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   الدائرة الجهوية بسوسة

            

 تقرير الرقابة املالية    

 على  

 حاجب العيون بلدية 
 (8102سنة  تصّرف)

 

 البلدية تقديم

 025وتبلغ مساحتها حوالي  القيروانإحدى بلديات والية وهي  6501جويلية  50في حاجب العيون أحدثت بلدية 

بلغ عدد يو .2565لسنة  للسكان والسكنى حسب التعداد العام 65.575عدد سكانها  كما يبلغ.هكتارا

ى تسيير البلدية خالل سنة . مؤسسة 6626 حاجب العيون منطقة باملؤسسات الاقتصادية 
ّ
نيابة   2562وتول

كما يثبته  ينمجلس بلدي منتخبرئيس و   ثّم تاله حاجب العيون أعضاء يرأسها معتمد  1خصوصية تتركب من 

 . 2562نتخابات البلدية لسنة عقب الا  2562جوان  27املجلس البلدي بتاريخ محضر جلسة تنصيب 

مصالح هي  5وفي إطار هيكلة عامة متكونة من كتابة عامة  عامال  57و وحيد فنيإداريين و  65 يعمل بالبلديةو 

واملالية واملصلحة الفنية ومصلحة الاداءات والاستخالصات واملوارد ومصلحة  إلاداريةمصلحة الشؤون 

 .الّصحة والنظافة والعناية بالبيئة

 .د.أ 6.550د و.أ 2.052تباعا مبلغ  2562-2561وبلغ معدل املوارد والنفقات السنوية خالل فترة  

 طبيعة املهمة 

وفي إطار تنفيذ الاتفاقّية املبرمة بين ، 2565 نوفمبر 62بتاريخ  025وعدد  062 عمال بإذني املهمة عدد

تولت ورّية التونسّية والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرّية والحوكمة املحلّية الجمه

د بدرجة معقولة من إحكام إعداد  2562 في الوضعّية املالّية للبلدّية بعنوان سنة النظر  املحكمة
ّ
للتأك

كما أولت الّدائرة اهتمامها ملجهود البلدّية من أجل  .ساب املالي ومن صّحة ومصداقّية البيانات املضّمنة بهالح

 .تعبئة املوارد املتاحة لها وتأدية نفقاتها في كنف الشرعّية

وشملت ألاعمال الرقابية فحص الحساب املالي ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة الدائرة واستغالل 

عالوة على الزيارات " أدب بلديات"املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية وتلك املستخرجة من منظومة 

-2561ة وارتكزت التحاليل املالية على الفتر  .امليدانية املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص بها

2562. 
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 إجراءات إعداد امليزانية وختم الحسابات 

املتعلق بالقانون  6570ماي  65املؤرخ في  6570لسنة  10من القانون عدد  (جديد) 61ألحكام الفصل طبقا

اعات املحلية كما تّم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة، تم عرض مشروع ميزانية جمالألاساس ي مليزانية 

 . 2567 أوت 7بتاريخ املنعقدة  2567في دورته العادّية الثالثة لسنة  البلدية على مداولة املجلس

من القانون سالف الذكر تّمت املصادقة على ميزانية البلدية من  15و 11و 61وعمال بمقتضيات الفصول 

 .2567ديسمبر  25بتاريخ  القيروانقبل والي 

وقد تّمت مقارنة عمليات التنقيح وتحويل الاعتمادات داخل امليزانية مع محتوى قرارات التنقيح وقرارات 

تحويل الاعتمادات والتأكد من تطابقها، كما تّم التحقق من صحة إلاجراءات والحصول على مصادقة سلطة 

 .  مليزانية الجماعات املحليةمن القانون ألاساس ي  22و 27و 20و 61إلاشراف عليها طبقا ألحكام الفصول 

 2565لسنة  العادية الثانيةفي دورتها  حاجب العيون  مجلس بلديةعلى  2562تّم عرض الحساب املالي لسنة  و 

قبل أن يتّم عرض القرار املتعلق بغلق ميزانية البلدية على سلطة إلاشراف  2565 ماي 16واملنعقدة بتاريخ 

جويلية  25وتّم إيداع الحساب املالي لدى دائرة املحاسبات بتاريخ  .2565 جوان 65التي صادقت عليه بتاريخ 

2565. 

 خالصة أعمال املراجعة

 فيما عدا املبالغ املتعلقة ببقايا إلاستخالص و باعتبار ما انتهت إليه أعمال الرقابة فإنه يمكن التأكيد على أّن 

ال تشوبها أخطاء جوهرية من شأنها أن تمس  2562عمليات القبض والصرف املنجزة بعنوان السنة املالية 

 .بمصداقية البيانات املضمنة بالحساب املالي للبلدية
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 (د.أ) 2562لخص الحساب املالي لسنة م

 2.1574051  مقابيض

 6.0554516  العنوان ألاول 

 1554552 املداخيل الجبائية إلاعتيادية 1

 

 6704760 وألانشطةاملعاليم على العقارات  1

 

 2004272 مداخيل إشغال واستلزام امللك العمومي البلدي 2

 

 6154152 معاليم الرخص وإسداء خدمات 3

 5254605 املداخيل غير الجبائية الاعتيادية 2

 

 2674700 مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية 5

 

 7764555 املداخيل املالية الاعتيادية 6

 7074012 العنوان الثاني

 1104710 املوارد الذاتية املخصصة للتنمية 3

 

 0264551 منح التجهيز 7

 

 254272 مدخرات وموارد مختلفة 8

 564717 موارد الاقتراض 4

 

 564717 موارد الاقتراض الداخلي 9

 5 املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة 5

 

 5 املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة 12

 6.1154222  مصاريف

 6.1504077  العنوان ألاول 

 6.1504511 نفقات التصرف 1

 

 5654612 التأجير العمومي 1

 

 1254522 وسائل املصالح 2

 

 6514271 التدخل العمومي 3

 5 فوائد الدين املحلي 2

 

 5 فوائد الدين املحلي 5

 2254206 العنوان الثاني

 2254206 نفقات التنمية 3

 

 2254206 إلاستثمارات املباشرة 6

 0 تسديد أصل الدين 4

 

 0 تسديدأصل الدين 10

 0 النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة 5

 

 0 النفقات املسددة من إلاعتمادات املحالة 11

 7624710 الفائض
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 ونفقاتها حاجب العيون تحليل موارد بلدية 

 

  8102لسنة  النتائج العامة لتنفيذ امليزانية

في املقابيض على  ليفائض جمعن  2562سنة بعنوان تصرف  حاجب العيون  سفر تنفيذ ميزانية بلديةأ

في غياب مشاريع ممّولة بواسطة  الاحتياطيإلى املال %  655بنسبة تم تحويله  د.أ 762املصاريف قدره 

  .الاعتمادات املحالة

لّية للمقابيض على املصاريف سجلت خالل سنة الجمأّن الفوائض  للميزانية ومن أهّم ما تبرزه النتائج العاّمة

 %. 0 نسبته  2562-2561سنوي خالل الفترة  تطور  وبمعّدل 2561د  مقارنة بسنة .أ 12بقيمة  ارتفاعا 2562

 2561مقارنة بسنة  2562لعنوان ألاّول خالل سنة ا إلى املقابيض على املصاريف بالنسبة وسّجلت فوائض

 . خالل الفترة نفسها%  11د وبمعّدل سنوي يساوي .أ 601بقيمة  ارتفاعا

سلبي نمّو د وبنسبة .أ 555بقيمة  تراجعا 2561مقارنة بسنة  2562وعرفت جملة موارد البلدّية بعنوان سنة 

الذي شهدته كّل من موارد العنوان املزدوج ويعود ذلك إلى التطّور . 2562-2561خالل الفترة %  2معّدلها 

 2562تطّورا خالل سنة موارد العنوان ألاّول  فيه عرفت في الوقت الذيفألاول وموارد العنوان الثاني، 

شهدت موارد  ،2562-2561خالل الفترة %  7د وبمعّدل تطّور سنوي يساوي .أ 650بقيمة  2561مقارنة بسنة 

%  21يساوي  سلبي وبمعّدل سنوي  2561مقارنة بسنة د .أ 155ة بقيم تراجعا 2562سنة  العنوان الثاني

  .خالل الفترة نفسها

وبمعّدل تطّور  2561مقارنة بسنة  2562د خالل سنة .أ 066بقيمة  تراجعاأما نفقات امليزانّية، فقد عرفت 

العنوان  الذي شهدته نفقات طالبسي التطّور فرغم . 2562-2561خالل الفترة %  61يساوي  سلبي سنوي 

، 2562-2561خالل الفترة %  2د وبمعّدل نسبة .أ 55بما قيمته  2561مقارنة بسنة  2562خالل سنة  ألاّول 

د  .أ 006بما قيمته  2561مقارنة بسنة  كبيرا تراجعاشهدت  2562خالل سنة العنوان الثاني نفقات فإّن 

 .خالل الفترة نفسها%  56 سلبي قدره وبمعّدل

 املوارد  

من  % 12د وهي تتكون في حدود .أ 2.152مجموع  2562خالل سنة  حاجب العيون بلغت جملة موارد بلدية 

 .من موارد التنمية%  12واملوارد الاعتيادية 

الجبائّية  داخيلد وهي تتكّون من امل.أ 6.055ما جملته  2562 رد الاعتيادّية للبلدية خالل سنةوبلغت املوا

 %. 12ومن املداخيل غير الجبائية الاعتيادية في حدود %  12الاعتيادّية في حدود 

 2562سنة  د.أ 156 إلى 2561د سنة .أ 512من  حاجب العيون وتطّورت املوارد الجبائّية الاعتيادّية لبلدّية 

هذه الزيادة  ونتجت .% 65يساوي  2562-2561د ومعّدل تطّور سنوي خالل الفترة .أ 615مسّجلة زيادة بقيمة 

 50بقيمة  العقارات والانشطةمداخيل و  د.أ 72والخدمات بقيمة  إلاداريةاملوجبات والرخص  داخيلنمّو معن 

 .2561د  مقارنة بسنة .أ

مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه أهم مورد بالنسبة إلى البلدية وتمثل 

ل  2562د في سنة .أ 201حيث تم تحصيل 
ّ
. من جملة املداخيل الجبائية إلاعتيادية للبلدية % 51أّي ما يمث

( د.أ 615) داخيل املوجبات والرخص إلادارية ومعاليم في مقابل إسداء خدماتمفي املراتب املوالية وتُحّل 
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ل  أّي ( د.أ 616)املداخيل بعنوان املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنّية و 
ّ
ما يمث

 %.  27و%  22تباعا 

أّما املداخيل املتأتّية من املعلوم على العقارات املبنية ومن املعلوم على ألاراض ي غير املبنية، فقد كانت على 

ل تباعا حوالي .أ 2د و.أ 61  التوالي في حدود
ّ
 .الجبائية الاعتيادية داخيلاملمن هذه %  5.0و%  2د أي ما يمث

ومداخيل أمالك %  72وتتوّزع املداخيل غير الجبائّية الاعتيادّية بين املداخيل املالّية الاعتيادّية في حدود نسبة 

 %. 22البلدّية الاعتيادّية في حدود نسبة 

 ارتفاعامسّجلة  2562د سنة .أ 525إلى  2561د سنة .أ 512تطّورت املداخيل غير الجبائّية الاعتيادّية من و 

 بارتفاعويفّسر ذلك أساسا %.  1يساوي  2562-2561د ومعّدل تطّور سنوي خالل الفترة .أ 07بقيمة طفيفا 

 .( د.أ 260)املداخيل املالّية الاعتيادّية 

د وبنسبة .أ 155بقيمة  تراجعامحققة  2562د في سنة .أ 702أّما موارد التنمية للبلدّية فقد بلغت ما جملته 

كّل من املوارد الذاتية للتنمية  بتراجع ويفّسر ذلك. 2562-2561خالل الفترة %  21تساوي  سلبي تطّور سنوي 

سنوي خالل نفس الفترة  راجعد أي بمعّدل ت.أ 15بما قيمته  موارد الاقتراض الداخليد و .أ 025بما قدره 

 .%  22 و % 27على التوالي  يساوي 

  النفقات

وبنسبة  2561د مقارنة بسنة .أ 55محققة تطورا بقيمة  2562د سنة .أ 6.151بلغت نفقات العنوان ألاول 

وتبلغ نفقات التأجير العمومي ووسائل املصالح سنة . 2562-2561خالل الفترة %  2سنوي تساوي  تطّور 

ل .أ 6.215ما قيمته  2562
ّ
 .من مجموع نفقات العنوان ألاول %  52د أي ما يمث

 سلبي أي بمعّدل تطور سنوي  2561د مقارنة بسنة .أ 56بقيمة  تراجعاوشهدت نفقات التأجير العمومي 

 التدخل العمومينفقات و  وسائل املصالحنفقات كل من كما عرفت  .2562-2561خالل الفترة %  2 يساوي 

%  10و %  2يساوي على التوالي أي بمعّدل تطّور سنوي  2561مقارنة بسنة تباعا  د.أ 17و  د.أ 61نموا بقيمة 

 .خالل نفس الفترة

 15،  العنوان ألاول من جملة نفقات  % 25د بنسبة .أ 125املصالح العمومية البالغة  وسائلوتستأثر نفقات 

 .وشراء الوقود لوسائل النقلصيانة املعدات منها نفقات  %

ل جميعها في مصاريف الاستثمارات املباشرة 2562د سنة .أ 225أّما نفقات التنمية فقد بلغت ما جملته 
ّ
 وتتمث

خالل الفترة %  56تساوي  سلبي تطّور سنوي  وبنسبة 2561د مقارنة بسنة .أ 006بقيمة  تراجعا مسجلة

اقتناء شاحنة لصيانة بتأجيل تنقيح مخطط الاستثمار البلدي إلى  .أساساويعود هذا التراجع  . 2561-2562

سنة  إلىد مخصصة لتهيئة املستودع البلدية .أ 15د ونقل اعتمادات بقيمة .أ655بمبلغ  الشبكة التنوير

لوجود إشكال في  د  بعنوان ضمان حجز ملشروع تهيئة قصر البلدية.أ 72مبلغ إلى وجود  باإلضافة. 2565

 .صفقة املشروع
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 القدرات املالية

 615بلغت قيمتها إلاجمالية وما سبقها  2567تتعلق بسنة بتسديد متخلدات  2562بلدية خالل سنة القامت 

دات تجاه مؤسسات عمومّية، تمثلت خاصة في كل %  55د تهّم .أ
ّ
لشركة التونسية من امنها خالص متخل

  .د.أ 05بقيمة  ومؤسسات أخرى د .أ 12للكهرباء والغاز بقيمة 

 للكهرباء والغاز الشركة التونسية  منها تجاه % 02د .أ 525ما جملته  2562وبلغت ديون البلدية بعنوان سنة 

تجاه الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة  %65و. لقروض ومساعدة الجماعات املحليةصندوق ا تجاه % 26و

 .الاجتماعية

ر مديونيّ  ،2562بعنوان سنة  ديون الوباعتبار حجم 
ّ

 ة البلدية تجاه املؤسسات العمومية والخاصةبلغ مؤش

ديونها  مجابهةوفي املقابل قّدر مجهود البلدية في %.  15ما يعادل ( العنوان ألاول  جملة موارد/  الديون جملة )

( جملة موارد العنوان ألاول / لتسديد املتخلدات وفوائد الدين وأصل الدين  املرصودةجملة الاعتمادات )

 %. 66بنسبة 

السقف من موارد العنوان ألاول متجاوزة بذلك  % 15نسبة  2562لبلدية بعنوان سنة ل التأجيروبلغت نفقات 

   .% 05واملحددة بنسبة  املضبوط بمجلة الجماعات املحلية

جملة نفقات العنوان ألاول  –جملة موارد العنوان ألاول املحققة )وبمقارنة حجم الادخار الخام للبلدية 

غير  حاجب العيون ، يّتضح أّن مديونية بلدية 2562د بحجم الديون املستوجبة لسنة .أ 255البالغ ( املحققة

 . باالعتماد على قدراتها املالية املتاحة يجب تسويتهامقبولة 

ببلدية  (جملة موارد العنوان ألاول / جملة املوارد الذاتية ) مؤشر الاستقاللية املالية شهدومن جهة أخرى، 

 % 17 مقابل 2562ة خالل سن%  11حيث بلغت نسبته  2562 – 2561تراجعا خالل الفترة  حاجب العيون 

 . 2561خالل سنة 

حاجب ببلدية ( مصاريف العنوان ألاّول / نفقات التأجير  -مصاريف العنوان ألاّول )أّما مؤشر هامش التصرف 

املؤشر حيث بلغ  2567و 2561مقارنة بسنوات  تحّسن املؤشر تسجيلمع %  12 بلغ، فقد 2562لسنة  العيون 

 . %20و%  27 على التواليخاللهما 
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 وإنجاز نفقاتهابئة موارد البلدية مالحظات حول تع

 

 عبئة املواردت:أوال

 امليزانّية إعداد

ما ( بدون اعتماد التنقيحات)مقارنة بالتقديرات  حاجب العيون لية املحققة ببلدية الجمبلغت نسبة املوارد 

العنوان بالنسبة إلى  % 655 وأكثر منوارد العنوان ألاّول مل  % 52بين   الانجاز نسب  تراوحتو  . % 602نسبته 

 .وما قبلها 2562باعتبار مجموع التثقيالت بالنسبة إلى سنة  % 72في حين بلغت هذه النسبة  .الثاني

 إعداد جداول التحصيل

تبّين من خالل فحص جداول التحصيل أنها تتضمن البيانات ألاساسية التي من شأنها أن تساعد على 

تحصيل املعاليم املثقلة، غير أنه لوحظ عدم شمولية جدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية لسنة 

ن املحصاة خالل د بينما يبلغ عدد املساك.أ 57مسكنا بمبلغ جملي قدره حوالي  2155حيث تضمن  2562

من  مسكنا 25  حوالي مسكنا وبالتالي فإّن  2125ما قدره  2565عملية التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 

 .رتب عنه نقص في املعاليم املوظفةباملنطقة البلدية لم يتّم تضمينها بجدول التحصيل املعني مما ت

 توجيه إلاعالمات

ى املحاسب العمومي "من مجلة املحاسبة العمومية على أن ( خامسا) 22تنّص الفقرة ألاولى من الفصل 
ّ
يتول

املكلف باالستخالص حال تعهده بالدين تبليغ إعالم للمدين يتضّمن دعوته لخالص جملة املبالغ املطلوبة 

ه من جملة ، وقد تبّين.."منه
ّ
واملعلوم على املعلوم على العقارات املبنّية  تحصيل يفصال مثقال بجدول 2755 أن

  . %66أّي بنسبة   2562إعالم للمطالبين باألداء خالل سنة  256إال توجيه يتّم  ألاراض ي غير املبنّية لم

 مواصلة اجراءات الاستخالص

من مجلة املحاسبة العمومية، والتي نّصت على أن ( خامسا) 22خالفا ملا جاء بالفقرة الثانية من الفصل 

يوما من تاريخ تبليغ إلاعالم املذكور،  15تبليغ السند التنفيذي للمدين مع نهاية يتولى املحاسب العمومي "

 .تبّين أنه لم يتم تبليغ أّي سند تنفيذي من املطالبين بمعلوم العقارات املبنية والغير مبنية

 الاستخالص

ى.أ 217مع اعتبار بقايا الاستخالص البالغة 
ّ
، ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها بعنوان 2567 سنة د في موف

فة على العقارات إلى ما قدره 
ّ
  % 0د أي ما نسبته .أ 60وتّم استخالص . 2562د في سنة .أ 165املعاليم املوظ

 . 2561سنة %  65مقابل 

فة على العقارات ما جملته 2562وبلغت تثقيالت سنة 
ّ
لوم على د تتوّزع بين املع.أ 71 بعنوان املعاليم املوظ

 .  د.أ 5د  واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية بقيمة .أ 15العقارات املبنية في حدود 

أّما فيما .2561خالل سنة  % 60مقابل  2562سنة  %  0وبلغت نسبة استخالص املعلوم على العقارات املبنية 

ق ب
ّ
خالل  % 62 مقابل 2562في سنة  % 1 هبلغت نسبة استخالص املعلوم على ألاراض ي غير املبنية فقديتعل

 .2561سنة 
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 (د.أ)الاستخالصات  )%(نسبة الاستخالص  (د.أ) بقايا الاستخالص
املبالغ الواجب 

 (د.أ) استخالصها
 املداخيل/املعاليم 

 الـمعلـوم على العقارات الـمبنية 250 61 0 212

 املعلوم على ألاراض ي غير املبنية 10 2 1 11

 

د، تّم استخالصها .أ 115إلى ما جملته  البلدية الواجب استخالصها بعنوان مداخيل ألامالك وارتفعت املبالغ

 .2561سنة %  02مقابل نسبة  2562في سنة  %  10بنسبة 

 تحصيل واستخالص املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية

 5واملؤرخ في  6555لسنة  725استنادا إلى املعطيات الواردة بالسجل الوطني للمؤسسات املحدث باألمر عدد 

 6626على نسيجا مؤسساتيا يضم  2562تحتوي في سنة  حاجب العيون ، فإّن املنطقة البلدية ب6555أفريل 

 . مؤسسة

ملؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو سنويا الحّد ألادنى من املعلوم على ا حاجب العيون وتوظف بلدية 

واملعنويين املستغلين لعقارات معّدة لهذه ألانشطة والذي يساوي  التجارية أو املهنية على ألاشخاص الطبيعيين

في  لوحظوقد  .من مجلة الجباية املحلية، املعلوم على العقارات املبنية 12وفقا للفقرة الثانية من الفصل 

أّن البلدية لم تضّمن بجدول مراقبة تحصيل الحد ألادنى للمعلوم املذكور أعاله كل املؤسسات  هذا إلاطار 

حيث اقتصر جدول مراقبة تحصيل املعلوم بعنوان سنة  ،الراجعة لها بالنظر واملدرجة بالسجل سالف الذكر

ل أي ما ي( د سنويا.أ 22ال يقّل عن  مطالبة بدفع معلوم جملي)مؤسسة  556على  2562
ّ
من %  55مث

ة بأّية عملّية كما لم تقم البلديّ  .املؤسسات الواردة بالسجل الوطني املنشور من قبل املعهد الوطني لإلحصاء

 .2562سنة تحيين 

املداخيل ورغم أهمية املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية من جملة 

 ، فقد للبلدية الاعتياديةالجبائية 
ّ
باإلضافة إلى عدم طلبها واستغاللها للقائمات الواردة على القباضة ه تبّين أن

والتي تبين تفاصيل  ، فإنها لم تحرص على طلب هذه القائمات من القباضات ألاخرى حاجب العيون البلدية ب

م واملبلغ قيمة املضّمنة بجدول مراقبة تحصيل املعلو المّما حال دون إجراء املقارنة بين  كل عملية تحويل

املستخلص فعال قصد الوقوف على الحاالت التي تستوجب خالص معلوم إضافي باعتبار املعلوم ألادنى 

 . املطلوب بما ُيسهم في تحصيل موارد إضافية

 بالتقادمسقوط فصول 

ه  11ينص الفصل 
ّ
الديون العمومية  استخالصيسقط حق تتبع "من مجلة املحاسبة العمومية على أن

. سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة املوالية للسنة التي أصبحت خاللها مستوجبة الدفع 0بالتقادم بمض ي 

واملتعلق بقانون املالية  2566ديسمبر  15املؤرخ في  2566لسنة  7من القانون عدد  55وتبعا ملا ورد بالفصل 

 16إلى  2565ديسمبر  67النسبة إلى الفترة املمتدة من والذي نص على تعليق آجال التقادم ب 2562لسنة 

قة بسنة 2562ديسمبر 
ّ
وما قبلها تعتبر قد سقطت ما لم تقطع  2561، فإّن الديون الراجعة للبلدية واملتعل

مدة التقادم بأعمال التتبع بداية من تبليغ السند التنفيذي وبكل ألاعمال الصادرة عن املدين أو من ينوبه 

 . مكرر من املجلة املذكورة 11ورد بالفقرة ألاولى من الفصل وفقا ملا 
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، أّن القيمة 2562 ديسمبر 16إلى غاية  الاستخالصواتضح في هذا إلاطار، من خالل فحص قائمات بقايا 

دة بذمة مديني البلدية الجم
ّ
دون اعتبار الديون املتعلقة باملطالبين باملعلوم على العقارات )لية للديون املتخل

وتبّين في هذا إلاطار . د.أ 156ما جملته  2562قد بلغت في موفى سنة ( بنية واملعلوم على ألاراض ي غير املبنيةامل

 2561مستوجبة منذ سنة ( من جملة الديون املتخلدة%  22أي بنسبة )د .أ656بأّن ديون جملية بما قيمته 

بما  2562إلى موفى سنة  2561ديسمبر  67وما قبلها ولم تشملها أعمال قاطعة للتقادم خالل الفترة من 

 . بالتقادم يعّرضها للسقوط

 مداخيل ألامالك البلدّية العقارّية

أّي  2561د في سنة .أ 177د مقابل .أ 262لتبلغ  2562في مداخيل  ألامالك البلدية خالل سنة  تراجعلوحظ 

 . % 25نسبته  سلبي سنوي  نمو بمعّدل 

واملتعلق  6577ماي  20املؤّرخ في  6577سنة ل 60أحكام القانون عدد وعلى صعيد آخر وبالرغم من أّن 

بتنظيم العالقة بين املسّوغين واملتسّوغين فيما يخّص تجديد كراء العقارات واملحالت ذات الاستعمال 

والقيمة التجاري أو الصناعي أو املستعملة في الحرف أتاح للبلدية إمكانية تعديل معينات الكراء بما يتالءم 

ه تبّين من خالل فحص  21إلى  22الكرائية العادلة وفق ما جاء بالفصول من 
ّ
من القانون سالف الذكر، فإن

ه لم يتم  التن
ّ
 25 كراءصيص على زيادة سنوية في معينات عقود تسويغ املحالت التي هي على ملك البلدية أن

بالرغم من  2562ديسمبر  16إلى غاية  ذ إبرامهاكما لم تشهد قيمة معينات الكراء تعديالت من. محال تجاريا

الثمانينات  إلى فترة ايعود تسويغه محال  26هناك  امسوغ اتجاري محال  75نه من جملة أأنها تعتبر زهيدة علما و 

د لم يتخذ في شأنهم أّي .أ 612مبلغ  وتجدر إلاشارة إلى أنه تخلد بذمة متسوغي هذه العقارات.والتسعينات

  .صهمإجراء الستخال 

ها مشغولة إال أّن  16كما تملك بلدية حاجب العيون 
ّ
منها فقط تّم التنصيص على  1عقار معّدة للسكن كل

بالرغم  2562ديسمبر  16كما لم تشهد معينات كرائها تعديالت منذ ابرامها إلى غاية .زيادة سنوية في عقودها

 52إلى انه تخلد بذمة متسوغي هذه العقارات مبلغ وتجدر إلاشارة .من أنها تعتبر زهيدة وتعود إلى فترات قديمة

 .لم يتخذ في شأنهم أّي إجراء الستخالصهم 2562ديسمبر  16د غلى غاية .أ

لشركة بلقيس للخياطة  56/55/2562كما استقر على ملك البلدية عقار معد لنشاط صناعي تّم تسوغه في 

 626بقيمة  بقاء متخلدات لدى املتسوغين السابقينعملية تسويغ العقار قبل هذا التاريخ أسفرت عن إال أنه 

  .لم يتخذ في شأنهم أّي إجراء الستخالصهمد .أ

 2.021وتملك البلدية عقارين معدين لنشاط منهي تستغلهما على وجه الكراء تخلد بذمة أحد املتسوغين مبلغ 

 .د  لم يتخذ في شأنهم أّي إجراء الستخالصهم

ألف هكتار تّم الاستيالء عليها من قبل أفراد معلومي  670قارات فالحية تمسح كما استقر على ملك البلدية ع

عملية استرجاع هذه  إطار في  عن طريق عدل منفذ الهوية لدى البلدية والتي اكتفت بالتنبيه عليهم فقط

ضها على وتجدر املالحظة أّن هذه املسألة تّم عر .على ذلك إلجبارهمالعقارات دون الدخول في الطور القضائي 

النظر  تأجيلوبعد التدوال تّم  2562نوفمبر  52أنظار املجلس البلدي إّبان انعقاد دورته العادية الثالثة بتاريخ 

وال في جميع  2562نة لى الدورة الالحقة إال أن املجلس لم يتناول هذه املسالة ال في الدورة الالحقة لسإفيها 
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موارد استغالل هذه العقارات في صورة كرائها بمبلغ ال يقل  ويكون بذلك قد حرم البلدية من 2565دورات 

 .د 14255عن 

 مسك حسابّية خاّصة بمكاسب البلدّية

بمكاسب  خاصةمن مجلة املحاسبة العمومية على أن يتولى املحاسب مسك حسابية  275ينّص الفصل 

باته كما يقوم في موفى كل سنة مالية البلدية املنقولة وغير املنقولة وعند التعذر يتولى مراقبتها وجمعها بحسا

ه ال يتم مسك حسابية خاصة بمكاسب  .بجرد تلك املكاسب
ّ
وخالفا ملا جاء بالفصل سالف الذكر فقد تبّين أن

 .البلدية كما ال يتّم القيام بجرد سنوي لها

 التصرف في إلايداعات والتأمينات بالعمليات الخارجة عن امليزانية وتسويتها

 2550جوان  22بتاريخ  57واملذكرة العامة عدد  6556سبتمبر  2بتاريخ  0التعليمات العامة عدد تنّص 

الصادرتين عن إلادارة العامة للمحاسبة العمومية والتي تنصان على استحثاث إلاجراءات الالزمة لتسوية 

لعمل على تسوية املبالغ التي واالضمانات العمليات الخارجة عن امليزانية خاصة في بندي إلايداعات املختلفة و 

ه بالرجوع إلى القائمات املفصلة في املقابيض الخارجة . تجاوزت السنتين وذلك بتنزيلها بميزانية البلدية
ّ
 أن

ّ
إال

بعنوان إيداعات مختلفة تعود إلى د  2.221، تبّين أّن 2562ديسمبر  16عن امليزانية واملتبقية للصرف بتاريخ 

وكذلك الشأن بالنسبة إلى بند الضمانات، حيث تبّين عدم تسوية مبالغ . تسويتها أكثر من سنتين ولم تتم

قبل إعداد أذون باإلضافة إلى بند مقابيض مستخلصة .د 1154155وما قبلها بقيمة  2567تعود إلى سنة 

 .د.أ 65.517وما قبلها بقيمة  2567الاستخالص تعود إلى سنة 

 اللزمة التصّرف في الضمانات النهائّية لعقود

ألاسبوعية للبضاعة  ق سو لاو  سوق الجملة للخضر والغاللنّصت كراسات الشروط املنظمة للمسلخ البلدي و 

على أن يبقى الضمان النهائي مخصصا لحسن تنفيذ   حاجب العيون املستلزمة ببلدية املختلفة والدواب 

جب العقد وال يمكن استرجاعه إال اللزمة والستخالص ما عس ى أن يكون املستلزم مطالبا به من املبالغ بمو 

 أن البلدية تعتبر قيمة الضمان النهائي خالصا للمبلغ 
ّ
بعد انتهاء مدة اللزمة وبإذن من الجهة املانحة، إال

املستوجب عن الثالثية ألاخيرة من استغالل اللزمة ألامر الذي ال يسمح لها بجبر الضرر الذي يمكن أن يحصل 

 .لها من جراء هذا الاستغالل

 انجاز النفقات: ثانيا

 نفقات امليزانية تقدير 

توزعت في حدود  بميزانية البلدية من التقديرات املرسمة % 72 للنفقات املأمور بصرفهاالجملية نسبة البلغت 

إلى سوء تقدير  ضعف هذه النسبة ويعود. العنوان الثاني بالنسبة إلى%  12والعنوان ألاّول بالنسبة إلى %  22

قة بالتنمية حيث تّم ترسيم اعتمادات بعنوان الاستثمارات املباشرة قدرها 
ّ
د في امليزانية .أ 702النفقات املتعل

 %. 12 لم تتجاوز د مسّجلة بذلك نسبة إنجاز .أ 225بهذا العنوان مبلغا قدره   في حين بلغت النفقات

الاعتمادات النهائية )) ادة، بخصوص الاستثمارات املباشرة،بالزي راتييتغ بالرغم من تسجيل البلدية لنسبةو 

 أّن  ،% 52قدرها (( إلاعتمادات ألاصلية املرسمة(/)إلاعتمادات ألاصلية املرسمة -املرسمة 
ّ

عدم نسبة إال

  %. 12 لها تجاوزتاستهالك الاعتمادات املخّصصة 
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 8102تنفيذ البرنامج السنوي لالستثمار لسنة 

 . بناء على الجلسات التشاركية مع املواطنين 2562تّم إعداد البرنامج السنوي لالستثمار لسنة 

 تهيئة املستودع البلدي  مشروع: د، وهي.أ 215اعتمادات بقيمة  مشاريع جديدة ُرصدت لهم  وتضّمن البرنامج

اقتناء د و .أ 60بقيمة  حاوياتد ومشروع اقتناء  15بمبلغ  تهيئة املنشأت الرياضيةمشروع د و .أ 15بمبلغ 

علما د القتناء معدات اعالمية .أ 65و . د.أ 655بمبلغ شاحنة مجهزة بسلم لصيانة شبكة التنوير العمومي 

م و . غير موظفةمساعدات تمويل هذه املشاريع كان بوأّن 
ّ
وتّم نقل تنفيذ  % 65بنسبة  إنجاز ثالت مشاريع ت

 .2565املشاريع الاخرى إلى سنة 

 الوقود لوسائل النقل تنفقا

ما  د أّي .أ 10ما قدره  2562في سنة  حاجب العيون بلغت قيمة الوقود الذي تم اقتناؤه لوسائل النقل ببلدية 

من  كنّم ي أثر كتابيأّي  ورغم أهمية هذا املبلغ فانه ال يتوفر بالبلدية. من نفقات وسائل املصالح ℅ 26نسبته 

ف بالتصرف في الوقود وطريقة تصرفه كمسك كراس يسجل فيه الكميات املستهلكة وألاطراف 
ّ
تحديد املكل

من متابعة ومراقبة استهالك الوقود مقارنة باملسافة املقطوعة كذلك يّمكن و . املسلم إليها مقتطعات الوقود

دفاتر العربات بهدف ب من قبل مختلف املعدات والتي يتعين التثبت من مدى مالئمتها مع املعطيات املذكورة 

كما ال تتولى مصالح البلدّية إعداد جداول تتضمن . تشخيص وتفادي أسباب الاستهالك املشط في إلابان

تعريف السيارة واملسافة املقطوعة في أول الشهر وآخره حسب العداد وكمية املحروقات بالخصوص 

حول مزيد إحكام  2550جانفي  65بتاريخ  1كما جاء بمنشور الوزير ألاول عدد .املستهلكة ومعدل الاستهالك

 .التصرف في السيارات إلادارية ونفقات املحروقات

 عدم ختم املشاريع في آلاجال القانونية
  

عدم القيام بإجراءات الختم  2018-2016اتضح من خالل فحص بعض املشاريع التي أنجزت خالل الفترة 

تعبيد الطرقات  يمشروعإلى وهو الشأن بالنسبة .  على استالمها النهائي فترة طويلة النهائي لها بالرغم من مرور 

وتهيئة وبناء قصر البلدية بحاجب العيون د .6.256.715بحي الوكالة العقارية للسكنى بحاجب العيون بقيمة 

موفى إلى   ماولم يتم ختمه 2562 أوت 52بتاريخ  للمشروعين حيث تم الاستالم النهائيد  151.121بقيمة 

 التي 2019نوفمبر  65ولإلشارة تم عرض املشروعين على اللجنة الجهوية للصفقات بتاريخ . 2562 ديسمبر

ستناد في إحتساب أيام التأخير إلى أسس قانونية في غياب دفتر بسبب عدم الا  ااملصادقة عليهم ترفض

مكتب الدراسات للزيارات امليدانية وعلى محاضر املقاول  إلىالحضيرة والاعتماد فقط على املراسالت املوجهة 

وبسبب عدم دقة احتساب أجال التنفيذ وكيفية إسناد الشركة أجال إضافية دون .بالنسبة إلى املشروع ألاول 

   .سند قانوني بالنسبة إلى املشروع الثاني

ومن شان التأخير في الختم النهائي للصفقات أن يحول دون استغالل بقايا الاعتمادات املرصودة للمشاريع 

إلى  افةباإلضقدية بين ألاطراف املتعاقدة املنتهية بإعادة توظيفها وكذلك عدم وضع حد لاللتزامات التعا

 .مخاطر انقضاء آلاجال القصوى لحجز الضمان النهائي في صورة إخالل صاحب الصفقة بواجباته التعاقدية
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 أهم التوصيات

 تحيين جداول التحصيل وتثقيلها في آلاجال القانونية والتأكد من شمولية الفصول املدرجة بها. 

  لتحصيل املعلوم على املؤسسات الصناعية استغالل القائمات التفصيلية في إجراء املراقبة الدورية

 .والتجارية واملهنية

  مضاعفة الجهود في مجال الاستخالص بمتابعة كبار املدينين خاصة وتفعيل إجراءات التتبع ومواصلة

 .مختلف مراحله في آلاجال القانونية

  القانونية بجميع الطرق  ضبط ألامالك وجردها جردا دقيقا والعمل على حمايتهامزيد العمل على

مراجعة العقود القديمة وتحيين استكمال وعلى تحصيل أفضل العوائد املالية منها ب والقضائية املتاحة

باالضافة إلى متابعة  ستفادة من ألامالك غير املستغلةمعينات الكراء وتفعيل نسب الزيادة السنوية والا 

 .اجراءات استرجاع العقارات الفالحية املستولى عليها

 ائمات بقايا الاستخالص بطرح الفصول غير القابلة لالستخالص أو املثقلة خطأتطهير ق. 

  العمل على املحافظة على وثائق ومستندات استهالك الوقود ووضع منظومة   رقابة داخلية ملتابعة

 استهالك الوقود  فيالتصّرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






