخلّية عدد ملو الدولة  وم�اسب
ّ
املتعل

 27بتار�خ  02موضوع ألامر بالصرف عدد آالت طباعة  4 إسنادمن ذلك  بكيفّية مسك ��جيل ألاثاث

 نوفم�� 14بتار�خ  04موضوع ألامر بالصرف عدد آالت طباعة أخرى  6و  واحد رقم جرد 2017أكتو�ر 

 07بتار�خ  09موضوع ألامر بالصرف عدد أجهزة تلفاز  4مكيفات و 4 شأن كذلكو رقم جرد واحد  2017

�حول مثل هذا الّتصّرف دون إم�انّية متا�عة املقتنيات وجردها والّتثّبت من إسنادها و . 2017 د�سم��

 .مص�حة معّينةإ�� 

وخاصة شهدت مصار�ف �عّهد وصيانة وسائل الّنقل ارتفاع �لفة عدد م��ا وذلك كما 

د .أ 5,7الشاحنات ا�خفيفة مثل تلك املوضوعة ع�� ذمة الشرطة البلدية وال�ي تجاوزت �لفة صيان��ا 

د نتيجة �عرضها �حادث مرور لم تقم .أ 13,9وال�ي تجاوت �لفة صيان��ا " اس��ي "والسيارة من نوع 

 .لدى شركة التأم�ن املعنية الس��جاع مصار�ف الصيانة باإلجراءات الالزمة�� شأ��ا ة البلدي

 2013نوفم��  18املؤّرخ ��  2013لسنة  5183من ألامر عدد  10وفقا ملقتضيات الفصل و 

ق بضبط معاي�� وإجراءات وشروط إسناد الّتمو�ل العمومي ل�جمعّيات، 
ّ
تاملتعل

ّ
البلدّية إسناد  تول

جنة
ّ
 .مبالغ مالّية لعّدة جمعّيات دون إرفاق مستندات الّصرف بمحاضر جلسات هذه ال�

املتعلقة بالتنقل داخل  البلدّية العناية ال�افية بمحتوى ألاذون باملأمورّ�ات لم تول كما 

تبة أو الّصنف و�� ، حيث لم يتم �� عديد ا�حاالت ذكر رقم بطاقة الّتعر�ف الوطنّية أو الرّ ا�جمهور�ة

 . من البيانات الّضرورّ�ة لتحديد مستعمل الّسيارة واملنتفع عند احتساب منحة الّتنّقل

بيعّي�ن والّضر�بة  52نّص عليھ الفصل يخالفا ملا و 
ّ
ة الّضر�بة ع�� دخل ألا�خاص الط

ّ
من مجل

ر�ات من وجوب إخضاع ألا�عاب والعموالت وأجور الوساطة وألاكر�ة امل
ّ

دفوعة من قبل ع�� الش

ية ل�خصم من املورد �عنوان الّضر�بة ع�� الّدخل بنسب
ّ
لم تقم البلدّية  %15 ةالّدولة وا�جماعات املحل

  .من نفقة خدمات خب�� عد�� �� املي�انيك هذا ا�خصم باقتطاع

 1029من ألامر عدد  103وخالفا ملقتضيات الفصل أما �� خصوص نفقات العنوان الثا�ي 

 العمومي املش��ي املنظم للصفقات العمومية الذي يوجب ع��  2014مارس  14املؤرخ ��  2014لسنة 

 تار�خ من ابتداء يوما 30 أقصاه أجل �� مقامھ تقوم ال�ي الوثيقة أو الصفقة لصاحب بالصرف أمر إصدار
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 وجو�ا يتمتع الصفقة صاحب نإف آلاجال هذه �� ذلك يتم لم وإذا ا�حساب ع�� ألاقساط �� ا�حق معاينة

 إصدار ألاوامر بالصرفتب�ن وجود تأخ�� �� ، آلاجال هذه الن��اء املوا�� اليوم من تحتسب التأخ�� بفوائض

د .م 1,227بمبلغ  2015ماي  18املصادق عل��ا بتار�خ ) 2014برنامج (صفقة أشغال �عبيد الطرقات ل

 .يوما 252يوما و  79تراوح ب�ن  09إ�� كشف ا�حساب عدد  06من كشف ا�حساب عدد  انطالقا

 2016جوان  7املصادق عل��ا بتار�خ ) 2016برنامج (صفقة أشغال �عبيد الطرقات كما عرفت 

وعدد  04عدد خالص كشوفات ا�حساب الوقتية � إصدار ألاوامر بالصرفد تأخ��ا �� .أ 693,478بمبلغ 

 .يوما 90يوما و 29 تراوح ب�ن 05

 30ألاشغال ال�ي تم إنجازها إ�� حدود  بخصوص 02م خالص كشف ا�حساب عدد توقد 

ألاشغال ال�ي تم  بخصوص 03د وخالص كشف ا�حساب عدد 114.135,579بقيمة  2016نوفم�� 

حسب إلاذن توقفت د �� ح�ن أن ألاشغال  116.021,515بقيمة  2016د�سم��  30إنجازها إ�� حدود 

كما تم خالص كشف . 2016د�سم��  29 إ�� 2016د�سم��  05إلاداري لتوقيف ألاشغال بداية من تار�خ 

 2017مارس  01إ�� حدود خالل شهر فيفري و  ألاشغال ال�ي تم إنجازها بخصوص 04ا�حساب عدد 

ألاشغال  بخصوصد  79.314,578بقيمة  05د وخالص كشف ا�حساب عدد  218.674.754بقيمة 

متوقفة حسب إلاذن إلاداري �انت �� ح�ن أن ألاشغال  2017مارس  10ال�ي تم إنجازها إ�� تار�خ 

 . 2017فيفري  27 إ�� 2017جانفي  13بداية من تار�خ  2017جانفي  17لتوقيف ألاشغال بتار�خ 

ك مرتبط وقد بررت البلدية ذلك بأن عملية ا�خالص ال تتم مباشرة �عد ان��اء ألاشغال بل ذل

وتمو�الت صندوق بإنجاز الكشوفات والتثبت م��ا وكذلك مدى توفر الاعتمادات من تمو�ل ذا�ي 

 1029من ألامر عدد  101مقتضيات الفصل القروض ومساعدة ا�جماعات املحلية وهو ما يتعارض مع 

ة والذي ينص ع�� أن الصفق املنظم للصفقات العمومية 2014مارس  14املؤرخ ��  2014لسنة 

ومن أنھ يتع�ن إجراء ... تضبط آجال إجراء املعاينات ال�ي �عطي ا�حق �� دفع املبالغ ع�� ا�حساب 

أيام من التار�خ املحدد بالصفقة أو من تار�خ  08املعاينات بالنسبة لصفقات انجاز ألاشغال �� أجل 

ف ا�حساب ن التار�خ املنصوص عليھ �� كشإو�التا�� ف. تقديم صاحب الصفقة لطلبھ �� ذلك

ف��ة ألاشغال املنجزة يجب أن يتوافق مع تار�خ إجراء املعاينة ال�ي �عطي ا�حق �� دفع املبالغ  بخصوص

ع�� ا�حساب وال يجوز ر�طها بمدى توفر الاعتمادات من دونھ ح�ى �عكس كشوفات ا�حساب حجم 

 .ومبالغ ألاشغال املنجزة فعليا وتار�خها الثابت

IV- خالصة الرقابة 

طت عليھ من  استنادا إ�� التحاليل املالّية ونتائج
ّ
أعمال الّرقابة املبّينة أعاله و�� حدود ما ُسل

و�استثناء بقايا الاستخالصات، يمكن  2017عمليات القبض والصرف املنجزة �عنوان السنة املالية 

من شأ��ا أن تمّس التأكيد بدرجة معقولة أن ا�حساب املا�� للسنة املعنية ال �شو�ھ أخطاء جوهر�ة 

  .بصدقية البيانات املضمنة بھ
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  البلدية إجابة
 

 ةــــة التونسیـــالجمھوری 
 وزارة الشؤون المحلیة والبیئة

 والیة صفاقــــــس 
      بلدیـــة ساقیــة الزیــت

 ***** 
 

 مـن رئیــس بلدیــة ساقیــة الزیــت
 إلى              

 لدائرة المحاسباتالسید رئیس الغرفة الجھویة 
 بصفاقـــــــــس

 

 
 إجابة عن تقریر الرقابة المالیة على بلدیة ساقیة الزیت في إطار برنامج  :الموضـوع

 . 2017التنمیة الحضریة والحوكمة المحلیة لسنة  
 . 2018دیسمبر  18المؤرخ في  357مكتوبكم عدد: المرجـــــع
 2016تعبید الطرقات لسنة دفتر الحضیرة الخاص بصفقة أشغال : المصاحیب

 

 

وبعد ، جوابا عن المالحظات الواردة ضمن تقریر الرقابة المالیة لسنة 

ببلدیة ساقیة الزیت والموجھة إلینا صحبة مكتوبكم المضمن بالمرجع  2017

أعاله والمتضمـــن لما تم تسجیلــھ من مالحظات وذلك من خالل فحص الوثائق 

ورد  محتوى التقریر وماو تقدیر وإننا إذ نسجل بكل ارتیاح  المؤیـــدة للتصرف،

حكام التصرف والتوظیف أفیھ من مالحظات وتوصیــــات تھدف إلى مزید 

األمثل لألموال العمومیة وحسن استغاللھا خدمة للصالح العام، یشرفنــا أن ننھي 

النقائص تّم اتخــاذه من إجراءات لتدارك  لسیادتكم ضمن ھذا التقریر ما

المسجلــــة مع تقدیم جملة من المالحظات في شأنھــــــا شرحا لألسباب التي 

أدت إلیھا مع التزامنا التام بالعمل بما جاء ضمن تقریر سیادتكــــم من توصیات 

 .وتوجیھات 
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 :الرقابة على تحصیل الموارد البلدیة  :لجزء الفرعي الثانيا
 :یرات تقییم اإلنجازات مقارنة بالتقد/ أ

إن النقص الحاصل في تقدیر اإلمكانیات الحقیقیة للبلدیة عند ضبط حجم المقابیض 
و خاصة على مستوى بقایا االستخالص لكل من المعلوم على العقارات المبنیة و 
العقارات غیر المبنیة یعود باألساس إلى النقص الفادح لألعوان باإلدارة و القباضة 

ءات بالبلدیة ال تتوفر إال على عونین عھد إلیھما لمختلف البلدیة حیث أن مصلحة األدا
اإلجراءات المتعلقة بھذین المعلومین و اإلدارة البلدیة واعیة بذلك و حریصة على سد 

،  2017، 2016، 2015الشغورات بمختلف مصالحھا حیث عملت خالل سنوات 
ن و مطالبة على رصد اإلعتمادات الآلزمة إلنتداب عدد من األعوا 2019و  2018

سلطة اإلشراف لتنظیم مناظرات للغرض و التي لم یتم إنجازھا إلى حد اآلن، و رغم 
ذلك عملت البلدیة على مضاعفة الجھد المبذول على مستوى تحصیل بقایا اإلستخالص و 
إدراجھ بصفة تدریجیة ضمن المعاییر المعتمدة عند ضبط تقدیرات المیزانیة و ذلك كما 

 :اليیبینھ الجدول الت
 

 المعلوم على العقارات غیر المبنیة المعلوم على العقارات المبنیة  
 ما تّم تحقیقھ المدرج بالمیزانیة ما تّم تحقیقھ المدرج بالمیزانیة  السنة 

2013 300.000,000 326.918,251 100.000,000 153.358,334 
2014 310.000,000 365.194,788 150.000,000 195.721,781 
2015 340.000,000 392.945,558 180.000,000 232.663,327 
2016 370.000,000 531.102,934 240.000,000 232.672,256 
2017 450.000,000 557.070,805 220.000,000 233.279,833 
2018 500.000,000 593.377,480 

إلى غایة 
30/11/2018 

250.000,000 301.534,892 
إلى غایة 

30/11/2018 

 
فیما یتعلق بالعنوان الثاني فإن البلدیة أحسنت تقدیر موارد العنوان الثاني على  أما

من  2017د بمیزانیة سنة  1.287.314,530خالف ما جاء بتقریركم حیث تم رصد 
 د  1.551.205,865جملة اعتمــــادات تقدر بـ 

 :إعداد جداول التحصیل والمراقبة وتثقیلھا/ ب
في عدد  ریركم من عدم وجود تحویرات مھّمةتمت مالحظتھ ضمن تق إن ما

لسنة  الفصول المضمنة بجدولي التحصیل للمعلوم على العقارات المبنیة وغیر المبنیة
إحصاء تكمیلي في فترة  2فإن مرد ذلك قیام البلدیة بعدد  2016 بسنةمقارنة  2017

 :ي وھي كاآلت 2017/2026قریبـــــــــة من تاریخ قیامھا باإلحصاء العشري
 . 2012األنس سنة  إحصاء تكمیلي للعقارات المبنیة وغیر المبنیة بمنطقة-
 . 2014إحصاء تكمیلي للعقارات غیر المبنیة لمنطقة ساقیة الزیت سنة -

ورغم التنسیــــــق مع المصلحة الفنیة  البلدیة إلى تنمیة مداخیلھا، و سعیا من
للحصول على محاضر جلسات اللجنة الفنیة لرخص البناء فإن ضعف الموارد البشریة 

یشكل عائقا یحول دون الوصول إلى الترفیع في عدد العقارات المبنّیة  بمصلحة األداءات
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طرف المالـــــــك  بالصورة المطلوبة لعدم معرفة مالكیھا و یتم ذلك إالّ عند التسجیل من
أو في إطار تقدیم خدمة إداریة أو بعض المعاینات التي تتم في الغرض بمبادرة من 

 .البلدیة
ة وخاّصة ـــوفیما یخّص تفعیل اآللیات المتاحة بمقتضى أحكام مجلّة الجبایة المحلی

 منھا حول طلب البیانات المتوفرة لدى المأمورین العمومین و 34 - 22 – 21 الفصول
حافظي الوثائق على غرار فرع إدارة الملكیة العقاریة و فروع كل من الشركة الوطنیة 

قصد تحیین جداول وذلك و الشركة التونسیة للكھرباء و الغاز  الستغالل و توزیع المیاه
فإنھ تم األخذ بعین االعتبــــــار ھذه تحصیل المعالیم على العقارات المبنیة وغیر المبنیة 

، رغم أن البلدیة تقوم سیتم التأكید على تفعیلھ في حدود االمكانیات المتاحةالمالحظة و
بمراسلة بعض اإلدارات للحصول على المعطیات الصحیحة ألصحاب العقارات على 

و الوكالة العقاریة " سنیت"غرار الشركة الوطنیة العقاریة للبالد التونسیة للجنوب 
 .للسكنى

ذات لجدول مراقبة المعلوم على المؤسسات سبة تمت اإلشارة إلیھ بالن وحول ما
و عدم قیام البلدیة بإحصاء تكمیلي  2017لسنة الصبغة الصناعیة والتجاریـة والمھنیة 

فمرد ذلك إجراء إحصاء عام لھذه العقارات بمناسبة اإلحصاء العشري ، بخصوصھ
 .من جھة و نقص األعوان بمصلحة األداءات من جھة أخرى 2026 – 2017
من مجلة الجبایة المحلیة حیث لم یشمل  34و  7أما فیما یتعلق بمخالفة الفصلین  

اإلحصاء العشري المناطق الجدیدة المضافة إلى المنطقة البلدیة بموجب تحویر الحدود 
فإن مرد  2016لسنة  602ھك و ذلك حسب األمر عدد  5276البلدیة و البالـــــــــغ 

على البلدیة من طرف المجلس الجھوي لھذه المناطق و ذلك قائمات اإلحصاء المحالة 
ھذا  2018التي لم تكن محكمة و دقیقة مما أجبر البلدیة على إعادة إحصائھا خالل سنة 

من مجلة الجبایة المحلیة في شأن التصاریح  19و سنعمل على تفعیل مقتضیات الفصل 
ى كل مخالف رغم ما لوحظ دینار عل 25التي لم تودع و ذلك بتطبیق خطیة مالیة قدرھا 

 .من شعور لدى المواطنین بعدم مراعاة ظروفھم اإلجتماعیة واإلقتصادیة و إثقال كاھلھم 
التأخیر الحاصل على مستوى إحالة جدولي التحصیل للعقارات المبنیـــة  وحول

یرجع إلى عدة أسباب  افھذ 2017شھر مارس  لوغیر المبنیة إلى القابض البلدي خال
 :ـــــــاأھمھــــ
 .اتساع الرقعة الترابیة والتطورالعمراني التي تشھده المنطقة البلدیة-
 .نقص الموارد البشریة-
عدم تكوین ورسكلة أعوان اإلحصاء انجر عنھ أخطاء كثیرة في تحدید المساحات  -

 .اإلعتراض ت موضوعالعقارمعاینات جدیدة لمما أدى إلى كثرة االعتراضات و إعادة 
أنھ باستثناء بعض حاالت توفر نسخ من عقود الملكیة تنص صراحة  و حیث لوحظ

على القیمة التجاریة الحقیقیة لألرض فإن البلدیة تعتمد المعالیم بالمتر المربع المرجعیة 
الواردة بالنصوص الترتیبیة ذات العالقة عند إعداد جدول التحصیل مما یفوت علیھا 

المعالیم المرجعیة و القیمة التجاریة لألراضي تحصیل موارد إضافیة للفارق الھام بین 
مرد ذلك عدم إمكانیة إلزام المطالبین باألداء بالقیام بالتصاریح المنصوص علیھ فإن 

لیة و تسلیط خطیة مالیة نظرا لنقص المعلومة حول الھویة الكاملة حبمجلة الجبایة الم
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ص اعتماد القیمة التجاریة لمالكي االراضي خاصة البعیدة عن مقر سكناھم، أما فیما یخ
 .الحقیقیة فستحرص مصلحة االداءات بالتنسیق مع المصلحة الفنیة العتمادھا

وحول عدم طلب البلدیة قائمة تفصیلیة في المعالیم المستخلصة على أساس رقم 
المعامالت والمحّولة لفائدتھا من قبل القباضة البلدیة بالبحیرة ، نعلمكم أنھ رغم النقص 

لى مستوى األعوان بالمصلحة المعنیة فقد تم القیام العدید من المّرات بطلب الحاصل ع
قائمة تفصیلیة في المعالیم المستخلصة على أساس رقم المعامالت والمحّولة لفائدتنا من 

التي لم تتضّمنھا  لمؤسساتومراسلة أصحاب ا مراجعتھا و قبل القباضة المالیة بالبحیرة
تخلّد بذّمتھم فیما یخص الحد األدنى للمعلوم على العقارات  ماالقائمة لحّثھم على خالص 

 ...المھنیة مثل البنوك ، محطات بنزین 
 :  مراجعة األثمان المرجعیة الخاصة بضبط المعالیم على العقارات واألنشطة/ ت

و المتعلقة  28/03/2017عدم تطبیق مقتضیات األوامر الجدیدة المؤرخة في إن 
فقد قامت لمرجعیة الخاصة لضبط المعالیم على العقارات و األنشطة بمراجعة األثمان ا

 : یلــــي  البلدیة بما
 2017بالنسبة للعقارات غیر المبنیة تم احتساب أساس المعلوم خالل سنة * 

بتاریخ  1186بتطبیق المعالیم حسب الكثافة العمرانیة الواردة باألمر عدد 
لذلك تم اعتمــــاد  14/02/2017ـــخ وإعداد جدول للغرض بتاریـ 14/05/2007

وتطبیق نفس المعیار بالنسبة للمؤسسات  2018االمر الجدید بدایـــــــــة من سنة 
 .الصناعیة والتجاریة والمھنیة

على الثمن المرجعي % 10بالنسبة للعقارات المبنیة تم الترفیع في األثمان بنسبة * 
وذلك  07/03/2016المؤرخ في  31عـدد  للعقارات المبنیـة حسب القرار المعد لذلك

المؤرخ في  397ولم تعتمد األمر الحكومي الجدید عدد  2017بدایة من سنة 
ألّنھ صدر بالرائد الرسمي بعد انعقــاد الدورة العادیة األولى للنیابة  28/03/2017

قبل  14/02/2017إلى جانب تم إعداد جدول للغرض بتاریخ  2016الخصوصیة لسنة 
األمر الجدید مع العلـــم أنھ تم احترام الحد األدنى واألقصى للثمن المرجعي صدور 

الثمن  أي جھد لتحصیل موارد إضافیة ناتجـة عن ترفیــع للمتر المربع ولم تّدخر البلدیة
 .المرجعي
 :استغالل المعالیم على العقارات و األنشطة –ث 

المبنیة و األراضي الغیر فیما یخص استخالص المعالیم الموظفة على العقارات 
المبنیة و إن لوحظ تدني مستوى اإلعالمات و محاضر التبلیغ الموجھة فإن ذلك راجع 

و مع عودة العمل بإطار عدول الخزینة و مباشرة  2014باألساس إلى أنـــــھ في سنة 
د كانت القباضة البلدیة بساقیة الزیت تعتمد على عد 2011مھامھم مع العلم أنھ قبل سنة 

عدول خزینة في التبلیغ و في الوقت الراھن أصبح التبلیغ یقتصر على عدلي خزینة  04
فقط و مع ذلك فإن خلیة اإلستخالص المتكونة من عون و عدلي الخزینة تسعى جاھدة 
لتبلیغ أكبر عدد ممكن سواء من إعالمات أو محاوالت التنفیذ، مع العلم و أن الكثافة 

لزیت في تزاید مقارنة بالسنوات الماضیة حیث أصبح عدد العمرانیة لمنطقة ساقیة ا
الفصول المثقلة یتجاوز العشرون ألف فصل مثقل و بالتالي یستعصى علینا تبلیغ 
اإلعالمات لكامل المنطقة خالل سنة إداریة واحدة ناھیك عن تبلیغ المحاضر و المرور 
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حة إلى القیام بالتتبعات إلى محاوالت العقل و مع ذلك فإننا نحاول بكل الظروف المتا
 .الآلزمة لكل مطالب متخلف عن األداء 

أما فیما یتعلق بتضمین عناوین األراضي غیر المبنیة بجداول التحصیل المعنیة 
دون إرفاقھا بالعناوین الرسمیة لمالكیھا مما أدى إلى عرقلة إجراءات التتبع و التبلیغ و 

صحاب العقارات و األراضي فإن البلدیة عدم إدراج رقم البطاقة التعریف الوطنیة أل
 .ستعمل على تدارك ھذه النقائص

وفي خصوص عدم توفیر عناوین لبعض الفصول المثقلة و الذي من شانھ إضفاء 
مزید من الصعوبة على إجراء اإلستخالص و في تعقید مھام عدول الخزینة فقد قامت 

الفصول و توجیھھا إلى القباضة البلدیة بإنجاز قائمة في الغرض توضح بكل دقة عناوین 
 . 29/11/2017البلدیة بتاریخ 

أما بالنسبة لسقوط حق التتبع لبعض الفصول بالتقادم إنما تجدر مالحظتھ و إن 
كانت عملیة اإلستخالص تتم عبر منظومة التصرف في موارد المیزانیة فإن عملیات 

تدوین التتبعات من إعالمات و  التتبع تكون بالرجوع إلى الجذاذات الیدویة التي یتم فیھا
محاضر تبلیغ و محاوالت تنفیذ، و یتم الحقا ترسیمھا بالمنظومة و مع النقص الواضح 
للمعلومة في منظومة التصرف في المیزانیة و نقص في الموارد البشریة للقباضة البلدیة 

 .تقریركمللقیام بالمھمة على أكمل وجھ و لكننا نعمل على تالفي النقائص الواردة في 
وفیما یتعلق بعدم إرسال قائمة تفصیلیة في بقایا االستخالص سواء بالنسبة للمعلوم  

على العقارات المبنیة أو المعلوم على األراضي البیضاء، فإنھ تجدر اإلشارة إلى أن 
القائمة المستخرجة من المنظومة المعلوماتیة غیر متطابقة مع باقي اإلستخالص في 

ذلك نظرا للخطء الحاصل عند إدماج الفصول المثقلة من منظومة الحساب المالي و 
الجبایة المحلیة إلى منظومة التصرف في موارد المیزانیة، مع اإلشارة أننا نعمل تدریجیا 
على تصحیح المبالغ الموجودة في المنظومة بالرجوع إلى الجذاذات الیدویة مع التثبت 

ضبط الباقي لإلستخالص لكل مطالب باألداء، و أیضا في تدافر المقابیض الیدویة و ذلك ل
بالتالي نضمن شفافیة المعلومة و استخراج قائمة نھائیة في بقایا اإلستخالص العملیة التي 

 .تضمن اإلستمراریة في استخراجھا سنویا متطابقة مع الحساب المالي
 :معلوم اإلشھار / ج

ما قیمتھ  2017إن المبالغ المستخلصة في ھذا المجال بلغت خالل سنة 
د رغم النقص الفادح في األعوان حیث عھد لعون وحید لمتابعة سیر  115.302,700

ھذه اإلستخالصات من معاینات لتحدید المطالبین بالمعلوم و إعداد و تحیین جدول 
المراقبة و بتصفیة المعلوم المستوجب دفعھ و بإعداد سندات اإلستخالص و ذلك إلفتقار 

لبشریة الالزمة في أغلب مصالحھا و نحن ساعون لتعزیز ھذه المصلحة البلدیة للموارد ا
 .بالموارد البشریة الكافیة

فإن البلدیة  27/11/2017بتاریخ  308أما فیما یتعلق بتنفیذ قرار اإلزالة عدد 
قامت بتنفیذ القرار المذكور في حدود إمكانیاتھا و معداتھا أي بإزالة الغالف المثبت 

اإلشھاریة دون إمكانیة إزالة األعمدة نظرا للحجم الكبیر و الضخم للوحة باللوحة 
اإلشھاریة التابعة للشركة المعنیة باتفاقیة اإلشھار الواردة بتقریركم، ھذا و تلتزم البلدیة 
بضبط عدد المعاینات المجراة كل سنة و إجراء المقاربات الآلزمة في الغرض و 
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من (تعلق بالمعالیم اإلشھاریة على المنطقة البلدیة التنصیص ضمن جدول المراقبة الم
إلى جانب التنصیص على العنوان حتى یتسنى التثبت من مبلغ المعلوم )  04إلى  01

الذي یختلف من منطقة إلى أخرى و ستعمل البلدیة خالل السنة المقبلة على إجراء 
لبة بالمعلوم لضمان إحصاء تكمیلي یشمل كامل المنطقة البلدیة و جمیع المحالت المطا

 . أكثر عدالة جبائیة بالمنطقة
 : مداخیل األمالك/ ح

تّمت مالحظتھ حول وجوب تسجیل  بالنسبة لموضوع مداخیل األمالك البلدیة وما
عدم واقعیة معینات كراء  أمالكھا العقاریة خالل السنوات القادمة إلى جانب موضوع

المتعامل بھا بالمنطقة فإن ذلك یعود إلى مع األسعار  مالءمتھاالمحالت المسّوغة وعدم 
قلّة العنصر البشري لمتابعة ھذه المواضیع مع حرص البلدیة على ضرورة تالفي ذلك 
وتحیین معّینات الكراء باللّجوء إلى القضاء إن اقتضى األمر وعلى اثر مصادقة المجلس 

 .البلدي على ذلك 
 : مداخیل اإلشغال الوقتي للطریق العام/ خ

تّمت مالحظتھ بشأن المبالغ المستوجب استخالصھا بعنوان استغالل المساح  إن ما
 یستوجبھ ھو مستخلص وما مقارنة بما... من قبل المحالّت المفتوحة للعموم والمقاھي 

من ضرورة تحسین نسبة استخالص ھذه المعالیم، إلى جانب ضعف النسب الواردة 
لى قلّة العنصر البشري المكلّف بھذا بكشوفات متابعة استغالل المساح فذلك یعود إ

 .المجال
أما بالنسبة لعدم اتباع بعض اإلجراءات لتصفیة معلوم استغالل المساح كعدم  

خضوعھا إلى محاضر معاینات، عدم صدور قرار تكلیف لمعاینة ھذه المحالّت، عدم 
 اصدار قرارات بلدیة فردیة بعنوان الترخیص في اإلشغال الوقتي للطریق العام

 .للمنتفعین،فإّنھ سیتّم الحرص على تالفي ذلك مستقبال
 : مداخیل مخالفات لتراتیب حفظ الصحة/ د

 حول موضوع احالة محاضر المخالفات الصحیة إلى المحاكم الستخالصھا وما
یستوجبھ من مزید التنسیق مع كل من الشرطة البلدیة والھیاكل الصحیة العمومیة المعنیة 

في ھذا المراقبة الصحیة المشتركة، فالمساعي متواصلـــــة من أجل تكثیف حمالت 
 .المجال بالتنسیق مع األطراف المعنیة و في اإلمكانیات المتاحة

 : العمرانیةمداخیل مخالفات للتراتیب / ذ
تّمت مالحظتھ بشأن ھذا الموضوع على مستوى عدم تضمین حاالت البناء  إن ما

معاینة حیث یتّم اإلكتفاء بتضمین المالحظات الفوضوي والبناء بدون رخصة بمحاضر 
على ھوامش ملفّات مطالب الرخص، نعلمكم أن الشرطة  ةالخاّصة بالمعاینات المجرا

میدانیة حول حاالت البناء الفوضوي والبناء بدون المعاینات الالبلدیة تقوم بتحریر 
 .بشأنھا رخصة توّجھھا للبلدیة العتمادھا في اتخاذ القرارات الالزمة 

م تالفي ذلك مستقبال، أما تفسی وحول عدم إصدار أذون بمأموریات للقیام بالمعاینات
بالنسبة لإلخالالت الملحوظة والواردة بتقریركم المتعلّقة بضعف نسبة المعاینات المیدانیة 

لإلخالالت المرتكبة  عدم التفطنمن سوى أثناء انجاز األشغال وما یترّتب عنھ  المجراة
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فذلك یرجع إلى  بعد انتھائھا للتثبت من مدى مطابقتھا للرخص المسندة بان أوفي اإل
 . التنسیق مع الشرطة البلدیة التي تقوم بالمعاینات المیدانیة الآلزمة

أما بالنسبة لعدم تنفیذ عّدة قرارات بلدیة رغم استیفاء إجراءات التبلیـــغ في 
ظھا وإحالتھا على المحاكم تبعا خصوصھا، نعلمكم أن ھناك عّدة قرارات یتّم حف

لتوصیات لجنة األشغال والتھیئة العمرانیة، إلى جانب عّدة قرارات تسعى البلدیة الى 
تقوم  تنفیذھا ولكن یبقى ذلك رھین بقّیة األطراف المتدّخلة على غرار الشرطة البلدیة وما

 .ره من المسائل األمنیةـــــبھ من مھام متعلّقة بالعمل البلدي وغی
 الرقابة على النفقات :  الجزء الثالث

 تحلیل النفقات : الجزء الفرعي األول
 : نفقات العنوان األول-أ

ارتفاعا  2017لئن شھدت دیون التصرف المتخلدة بذمة البلدیة إلى موفى سنـة 
خالل سنة فإنھا قامت  2016مقارنة بالدیون المسجلة في موفى سنة  % 3,3بنسبــــــة 

قبلھا،  وما 2016بعنوان سنة  د.أ77,401د من .أ57,858بسداد دیون قیمتھا  2017
د فمرد .أ 20.671د من دیون الخواص البالغة  1.128.363و لم تتولى سداد سوى 

بالفصل  لوضعیة الجبائیة غیر مسواة ألصحابھا رغم قیام البلدیة برصد اعتماداتلذلك 
و ذلك على غرار شركة الزریبي  0021الفقرة الفرعیة  0080الفقرة  02201

 .للتجھیز و الشركة العامة لخدمات التطھیر و شركة نادي التسوق
 :الرقابة على انجاز النفقات-ب
 :نفقات العنوان األول-1

 :مر الصرف و القابضآعدم احترام اآلجال بین مصادقة -
خالفا لما نص علیھ القرار الصادر عن وزیر التخطیط والمالیة بتاریخ 

 48المتعلق بصرف النفقات الى مستحقیھا والمذكرة العامة عدد  13/10/1986
لوحظ  و حیث 17/05/1999الصادرة عن اإلدارة العامة للمحاسبة العمومیة بتاریخ 

ث أن المحاسب العمومي لم یوم حی 55و  13تأخیر في تأدیة بعض النفقات تراوح بین 
یتقّید باآلجال القانونیة لصرف النفقات التي تم إصدار أوامر صرف في شأنھا ، نعلمكم 

المعھد العالي للملتیمیدیا والمعھد العالي ( مؤسسات للتعلیم العالي  2أنھ تم الحاق عدد 
مع دیة للقباضة البلإضافة إلى مجمع الصحة األساسیة بجبنیانة ) للتصرف الصناعي 

 .على أداء القباضة البلدیة بشكل كبیر محدودیة العنصر البشري أثر 
 : إفراد مقتنیات برقم جرد واحدـ 

 75-186تبعا لما نصت علیھ التعلیمـــــات العامة لوزارة المالیـــــة عدد 
من وجوب تسجیل المشتریات القابلة للجرد بدفتر  1975أوت  02المؤرخـــــــة في 

عد للغرض و حیث لوحظ ضمن تقریركم بأنھ تم إفراد بعض المقتنیات برقم الجرد الم
على غرار  التابعة للبلدیةجرد واحد فذلك یعود إلى الكمیات الكبیرة لبعض المقتنیات 

 .األثاث الذي تم اقتناءه لقاعة األفراح
 .ھذا كما نتعھد مستقبال بإفراد كل شراء قابل للجرد برقم  
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 :نة بعض وسائل النقلشطط في مصاریف صیا-
ارتفاعا في الكلفة فإن ذلك نقل الوسائل لئن شھدت مصاریف تعھد و صیانة بعض 

یعود باألساس إلى قدمھا و استغاللھا من طرف عدید المصالح البلدیة على غرار 
أو بالنسبة  02208557ابواب رقم  2الشرطة البلدیة و خاصة بالنسبة للسیارة إیسیزي 

 4أما بالنسبة للسیارة إیسیزي  02211226مازدا ذات الرقم المنجمي للشاحنة الخفیفة 
 . فإن ذلك یعود إلى تعرضھا إلى حادث مرور 02209434أبواب رقم 

 :اسناد التمویل العمومي للجمعیات-
تّمت مالحظتھ من أن البلدیة قد تولّت اسناد مبالغ مالیة لعّدة جمعّیات دون  ماحول  

على اللّجنة الفّنّیة نعلمكم أنھ قد تم عرض جمیع مطالب  یفید عرضھا اإلدالء بما
و ذلك طبقا لمقتضیات الفصل الجمعیات التي تمتعت بمنحة من البلدیة على اللجنة الفنیة 

المتعلق بضبط  18/11/2013المؤرخ في  2013لسنة  5183من األمر عدد  10
أما فیما یتعلق بعدم  معاییر و إجراءات و شروط إسناد التمویل العمومي للجمعیات،

 .إرفاق مستندات الصرف لمحاضر جلسات ھذه اللجنة فإنھ سیتم تالفي ذلك مستقبال
 :ألذون بالمأموریاتنقائص متعلقة با-
حول عدم إیالء البلدیة العنایة الكافیة بمحتوى األذون بالمأموریات المتعلقة بالتنقل  

م بطاقة التعریف الوطنیة أو الرتبة أو حیث لم یتم في عدید الحاالت رقداخل الجمھوریة، 
الصنف والتي ھي من البیانات الضروریة لتحدید مستعمل السیارة و المنتفع عند احتساب 

 .تّم التأكید والتنبیھ على تالفي ذلك منحة التنقل فإنھ 
 :عدم الخصم بعنوان األتعاب والعموالت-
فإننا سنعمل مستقبال على األتعاب و العموالت الخصم بعنوان فیما یتعلق بعدم  

تالفي ذلك و اخضاع األتعاب و العموالت و أجور الوصاتة و األكریة المدفوعة من قبل 
 .الضریبة على الدخلالبلدیة للخصم من المورد بعنوان 

 :مع المھام الممارسة فعلّیا تتالئم صرف منح ال-
حیث لوحظ أن البلدیة قد قامت بتمكین عدد من العملة من غیر القائمین مباشرة  

بأعمال التطھیر ورفع الفضالت من المنحة البلدیة لرفع الفضالت المنزلیة ومن منحة 
 876األوساخ عوضا عن تمكینھم من منحة التصرف والتنفیذ خالفا ألحكام األمر عدد 

نعلمكم أنھ بالنسبة للسائق في الوزن الثقیل  ،04/07/1980المؤرخ في  1980لسنة 
فھو یتمتع بمنحة األوساخ ومنحة رفع الفواضل المنزلیة، أما بقیة العملة فإنھم یعملون في 

 .رفع الفضالت نظرا لقلّة العنصر البشري وضرورة العمل
 :  نفقات العنوان الثاني-

خصوص تأخیر إصدار أمر بالصرف لصاحب صفقة أشغـــــال تعبید  في
فإن ذلك یرجع باألساس إلى قلة األعوان بمصلحة المالیة و ) 2014برنامج (الطرقــات 

 .سنعمل مستقبال على تالفي ذلك
وفیما یتعلق بالتوقف في إنجاز الصفقة المذكورة فإنھ عند تقدیم المقاول لطلب 

ضیرة في اإلبان و تم تمكینھ من إیقاف أشغال تبعا للتاریخ كتابي انعقدت جلسة ح
المنصوص علیھ بطلبھ و الذي أقرتھ اللجنة حیث أن األشغال الموكولة إلیھ تتمثل في 
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التزفیت بالطبقة الثالثیة و اإلسفلتیة و البالط المتشابك و یستوجب أن تكون األرضیة 
 .صالحة إلنجاز ھذا الصنف من األشغال

تم التنصیص على توقیف  16/01/2017بتاریخ  8حضر الحضیرة عدد و وفقا لم
األشغال بالنسبة لدرجة الحرارة التي تكون أقل أو مساویة لعشر درجات و من األفضل 

درجات لضمان  10حسب التجربة أن یتم إنجاز ھذه األشغال في درجة حرارة تفوق 
 .نوعیة جیدة لألشغال

قة بانجاز األشغال فإنھ ال تتم مباشرة بعد انتھاء و بالنسبة لخالص الكشوفات المتعل
األشغال بل ذلك مرتبط بانجاز الكشوفات و التثبت منھا و كذلك مدى توفر اإلعتمادات 

 .من تمویل ذاتي و تمویالت من صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلیة
 

  القابض البلدي
 

 رئیس البلدیة 

 كمال العلوش  
 
 
 
  
 

 


