
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 رقابة املالية للتقرير 

 9102 بعنوان تصّرف سيدي ثابتبلدية على 

التنمية الحضرية والحوكمة املحليةفي إطار برنامج 
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 71املؤرخ في  7692لسنة  222عدد  )فيما يلي البلدية( بمقتض ى ألامر سيدي ثابتأحدثت بلدية 

نسمة وعدد  24.503 هاكما يبلغ عدد سكان اار هكت 13.966وتبلغ مساحة املنطقة البلدية  .7692 جويلية

وبلغ مجموع موارد البلدية لسنة  .2172حسب التعداد العام للسكان والسكنى لسنة  6.743املساكن بها 

مستعملة من السنوات السابقة،  فوائض غير تتأتى منم.د  ,7529منها نحو م.د  ,2526قيمته  ما 2176

 .م.د 75921حوالي  سنةال ما بلغ مجموع نفقات البلدية لنفسفي

 
 
رات املعتمدة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية فإن البلدية وحسب املؤش

 كحد  أدنى %21) 1املتعلق باالستقاللية املالية املعيار املرجعي تبلغلم 
 
في سنة املذكور ر ( حيث بلغ املؤش

من  %66516ما نسبته  أي 2176 ل سنة خالأ.د  ,2,بلغت نفقات التأجير كما  .%6659نسبة  2176

ولم تتجاوز نسبة التأطير  .2(%,,)>املرجعي املعتمد  بذلك في حدود املعيارنفقات العنوان ألاو ل وهي 

 عونا(. 21إطارات من جملة  6)  2176خال ل سنة  %77بالبلدية 

نظر في الوضعية محكمة املحاسبات في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية التولت و 

لة به من  والتحقق 2176املالية للبلدية لسنة  ة البيانات املسج  إحكام إعداد الحساب املالي وصح 

ة تأدية نفقاتها على تعبئة املواردة البلدية من مدى قدر تها و يومصداق  . املتاحة لها وشرعي 

 61 بتاريخ ركيي مكتب الضبط امل ألاعما ل الرقابية فحص الحساب املالي املودع لدى وشملت

واملستخرجة  ه للبلديةالاستبيان املوج   املستقاة مناملعطيات من  كل  استغال ل فضال عن  2121 جويلية

  .وألاعما ل امليدانية املنجية لدى مصالح البلدية واملركي املحاسبي الخاص بها من منظومة "أدب بلديات"

ق ببقايا الاستخالص البالغة وباستثناء 
ّ
أ.د، خلصت ألاعمال الرقابية إلى عدم وجود  327ما يتعل

من شأنها أن تمّس  9102إخالالت جوهرية في عمليات القبض والصرف املنجزة بعنوان السنة املالية 

من مصداقية البيانات املضّمنة بالحساب املالي للسنة املعنية وذلك حسب املبادئ التي تقوم عليها 

 جماعات املحلية.أنظمة املحاسبة العمومية وميزانيات ال

قت باملوارد وبالنفقات وهي مجاالت  مالحظات الوقوف على الرقابية إلى ألاعما لأفضت و 
 
تعل

 .ومييد التحكم في النفقاتالحرص من قبل البلدية لتحسين تعبئة مواردها من  اتتطلب مييد

 : 2176الحساب املالي للبلدية لسنة ويبرز الجدو ل املوالي ملخص 

 

                                                           
 املبالغ املتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات املحلية( / موارد العنوان ألاو ل. – املناب من املا ل املشترك –)موارد العنوان ألاو ل   1

. ل كتلة ألاجور/ نفقات العنوان ألاو     2  
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 )بالدينار( 9102 الي لسنةملخص الحساب امل

 املوارد

   436 265 1 9102فائض امليزانية بعنوان سنة 

 املقابيض

 بقايا الاستخالص  املقابيض املنجزة الصنف الجزء العنوان

 العنوان ألاول 

املداخيل الجبائية 

 الاعتيادية

 716 617 637 356 املعاليم على العقارات وألانشطة

العمومي البلدي  مداخيل إشغا ل امللك

 واستليام املرافق العمومية فيه
59 497 4 040 

معاليم املوجبات والرخص إلادارية 

 ومعاليم مقابل إسداء خدمات
156 742 - 

 - - املداخيل الجبائية الاعتيادية ألاخرى 

املداخيل غير الجبائية 

 الاعتيادية

 894 170 371 76 مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية

 - 531 893 املداخيل املالية الاعتيادية

 650 792 778 542 1 مجموع العنوان ألاّول 

 العنوان الثاني

 - 948 486 1 املوارد الخاصة للبلدية

 - - موارد الاقتراض

 - - املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

 - 948 486 1 مجموع العنوان الثاني

 650 792 727 029 3 يزانيةاملبلغ الجملي ملقابيض امل

 - 807 534 1 املقابيض خارج امليزانية

  970 829 5 جملة املوارد

 النفقات

 مستهلكةاعتمادات غير  املصاريف املأمور بها القسم الجزء العنوان

 العنوان ألاّول 
 نفقات التصرف

 527 222 406 525 التأجير العمومي 

 450 315 936 749 وسائل املصالح 

ل العمومي 
 
 782 15 780 70 التدخ

 101 4 0 نفقات التصر ف الطارئة وغير املوز عة

 - - فوائد الدين

2,, 191 123 346 1 مجموع العنوان ألاّول   

 العنوان الثاني

 453 367 1 753 323 ات التنميةنفق

 - - تسديد أصل الدين

 - - النفقات املسددة من الاعتمادات املحالة

 453 367 1 753 323 مجموع العنوان الثاني

 313 925 1 876 669 1 امليزانية املبلغ الجملي ملصاريف

   743 102 1 املصاريف خارج امليزانية

  850 359 1 ( املصاريف املأذونة بعنوان الفوائض) فائض امليزانية

  469 132 4 جملة النفقات

  501 697 1  فائض ميزان املقابيض واملصاريف
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 الجزء ألاول: الرقابة على املوارد 

 استغال لإحكام من خال ل  هاتقتض ي الوضعية املالية للبلدية العمل على مييد دعم موارد

 شملت ألاعما ل الرقابية هيكلة املوارد وتعبئتها. وقد  ايا الاستخالص.إلامكانات املتاحة والتقليص من بق

  هيكلة املوارد - أ

 22.221,.7ما جملته  2176للبلدية خال ل سنة  ألاو  ل )املداخيل الاعتيادية(بلغت موارد العنوان 

ن من املداخيل الجبائية الاعتيادية ومن املداخيل غير الجبائية الاعتيادية في حدود  د على التوالي تتكو 

ى املداخيل الجبائية الاعتيادية أساسا من  د.  696.612د و 22.129,
 
فة على العقارات "وتتأت

 
املعاليم املوظ

 "معاليم املوجبات والرخص إلادارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات"% ومن ,9252بنسبة  "وألانشطة

 بنسبة" ليام املرافق العمومية فيهمداخيل إشغا ل امللك العمومي البلدي واست" ومن %22569بنسبة 

71566% . 

 املوظفة على ألانشطة املعاليم أساسا من 2176وتتأتى "املعاليم على العقارات وألانشطة" في سنة 

نات هذه املعاليم و ويبرز الجدو ل املوالي . %69بنسبة   :نسبهامكو 

 (%)النسبة     املبلغ بالدينار         على العقارات وألانشطة  املوظفة املعاليم

 19,29 803 68 املعلوم على العقارات املبنية

 11,52 067 41 املعلوم على ألاراض ي غير املبنية

 54,65 904 194 املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية

ألاقص ى املبالغ  املتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات املحلية بعنوان حذف الحد 

 للمعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية
51 283 14,38 

 0,16 581 معلوم إلاجازة املوظف على محالت بيع املشروبات

 100  637 356 املجمـــــــوع

ل املداخيل بعنوان املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو
 
ة وتمث  أهم   املهني 

ما  علما بأن بلدية% من املداخيل الجبائية الاعتيادية لل62512بما نسبته  استأثرتلبلدية حيث لمورد 

املعلوم على العقارات املبنية ومن املعلوم على خيل تأتت من امن هذه املد% 2٬72و% 72٬17تباعا  نسبته

 ألاراض ي غير املبنية.

فة على العقارات ما جملته بعنوان املعاليم ا 2176وبلغت تثقيالت سنة 
 
ع بين  227.161ملوظ

د تتوز 

د.  61,.69في حدود  د واملعلوم على ألاراض ي غير املبنية  691.,72 وم على العقارات املبنية في حدوداملعل

ى د  911.,,2وباعتبار بقايا الاستخالص البالغة 
 
، ارتفعت املبالغ الواجب استخالصها بعنوان 2176في موف
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فة على العقارات إلى ما قدره املعاليم 
 
سوى  لم تستخلص منها البلدية 2176في سنة  د 19,.222املوظ

 %.7,57د أي بنسبة  716.121

% من 71566مداخيل إشغا ل امللك العمومي البلدي واستليام املرافق العمومية فيه  لم تتجاوز و 

  نات هذه املعاليم ونسب تحصيلها:املداخيل الجبائية الاعتيادية للبلدية. ويبرز الجدو ل املوالي مكو  

افق  مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املر

 العمومية فيه

تقديرات امليزانية 

 )د(
 )%( النسبة املقابيض الحاصلة )د(

 100,00 000 40 000 40 مداخيل ألاسواق اليومية وألاسبوعية والظرفية

الوقتي للطريق العام معلوم إلاشغا ل  500 1 909 381,8 

العربات بالطريق العام معلوم وقوف  5 000 1 407,50 28,15 

الطريق العام بمناسبة حضائر البناء معلوم إشغا ل  15 000 16 140 107,6 

تحت الطريق العام معلوم عن أشغا ل  3 500 0 0,00 

إلاشهار معلوم  2 000 40 2,00 

 90,15 496,50 59 000 66 املجموع

ق با
 
فهي  د 696.612ما قيمته  2176في سنة  والبالغةملداخيل غير الجبائية الاعتيادية وفيما يتعل

ة" ) ة الاعتيادي  ع بين "مداخيل أمالك البلدي 
د(  67,.166د( و"املداخيل املالية الاعتيادية" ) 29.627تتوز 

ية أساسا من املناب من املا ل املشترك للجماعات املحلية في حدود 
 
 د.  26.176,املتأت

ة في سنة  ة الاعتيادي  ة  مداخيل بين أساسا 2176وتتوزع مداخيل أمالك البلدي  كراء العقارات املعد 

ة لنشاط فالحي د، 6.9225121,لنشاط تجاري في حدود  في حدود  ومداخيل كراء العقارات املعد 

رتفعت املبالغ من جملة مداخيل ألامالك. وا %27569و %21522على التوالي ما نسبته  أي د، 79.2225262

ة إلى ما جملته  ة الاعتيادي  استخلصت منها د،  ,222.29الواجب استخالصها بعنوان مداخيل أمالك البلدي 

 .%61511 ما نسبته البلدية

قة بخصوص العنوانين ألاو ل والثاني على من  %711و % ,1151 التوالي وتمثل املوارد املحق 

 يبرز الجدو ل املوالي تفصيل ذلك :التقديرات النهائية املرسمة بامليزانية. و 

 نسبة إلانجاز )%( )د( إلانجازات )د( التقديرات البيان

 21,28 778,189 542 1 240,000 908 1 مجموع موارد العنوان ألاول 

فة على العقارات وألانشطة 
 
 66526 637,287 356 500,000 380 املعاليم املوظ

 ,6157 496,500 59 000,000 66 ستليام املرافق العمومية فيه مداخيل إشغا ل امللك العمومي البلدي وا 

 21526 741,980 156 000,000 223 ومعاليم مقابل إسداء خدمات مداخيل املوجبات والرخص إلادارية 

 - - - مداخيل جبائية اعتيادية أخرى 

 27516 371,422 76 240,000 106 مداخيل أمالك البلدية الاعتيادية
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 نسبة إلانجاز )%( )د( إلانجازات )د( التقديرات البيان

 21561 531,000 893 500,000 132 1 الية الاعتياديةاملداخيل امل

 100 948,313 486 1 948,313 486 1 مجموع موارد العنوان الثاني 

صة للتنمية  100 948,313 486 1 948,313 486 1 املوارد الذاتية واملخص 

 - - - موارد الاقتراض

 - - - املوارد املتأتية من الاعتمادات املحالة

  ارد تعبئة املو  - ب

ن ا
 
قت  هاواردلنظر في إجراءات تعبئة البلدية ملمك

 
باملعاليم  اأساسمن الوقوف على مالحظات تعل

 على ألانشطة والعقارات ومداخيل إلاشغا ل الوقتي وإلاشهار.

 املهنية ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املعلوم على املؤسسات  -0

ةاملعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الص عد  ي رد ااملو  أهم   ضمن ناعية أو التجارية أو املهني 

أي  2176في سنة  د 762.616ما قيمته  القباضات املاليةبلغت املوارد املحالة من بالنسبة إلى البلدية حيث 

ل 
 
 .املعاليم على العقارات وألانشطةمن  %,259,و % من املداخيل الجبائية الاعتيادية للبلدية62ما يمث

ة يحتسب املعلوم على أساس رقم املعامالت أو  61و 62وطبقا للفصلين  ة الجباية املحلي 
 
من مجل

الضريبة على ألارباح املستوجبة ويتم  تسديدها عند خالص ألاداءات واملعاليم الجبائية على أن ال تقل  عن 

ة باحتسابه و  مقاربته حد  أدنى يحتسب على أساس املساحة وصنف العقار املستغل  تطالب مصالح البلدي 

لدى القابض املعني بما تم  خالصه للقباضات املالية ثم  تعد  على ضوئه جدوال لتحصيل الفارق وتثقيله 

  نقائص.لى إلوقوف على االستخالصه. غير أن النظر في إلاجراءات املتبعة أفض ى 

دد يل جدو ل تحص لوحظ أن مصالح البلدية ال تقوم باملقاربات الضرورية وإعداد وفي هذا الص 

ألادنى للمعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية واملبلغ  الفارق بين الحد  

للقابض املعني  لمعلوم املستوجب في الغرض وتحيلهحيث تكتفي بإعداد جدو ل القيمة الدنيا ل املستخلص

ح اخشخاص الطبيعيين املصر  الضرورية ومن ذلك التثبت في شمولية الشركات وألا باملتابعةدون القيام 

بخالصهم للمعلوم على املؤسسات والتثبت من تحصيل املبالغ الدنيا طبقا للقانون الجاري به العمل 

  وإعداد جداو ل تحصيل الفارق.

نة و   لألاخشخاص املعنويين شاملةويتطلب حسن املتابعة من طرف البلدية توفر ومسك قائمة محي 

 أن والطبيعيين الناشطين في املنطقة
 
الشركات وألااخشخاص  حو ل النظر في قاعدة معطيات البلدية . إال

ن  2176 في موفى سنة ناشطا 62,الطبيعيين الناشطين في املجا ل الصناعي والتجاري واملنهي التي تضم   بي 

أن هذه من رغم بال للمطالبين باألداء فات الجبائيةعدم توفر أرقام بطاقات التعريف الوطنية واملعر  
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ة قصوى وهي الوحيدة املعتمدة لدى مصالح وزارة املالية ولدى الاملعر   جهات ألاخرى فات ذات أهمي 

   املتابعة القانونية لكل  دين غير مستخلص. املتدخلة في إجراءات

قة باملعلوم على املؤسسات املستخلص 
 
كما أفضت املقاربة بين قاعدة معطيات وزارة املالية املتعل

ق بمن طرف مصالحها املتع
 
بلدية وجدو ل القيمة الدنيا للمعلوم املستوجب املعد  من قبل البلدية إلى الل

حيث تضمنت قاعدة  (شركات وأاخشخاص طبيعيينناشطا ) ,71بلغ عدد الناشطين  الوقوف على فارق في

  ناشطا. 62,ن قاعدة معطيات البلدية سوى ناشطا فيما لم تتضم   222معطيات مصالح املالية 

ن  نة من الناشطين حسب قاعدة معطيات وزارة املالية وجدو ل القيمة الدنيا عي   فحصوبي 

املعلوم  مبلغ فاق فيهاالتي حاالت عديد الللمعلوم املستوجب املعد  من قبل البلدية إلى الوقوف على وجود 

ا د فيم 22,د و 2.262ين لم تقوما بخالص سوى توذلك على غرار شرك تم  استخالصه ألادنى املستوجب ما

ى عدم القيام بالعنايات الضرورية في  .د,776و  د 77.212بلغ املعلوم ألادنى املستوجب تباعا  وقد أد 

ة. ة لفائدة البلدي   الغرض إلى عدم تحصيل موارد مستحق 

ات عدد من  قاعدة معطيات البلديةفحص  من جهة أخرى لوحظ من خال ل نها ملقر  عدم تضم 

ا ال ي وذلك على غرار عدد الشركات الكبرى   من املغازات الكبرى والبنوك مم 
 
ن من حسن متابعة موارد مك

 .البلدية والتأكد من تحصيل املبالغ املستوجبة في الغرض

ة من البلدية م ات املتاحة مكانل لعلى الاستغال ل ألامثل ييد الحرص وتستدعي هذه الوضعي 

ة فضال عن اوالتواصل مع القباضة ومصالح وزارة  ة الشركو  والغاز ة الوطنية للكهرباءلشركاملالية املعني 

وإجراء املعاينات والييارات امليدانية بما ما تتيحه مجلة الجباية املحلية مثلوتوزيع املياه  الستغال ل الوطنية

 
 
ر بها املعطيات الضرورية.  كما أن إضافة خانة تحتوي علىيمك

 
نة تتوف  ن من مسك قائمة معطيات محي 

ة  هفه الجبائي أو رقم بطاقة تعريف)طبيعي أو معنوي )شركة(( ومعر   علومبيان صنف املطالب بامل الوطني 

 
 
  ارد البلدية املستوجبة في الغرض.ن من حسن املتابعة واملقاربة وتدعيم مو من شأنه أن يمك

وقد أفادت البلدية بأنها قامت بكل ما يخّص تحيين ومتابعة املؤسسات املنتصبة باملنطقة 

 البلدية ومطالبت
ّ

نه سيقع العمل على تحسين ها بما يفيد خالصهم للمعاليم املتخلدة بذمتهم وبأ

 إلاستخالص بمزيد التنسيق مع املصالح املختصة.

 املعلوم على العقارات -9

ف املعلومبلغ 
 
فصال  ,26, هعددأ.د ملا  2,2 ما يييد عن 2176على العقارات املبنية لسنة  املوظ

نا الاستغال ل ألامثل للمكانات نظر في إجراءات متابعة العقارات املبنية و . وأفض ى التحصيلالجدو ل ب مضم 

 .في الغرض إلى الوقوف على نقائص بلديةلل املتاحة قانونا



7 
 

ت عليه مجلة الجباية املحلية "من ضرورة مراجعة الحد  ألادنى والحد  من ذلك، و  خالفا ملا نص 

 
 
ع املبني املوظ ع غير ألاقص ى للثمن املرجعي للمتر املرب  ف على العقارات املبنية والثمن املرجعي للمتر املرب 

 
 
ف على العقارات ذات املبني املوظ

 
ع املبني املوظ ف على ألاراض ي غير املبنية والثمن املرجعي للمتر املرب 

البلدية تحيين ألاثمان املرجعية بالنسبة  سنوات"، لم تتو ل  الصبغة املهنية والتجارية والصناعية كل  ثالث 

ة لتعاطي نشاط صناعي  ألاراض يالعقارات املبنية و إلى املعلوم على  غير املبنية واملعلوم على العقارات املعد 

كما  ،21723مارس  21املؤرخة في  2172لسنة  662و 669و ,66رغم صدور ألاوامر عدد  أو تجاري أو منهي

 م.يلااملع هلم تتو ل تحيين القرارات املتعلقة بهذ

  ل و تفعيل آلاليات املتاحة لها بالفصإلى دية خالفا ألحكام مجلة الجباية املحلية البل سعلم ت كما

من خال ل طلب البيانات املتوفرة لدى املأمورين العموميين وحافظي  املذكورة من املجلة 22و 22و 27

بيانات املتوفرة فضال عن إلامكانية املتاحة لها لطلب ال بأريانة الوثائق على غرار فرع إدارة امللكية العقارية

لدى فروع كل من الشركة الوطنية الستغال ل وتوزيع املياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز للتعرف على 

 . عدد املشتركين واملقاربة مع إلاحصائيات املتوفرة بجداو ل تحصيل املعاليم على العقارات لتحيينها

م البلدية بتوظيف و تق الاملحلية  من مجلة الجباية 62و 76وخالفا للفصلين من جهة أخرى، 

غير املبنية املعلوم على ألاراض ي كل  مطالب باملعلوم على العقارات املبنية و  لىعا املنصوص عليها ياخطال

 من املجلة. 72و ,7و 72لم يقم بالتصاريح املشار إليها بالفصو ل ن مم  

  % ,7لم تتجاوز غير املبنية  نسب استخالص املعاليم على العقارات الـمبنية وألاراض ي أنلوحظ و 

أ.د معاليم  221أ.د من جملة  771حيث لم يتم  استخالص سوى  من جملة املبالغ الواجب إستخالصها.

 مستوجبة لفائدة البلدية.

خامسا من مجلة املحاسبة العمومية الذي  21للفصل  خالفاو ورغم ضعف نسب الاستخالص 

 إعالمايوما لتسوية وضعيته تحتسب ابتداء من تاريخ تبليغه ثالثين  على أن  املدين ينتفع بأجل ينص  

ين املطلوب منه ليتولى املحاسب العمومي إثر ذلك  ن دعوته لخالص مبلغ الد  التتبع  تفعيل إجراءاتيتضم 

عات ضعف عدد إلاعالمات التي تم  فقد  عبر تبليغ السند التنفيذي للمدين ةالجبري لوحظ بخصوص التتب 

من الفصو ل البالغ  %57,بعنوان الـمعلـوم على العقارات الـمبنية حيث لم تتعد   2176 في سنة تبليغها

ه لم يتم   .التتبع إجراءاتمواصلة دون  فصال، ,26,مجموعها 
 
الوقوف على أعما ل  عالوة على ذلك فإن

ع ةبخصوص  تتب   .املعلوم على ألاراض ي غير املبني 

                                                           
املتعلق بضبط مبلغ املعلوم باملتر املربع املرجعي لكل صنف من أصناف العقارات املعدة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو منهي  ,66عدد  مر الحكوميألا   3

املتعلق بضبط الحد ألادنى والحد  662عدد ألامر الحكومي املبنية و  املتعلق بضبط املعلوم باملتر املربع بالنسبة لألراض ي غير 669عدد ألامر الحكومي و 

 ألاقص ى للثمن املرجعي للمتر املربع املبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات املبنية.
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بعنوان املعلوم على  محتسب البلدية اليةملا لوحظ أن متابعة الاستخالص من قبل قابضو 

ة ملا جملته العقارات املبنية بصفة يدوية مما يصعب معه  فصال تتم   922, واملعلوم على ألاراض ي غير املبني 

د إزاء املدينين ع موح   حصر جملة املتخلدات بالنسبة إلى كل مدين وال يساعد بالتالي على اتخاذ إجراء تتب 

  .ن بالتقادموتفادي سقوط الديو 

نة بقواعد معطيات البلدية لوحظ من خال ل النظر في قائمة العقارات املضم   ،من جانب آخر

عقار  622وبجداو ل التحصيل املحالة على مصالح وزارة املالية واملتوفرة بقاعدة معطيات البلدية وجود 

رة ف لعدد، نفس املساحة ان وا، نفس العنو ي كل  بياناتها )نفس صاحب العقارمنصوص عليها بصفة متكر 

  .أضعاف ,إلى من ضعف  ونفس املعلوم(

ة ومطالبة املالكين بها  ومن شأن إدراج هذه العقارات تكرارا أن يؤدي إلى تثقيلها لدى مصالح املالي 

ة في غياب  ة قاعدة املعطيات. إقامات وعماراتدون سند قانوني خاص   بالبلدية، وهو ما يؤثر على مصداقي 

دت نسبة املعلوم على العقارات حلية حد  من مجلة الجباية امل ,رى وطبقا للفصل من جهة أخ

 املبنية على أساس مستوى الخدمات )تنظيف، تنوير عمومي، طرقات معب  
 
طة، قنوات دة، أرصفة مبل

)  %71)خدمة أو خدمتين( و  %1تصريف املياه املستعملة و قنوات تصريف ألامطار( على أن تتراوح بين 

بالنسبة للعقارات املنتفعة بخدمات أخرى  %72) أكثر من أربع خدمات( و %72أو أربع خدمات ( و ثالث 

 .غير املذكورة آنفا

البلدية "خدمات أخرى" فقد لوحظ تطبيق النسبة القصوى  باملنطقةورغم أنه ال تتوفر 

 حالة. 79 بخصوص

ختلفة لعقارات بنفس ألانهج كما لوحظ من خال ل تحليل قاعدة البيانات أنه تم  اعتماد نسب م

ي إلى تطبيق نسب مرتفعة للبعض ونسب أقل  من املستوجب للبعض آلاخر وهو  ة بما يؤد  وألاماكن املعني 

رة 
 
أنه تم   إلىكما تجدر إلاشارة   وكذلك من مبدأ العدالة الجبائية.ما يمس  من مصداقية البيانات املتوف

ر  اعقار  92 لحواليالوقوف على نفس الوضعية  )العقارات املتكررة سابقة الذكر( حيث تم  تطبيق  امتكر 

 نفس العقار. نسب مختلفة ل

ة وتدعى يكفل الحرص على تطبيق النسب الصحيحة على أصحاب العقارات بما  إلى البلدي 

ا من شأنه أن املساواة بين املطالبين باألداء ن مم 
 
ف منظومة التصر  تركيزمن موارد إضافية. ومن شأن  هايمك

نأن  امليزانية في موارد
 
ا من خال ل قاعدة معطيات تتضمن جميع ألانهج  من تحديد وتحيين النسب يمك آلي 

ل من نسبة الخطأ املحتملة.و والشوارع  والخدمات املتوفرة بها 
 
 أن يقل
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ال تتجاوز معاليمها البلدية  اعقار  66، لوحظ من خال ل جداو ل التحصيل وجود على صعيد آخر

 .سلبية معاليمها البلدية حاالت 1كما تم  الوقوف على  .د ,حاالت ال تتجاوز  9د منها  71

ق إلى البلدية  وتدعى ةالتحق  قة ب من صح 
 
املبالغ الضعيفة والسلبية كل  من التصاريح املودعة املتعل

 مجلة الجباية املحلية.عمال بعبر املعاينة امليدانية 

 إلاخالالت املذكورة وتحسين نسب إلاستخالص. وقد أفادت البلدية أنها ستعمل على تفادي

 معلوم إلاشغال الوقتي للطريق العام -7

ا بمعلوم إلاشغا ل الوقتي للطريق العام بعنوان ألانشطة الاقتصادية ال تمسك البلدية دفترا خاص  

ة بهذا املعلوم )الشاغلين، العنوان، املساحة، املعاملستغلة للرصيف  ن جميع املعطيات الخاص  لوم يتضم 

واكتفت  .ومراقبتها ال يساعد على متابعة تحصيل هذا املعلوم مم   السنوي، املبالغ املستخلصة، الديون...(

املقاهي  املبالغ الواجب استخالصها الستغال لو  قائمتين في املبالغ املستخلصةبإعداد في املقابل البلدية 

 . 2176لسنة  للر صيف

سوى  تستخلص منها البلديةلم  د 29.199٫2,1 العنوانبهذا وبلغت املبالغ الواجب استخالصها 

بأي   2121إلى حدود موفى سنة  بادرلم تالبلدية  هذا باإلضافة إلى أن.  % 2٫12د أي ما يمثل نسبة  7.616

  .إجراء تتبع الستخالص الديون 

ق باستغال ل 261 فارق قدره الوقوف علىكما تم  
 
للرصيف املقاهي  د بين املبلغ املستخلص املتعل

م من قبل البلدية بمبلغ 2176لسنة  ق بمعلوم إلاشغا ل  د 2.766 قدره املقد 
 
واملبلغ املستخلص املتعل

ل بجدو ل املقابيض واملصاريف لشهر ديسمبر  الوقتي للطريق العام والفترة التكميلية املعد   2176املسج 

 د. 7.616 قدره من قبل القباضة املعنية بمبلغ

لسنة  692من القانون ألاساس ي للبلديات وألحكام ألامر عدد  772و 777لين وخالفا ألحكام الفص

واملتعلق بضبط شروط وصيغ إلاشغا ل الوقتي وليمة املرفق العمومي في  2112فيفري  76في  املؤرخ 2112

 2179لسنة  ,11وألحكام ألامر عدد  الباب ألاو  ل من القسم ألاو ل منه ةصاامللك العمومي البلدي وخ

، لم املتعلق بضبط تعريفة املعاليم املرخص للجماعات املحلية في استخالصها 2179جوان  76خ في املؤر 

م البلدية ما يفيد  حاالت إلاشغا ل الوقتي للطريق العام أو إبرام عقود في كل   سنوية إسناد تراخيص تقد 

 .فقط واكتفت بتقديم عقدين

املتعلقة بمعلوم إلاشغال  الاستخالص سيقع العمل على تحسين نسب وقد أفادت البلدية بأنه

بضرورة خالص املبالغ املتخلدة بالذمة مع مراسلة الشاغلين  الوقتي للطريق العام علما أنه تم إعالم

 املصالح ألامنية.
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 معلوم إلاشهار  -4

من مجلة الجباية املحلية على "إلاشهار بواسطة  ,1يستوجب معلوم إلاشهار وفقا للفصل 

إلاشهارية ذات الصبغة التجارية وكذلك العالمات والستائر والعارضات والالفتات  الالفتات واللوحات

لة أو املعلقة بالطريق العام على واجهات املحالت املعدة للتجارة والصناعة واملهن  املثبتة أو البارزة أو املنز 

ق بضبط ت 2179لسنة  ,11املختلفة". وضبطت تعريفة إلاشهار حسب ألامر عدد 
 
عريفة املعاليم املتعل

ة في استخالصها بمبلغ بين  ص للجماعات املحلي 
 
د عن املتر املربع في السنة بقرار من  11,د و 21املرخ

 الجماعة املحلية حسب مواقع تركيز وسائل إلاشهار. 

 2176سنة  خال لإذ أن البلدية قامت  استخالص هذا املعلومضعف نسبة الوقوف على  وتم  

ر تحصيلها )2د أي ما يمثل  21قدره  مبلغ باستخالص  د(. 2111% من املبالغ املقد 

تم مراسلة أصحاب الالفتات واللوحات إلاشهارية مع إصدار بعض وقد أفادت البلدية بأنه 

افاتها بمحاضر معــاينة للالفتات املركزة  قـــرارات إزالة في الغرض كما تم مراسلة املصالح ألامنية ملو

 .الاستخالصقع العمل على الترفيع في نسب بالطرقات املرقمة كما سي

 معاليم رفع الفضالت املتأتية من نشاط املحالت التجارّية أو الصناعّية أو املهنّية -8

لم تحرص البلدية على تنمية مواردها من معاليم رفع الفضالت املتأتية من نشاط املحالت 

ة ) التجاري والصناعي رغم أهمية النسيج وإبرام اتفاقيات في الغرض التجارية أو الصناعية أو املهنية خاص 

مراقبة جدو ل مؤسسة حسب  62,املتواجد باملنطقة البلدية ) (منه املؤسسات الناشطة في مجا ل ألادوية

( وهو ما من شأنه أن  الحد  ألادنى للمعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية

 ا العنوان. يحرمها من مداخيل إضافية بهذ

 "  GRB " منظومة التصرف في موارد امليزانية -6

 
 
)منظومة التصرف في موارد امليزانية( تهدف للتصرف  GRBر لدى وزارة املالية منظومة تتوف

املركي املحاسبي ستخالصات في الغرض مع تمكين كل  من البلدية و دمج لألداءات البلدية ومتابعة الا املن

فضال عن التوفر السلس للمعلومة املالية  املتعلقة باملوارديني وآلالي للمعطيات التباد ل الحمن  الخاص بها

 في الغرض. 

ن أن   ت تركيز بلدية ال وتبي 
 
متابعة إجراءات  ازالتوبالرغم من ذلك م .GRBمنظومة  تول

ن املعني بما ال ي القابض لدى املنظومة تركيز نظرا لعدم  عن طريق منظومة جباية تتم  الاستخالصات 
 
مك

ع من نجاعة إجراءات تتب  وبما يحد  ستخالص املتعلقة بكل فصل بصفة حينية من تحديد مبالغ بقايا الا 

 . استخالص املعاليم
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ة مطالبة با لذا نتخاذ إلاجراءات الضرورية بما فإن  املصالح املختص 
 
من تركيز واستغال ل  يمك

ة ويساهم في تحسين الت صرف في املوارد والنهوض بنسب الاستخالص وتوحيد إجراءات املنظومة املعني 

دة.  العمل وضمان مطابقتها للتشاريع الجاري بها العمل وتوفير إلاحصائيات بسالسة وفي آجا ل جي 

 ألامالك: الرقابة على الثاني الجزء 

ن النظر في التصرف في أمالك
 
قت من الوقوف على مالحظات  منقوالتهاالبلدية العقارية و  مك

 
تعل

 ممتلكاتها. معاليم الكراء واستخالصها وبجردضبط العقارات و رسيم أساسا بعدم ت

 العقارات رسيمت - أ

ن أن مللكها الخاص  اتابععقارا  22تتصرف البلدية في  إلى  2121موفى سنة لم يخضع إلى منها  26تبي 

لذا فإن البلدية . ملشاغبةالاستيالء وا ملخاطرعرضة ها يجعلوهو ما  هاتلفائد رسيم امللكيةإجراءات ت

  مطالبة بالقيام بما يتعين لتسجيل عقاراتها الخاصة بدفتر امللكية العقارية.

افاتها وقد أفادت البلدية بأن  العقارات املذكورة اليمكن ترسيمها في الوقت الحالي نظرا لعدم مو

 .ون العقاريةوهي بصدد التنسيق مع وزارة أمالك الدولة والشؤ ، بعقود تكميلية في شأنها

 العقارات املسّوغة - ب

ما قدره  2176ديسمبر  67بلغت بقايا الاستخالص بعنوان مداخيل كراء العقارات بتاريخ 

ة لنشاط تجاري إلى  721.1665269 د حيث ارتفعت بقايا استخالص مداخيل كراء عقارات معد 

ة لن  د 7,5229,.11  .د 21.6,15212شاط منهي إلى كما ارتفعت بقايا استخالص مداخيل كراء عقارات معد 

املركي تو ل يمن مجلة املحاسبة العمومية لم  61خامسا و 21و 29خالفا ملقتضيات الفصو ل و 

مواصلة إجراءات التتبع الجبرية تجاه املتسوغين للمحالت التجارية واملهنية  بالبلديةاملحاسبي الخاص 

تهم مبالغ د بذم 
 
 لفائدة البلدية. املتخل

ن الحساب  قت 2176املالي للبلدية لسنة وتضم 
 
م إلاشغا ل بقايا استخالص معلو ب أخطاء تعل

مداخيل كراء عقارات  ضمن بقايا استخالص تم  إدراجهاد  72.211شاغلين بالغة الوقتي للطريق العام ل

ة لنشاط تجاري   .معد 

 الغةوتم إدراج ديونه الب امهني ايتعاطى نشاط غينأحد املتسو  رغم أن و  باإلضافة إلى ذلك

ة لنشاط منهي فقد تم إدراج ديون  د ,2125.,7 بال  ضمن بقايا استخالص مداخيل كراء عقارات معد 

غ موجب ة لنشاط  د 76.2115629 قدرها لنفس املتسو  ضمن بقايا استخالص مداخيل كراء عقارات معد 

 صناعي. 



12 
 

 ق بتنظيماملتعل 7622لسنة  62القانون عدد  من ,2ألحكام الفصل  وخالفامن جانب آخر 

فيما يخص  تجديد كراء العقارات أو املحالت ذات الاستعما ل التجاري  واملتسوغين املسوغين بين العالقات

سنوات أو  ثالث كل الكراء تعديل معين يطلب بأن للمالك تسمح أو الصناعي أو املستعملة في الحرف والتي

ة لم  فإن التجاري  بيع ألاصل عند باستثناء الييادة السنوية  اتالكراء معيناتبالترفيع في تبادر البلدي 

 املنصوص عليها بالعقد.

ق بنسب الييادة فقد تم  الوقوف على عدم التنصيص على  نسبة الييادة ضمن العقد و 
 
فيما يتعل

 تطبيق نسب زيادة أقل  من النسب املنصوص عليها بالعقود باإلضافة إلى، حد املتسوغينبالنسبة أل 

مع التنصيص عليها ضمن العقود سنوات  6تطبيق نسب زيادة فقط كل  وكذلك تاءبالنسبة لبعض الكرا

ل بالنسبة للبعض آلاخر.  .% 71و %,تراوح بين سب الييادة بين املتسوغين تفاوت في ن كما سج 

شغا ل وقتي لجيء من امللك إعقد ل 2172جوان  77برام البلدية بتاريخ إكما تم  الوقوف على 

ل في املنتزه العائلي الصفصاف مساحته العمومي البلدي املتم
 
د  11,.6وبه مشرب بمبلغ قيمته  ²م 99ث

ت تقتض ي إبرام عقود تسويغ. ولتدارك الوضعية أبرمت 
 
سنويا، في حين أن حماية ألامالك البلدية واملحال

سوغ وبعد وفاة املت  د سنويا. ,6.11,٫12عقد تسويغ مع نفس الشاغل بمبلغ قيمته  2172البلدية  سنة 

ورغم التنصيص ضمن العقد على التجديد السنوي للعقد بطلب من املستفيد، فإن املحل ال ييا ل في 

 وضعية استغال ل من قبل والده.

تم التنبيه على املتسوغين الذين تتخلد بذمتهم مبالغ مرتفعة بضرورة  بأنهوقد أفادت البلدية 

 في الخالص.خالص ديونهم كما سيقع تتّبعهم عدليا في صورة تلددهم 

 وسائل النقل ومعّدات النظافةالتصّرف في  - ج

اجعة بالنظر للبلدية إلى  ف في وسائل النقل الر  وجود الوقوف على أبرز النظر في إجراءات التصر 

تين لل   . ض البلدية وأعوانها ملخاطرر  يع ه أنشأنوهو ما من  غير مؤمنةنظافة في حالة جوالن معد 

ن أن س ة د  تة معمن جهة أخرى تبي  بة وتمت إحالتها على عدم الاستعما ل منذ عد 
 
ات دارجة معط

ل البلدية ه من شأنهو ما و  في شأنها )التصليح، التفويت...( تتخذ البلدية أي إجراءسنوات دون أن  أن يحم 

. وللتأثيرات املناخية كونها عرضة ملخاطر السرقةعلى غرار الحماية والحراسة فضال عن  أعباء إضافية

 :   مثلةبعض ألا برز الجدو ل املوالي وي
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 نوع الوسيلة
القّوة 

 الجبائية

تاريخ أول إذن 

 بالجوالن
 تاريخ العطب املالحظات الوضعية الحالية

Tracteur Landini 7860 16 CV 08/03/1997 نة  2171 ماي قابل للصالح  غير مؤم 

Tracteur Landini 7860 16 CV 12/02/2002  نة ب مؤم 
 
 - معط

نة CUKUROVA 880 18 CV 09/02/2010 آلة جارفة بة مؤم 
 
 2176أوت  معط

Tracteur DETANK RC880 20 CV 28/01/2015 ن  2172أفريل  قابل للصالح  غير غير مؤم 

Tracteur DETANK RC880 20 CV 28/01/2015 ن ب غير مؤم 
 
 2018أفريل  معط

نة - 05T مجرورات ,عدد  بة غير مؤم 
 
 - معط

Citerne vide de fosse 500L - نة  - قابلة للصالح غير غير مؤم 

في اتخاذ وعلى إلاسراع  اتها على الوجه املطلوبد  فإن البلدية مطالبة بالحرص على تأمين معلذا 

ات املحالة على عدم الاستعما ل ب  املستوجبةإلاجراءات   التفويت فيها في آجا ل معقولة.بخصوص املعد 

 الجرد - د

ف في أبرز النظر ف وأمالكها املنقولة وغير املنقولة واملعدات  البلديةمكاسب ي إجراءات التصر 

ا طبقا للجراءات املعتمدة ر  أنها غير مع والتجهيزات التابعة لها فة برقم أو رمي كما ال يتم  جردها سنوي 

ف حيث تكتفي البلدية بجرد املخيونات املتوفرة في املغازة فق ة للتصر   ط.وللقواعد العام 

ة  ة ال تسمح بحسن متابعة وحماية ممتلكات البلدي  مستقبال  وباالستجابةوحيث أن هذه الوضعي 

ة، فإن   ة الجماعات املحلي 
 
ملقتضيات مسك املحاسبة طبقا لنظام القيد امليدوج املنصوص عليه بمجل

 البلدية مطالبة بوضع إجراءات في املجا ل تم
 
ت املكتبية ف لكل  التجهيزار  تخصيص معن خاصة من ك

ات وألاجهية املعلوماتية وغير ذلك من ألاصو ل بما يم  واملعد 
 
ن من مسك قائمة في الغرض ومن متابعتها ك

وضع إجراءات تفصيلية بخصوص ألاصو ل التي سيتم  إحالتها على عدم الاستعما ل أو التفويت و  مستقبال،

 فيها أو نقلها من مكتب إلى آخر )مسؤو ل إلى آخر( بما يم
 
وصو ل املعلومة للمكلف بمتابعة هذه ن من ك

إجراء جرد سنوي لهذه  إضافة إلى ات وتحيين قاعدة املعطيات املمسوكة في الغرض،د  التجهيزات واملع

 ات وإعداد تقرير في الغرض.د  ألاصو ل والقيام بمقاربتها مع القائمة النظرية للتجهيزات واملع

 من مجلة الجماعات املحلية 762فصل كما أن املحاسب العمومي مطالب طبقا ملقتضيات ال

ى 
 
بمتابعة مسك محاسبية املواد قصد ضبط مكاسب الجماعة املحلية وأمالكها وعلى أن يقترح من يتول

 القيام بجرد سنوي عام لألمالك.
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 : الرقابة على النفقاتالثالثالجزء 

 . و ل والثانيشملت الرقابة على النفقات تحليل هيكلتها والتصرف في نفقات العنوانين ألا 

 تحليل هيكلة النفقات -أ

             التأجير العمومينفقات  منها استأثرت دم  75629 ل نفقات العنوان ألاو   2176في سنة  بلغت

ل العمومي املقابل اقتصرت فيو %.9,و % 66 ةنسببتباعا  وسائل املصالح نفقات و 
 
على  نفقات التدخ

 فقات العنوان ألاو ل كما يلي :. وتتوزع ننفقاتهذه المن  % ,نسبة 

 بيــــــان النفقــــــات
الاعتمادات 

 النهائّية )د(

استهالك الاعتمادات  النفقات املنجزة

 )%(  النسبة املبلغ )د( )%(

 نفقات التصرف

 70,25 66516 406,013 525 933,130 747 التأجير العمومي

 70,39 527,, 936,389 749 386,200 065 1 وسائل املصالح

ل العمومي
 
 81,77 529, 780,310 70 561,921 86 التدخ

ف  نفقات التصر 

عة  الطارئة وغير املوز 
4 101,250 0,000 1511 0,00 

 - فوائد الدين
- - 

- 

 21521 711511 123,000 346 1 982,000 903 1 املجموع

 

اأ.د وهي تتكون  62652,6بلغت نفقات العنوان الثاني و  من  اتحديدو  فقات التنميةنمن  كلي 

 . %76572 لم تتجاوز  علما بأن  نسبة إنجاز هذه النفقاتالاستثمارات املباشرة 

ل اقتناء ألاراض ي 
 
ن من خال ل فحص وثائق الخالص أن   %,21٬1ومث ثمن  من نفقات التنمية. وتبي 

ن من مبلغ ألاراض ي  ,261.961٬72الاقتناء البالغ  ر بد يتكو  د وخطايا التأخير البالغة  ,69.961٬62 املقد 

 د.  722.1,6٬221

 التصرف في النفقات - ت

قت باالستثمارات البلدية 
 
ن النظر في التصرف في النفقات من الوقوف على مالحظات تعل

 
ومك

 وبمشروع دراسة مراجعة مثا ل التهيئة العمرانية وبالختم النهائي للصفقات وكذلك بتمويل الجمعيات.
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  البلدية الاستثمارات -0

ل ضعف استهالك الاعتمادات املرصودة سوى  استهالك 2176يتم  خال ل سنة  لم، إذ سج 

 الاعتماداتويبرز الجدو ل املوالي أ.د.  1.691والبالغة  املرصودة في الغرض الاعتماداتمن  76572%

 : استهالكها  ونسباملخصصة للعنوان الثاني 

الاعتمادات غير 

)د( املستعملة  
 بيان النفقة )د( النهائيةالاعتمادات  )د( املصاريف النسبة %

 البناءات إلادارية: إحداث وتوسعة وتهيئة   1575172 487 0,000 0,00 172 157 487

 املساحات الخضراء ومداخل املدن   8005000 44 0,000 0,00 000 800 44

 إلانارة   5945154 111 8455094 14 13,30 060 749 96

راسات   2595840 63 8285591 13 21,86 249 431 49
 الد 

30 650 130 23,37 9 3495870 40 0005000 
بناء وتهيئة التجهيزات الجماعية للثقافة والشباب  

 والرياضة والطفولة 

 التطهير   0005000 50 4855000 37 74,97 000 515 12

 أراض ي  اقتناء  8225966 305 6985145 238 78,05 821 124 67

 البرامج والتجهيزات إلاعالمية   0005000 10 5465510 9 95,47 490 453

 املجموع 205,829 691 1 210 ,753 323 19,14 619 ,452 367 1

 العمرانية التهيئةمشروع دراسة مراجعة مثال  -9

التوسع العمراني استراتيجي لتأطير وحوكمة تعتبر أمثلة التهيئة العمرانية وثيقة تخطيط 

 .واملرافق الخدماتية البنى التحتية والتجهيزاتالتي تعنى بوبرمجة املشاريع  ةلحضريافي ألانشطة والتصرف 

ن لمو 
 
ى سنة  البلدية تتمك

 
من إتمام إنجاز كل  مراحل الدراسة واملصادقة على  2121إلى حدود موف

ةمثا ل تهيئة جديد للمنطقة البلدية رغم إسناد  سات ملكتب دراالعمرانية  التهيئةمراجعة مثا ل  مهم 

 .يوما 221على أن ال تتجاوز آجا ل تنفيذها  2172سبتمبر  2وإعطاء إلاذن لصاحبه للشروع فيها بتاريخ 

 التهيئةرزنامة التنفيذ تنص  في مرحلتيها الثانية والثالثة على إعداد مشروع مراجعة مثا ل  رغم أنو 

حا بعد الاستقصاء العموميالعمرانية وتعديله بعد استشارة املصالح العمومية ثم تقديم املشروع من ثم   ق 

اختتام كل  من املرحلتين  2121إلى حدود موفى سنة  م  لم يت ،في مرحلة رابعة إعداد وطباعة امللف النهائي

 .دون توفر مثا ل تهيئة للبلدية رغم أهميتهأعضاء املجلس البلدي ألاخيرتين وحالت اعتراضات عدد من 

املشروع في أقرب آلاجا ل من خال ل إجراء الاستشارات  وتدعى البلدية إلى الحرص على استكما ل

ه تم  صرف 
 
ة وأن من مستحقات مكتب  % 11الضرورية في الغرض وكذلك الاستقصاء العمومي خاص 

راسات.
 الد 
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 الاستشارة
 
قة ب 79/2172 عدد كما أفض ى النظر في ملف

 
 إلىالذكر  آنفمثا ل التهيئة املتعل

مرحلة أولى من قبل لجنة فتح العروض وذلك لعدم تطابق كراسات في الاستشارة الوقوف على إلغاء 

ف باملصلحة 
 
الشروط التي تم  سحبها من قبل املشاركين والتي تحمل ختم كل من رئيس البلدية واملكل

املبرمة بين البلدية وصاحب  من الاتفاقية 76للفصل و لكراس الشروط  كما لوحظ أنه وخالفا الفنية.

 .من مبلغ الاستشارة %6د ل بنكي بما يعاالضمان البتقديم الفائي ، لم يقم مكتب الدراسات الصفقة

 الختم النهائي للصفقات -7

ظر في ألاشغا ل املتعلقة  يعود تاريخ  صفقات الوقوف علىإلى  والصيانة والتطهير بالتهيئةأفض ى الن 

 .2121 سنة يتم  ختمها نهائيا إلى حدود موفىدون أن سنة  77سنوات و  ,إبرامها إلى فترات تراوحت بين 

 : ثلة عن النقص املذكور ويبرز الجدو ل املوالي أم

 تاريخ التسجيل بالقباضة املالية املبلغ )د( الصفقة أو الاستشارة

 2171-12-72 529 174 الطرقات بحي املباركة تهيئةأشغا ل 

 ,217-12-22 104 249 تطهير حي البرتقا ل

 2177-71-29 298 118 أشغا ل صيانة امللعب البلدي

 2116-,1-21 000 144 السوق البلدي تهيئة إعادة

ف على هذا النحو أن يخفي التدابير  اتخاذدون  في ألاشغا ل ونقائص إخالالت ومن شأن التصر 

قة الضرورية في الغرض. وتدعى البلدية إلى الحرص على ختم
 
األشغا ل املنجية وتفعيل ب الصفقات املتعل

سن إنجاز املشاريع العمومية كافة إلاجراءات الضرورية بما يضمن ح واتخاذالضمانات املالية املتوفرة 

 وردع املخ
 
دين من حقوقهم بخالص كامل مستحقاتهم أو ل ين وتحديد املسؤليات من جهة أو تمكين امليو 

 إرجاع الضمانات املعنية في آجا ل معقولة. 

 تمويل الجمعياتعدم احترام التشريع املنظم ل -4

 بضبط املتعلق 2013وفمبر ن 18 في املؤرخ 2013 لسنة 5183 عدد من ألامر 2لفصل ل خالفا

، بالنصوص الالحقة تمامهكما تم تنقيحه وإ للجمعيات التمويل العمومي إسناد وشروط وإجراءات معايير

توفير املؤيدات التي  جمعياتالدون أن تتولى هذه  جمعياتال بعض بتمويل البلدية تم الوقوف على قيام

  .تثبت استجابتها لشروط الحصو ل على التمويل العمومي

املذكور أعاله إرفاق أمر الصرف بما يفيد الحصو ل  من ألامر 72لفصل كما لم يتم خالفا لهذا 

 .النظر في مطالب الحصو ل على تمويل عموميبالرأي املطابق للجنة الفنية للبلدية املختصة  على

افقة اللجنة الفنية على تمويل ودادية  وقد قّدمت البلدية عند إجابتها فقط ما يثبت مو

 ملة البلدية.أعوان وموظفي وع
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 إجابة بلدية سيدي ثابت حول التقرير األولي 

سيدي ثابتبخصوص الرقابة المالية على بلدية   

 

 ع/ر المــــــالحظات إجــــــــــابة البلـــــدية

عرض ملفهم على أنظار اللجنة  بعديتم إسناد التمويل العمومي للجمعيات 

 قرار بعد موافقة اللجنة . صدارالفنية للتمويل العمومي ثم يتم إ

 بالنسبة لـــتمويل الجمعيات فإن البلدية تمول بعض الجمعيات على غرار   

 .ودادية أعوان وموظفي وعملة بلدية سيدي ثابت 

 المصاحيب:

 نسخة من قرار تركيبة اللجنة -

 نسخ من محــاضر اللجنة -

 نسخ من القـــــرارات -

 

 تمويل الجمعيات :

 

2 

 بالتقرير سيقع العمل بالتوصيات المذكورة

 

 4 الجـــــرد :

   
 
 
 
 
5 

 
 
 

 2222تم إحالته سنة   tracteur YTO –X700 فيما يخص الجرار من نوع 

من قبل المجلس الجهوي دون موافاتنا من محضر التسلم واإلستالم مما تعذر 

 القيام بإجراءات إحالة الملكية و تأمينه 

 المصاحيب:

 للسيد والي أريانةمراسلة 

 
 
إخالالت متعلقة 

بوسائل النقل 

 ومعدات النظافة

يفيد تقديمه ضمان بنكي علما وأن لموافاتنا بما  مكتب دراساتتمت مراسلة 

المنظم للصفقات ينص على أن الدراسات  9201من األمر عدد  55الفصل 

مشروع دراسة 

مراجعة مثال 

 
 
6 

 الجمهورية التونسية

الشؤون المحلية وزارة 
  والبيئة

 والية أريانة

 بلدية سيدي ثابت
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 ع/ر المــــــالحظات إجــــــــــابة البلـــــدية

في اإلتفاقية وسيقع  التنصيص عليهاالتتطلب تقديم ضمان بنكي علما وأنه تم 

 مستقبال. هاتجاوز

 

 التهيئة العمرانية:

 

 موافاتنا  رسيمها في الوقت الحالي نظرا لعدمالعقارات المذكورة اليمكن ت

 .في شأنها وبصدد التنسيق مع اإلدارة العامة للبيوعات تكميلية عقود ب

 

ترسيم 

 العقــــارات:

 

5 

لم تقم البلدية بإبرام لتوظيف وإستخالص معاليم نظرا ألن المصب المتواجد 

شاسعة  ومتواجد على مساحة ومحاط بأراضي فالحية بالمنطقة عشوائي

كالة حماية المحيط و قبل  حيث تم التنبيه علينا سابقا منوويصعب مرافبته 

واصل إستغالل المصب من قبل الشركات تبعدم إبرام إتفاقيات ونظرا ل

المنتصبة في المنطقة وصعوبة مراقبتهم شرعت البلدية في توظيف 

لما وأن لتنمية الموارد المالية للبلدية ع وإستغالل معاليم رفع الفضالت

مشروع إحداث مصب تجميع ونقل نفايات تعطل نظرا لعدم موافقة الفالحة 

 على تخصيص عقار إلحداث المشروع المذكور.

توظيف 

وإستخالص 

معاليم رفع 

الفضالت المتأتية 

من نشاط المحالت 

التجارية أو 

الصناعية أو 

 المهنية :

 

8 

رض يعود إلى تأخر إن التأخير في إستغالل اإلعتمادات المرصودة في الغ

من  التنوير العموميالدراسات سوى بالنسبة للبناءات اإلدارية أو مشاريع 

ذلك إعادة اإلستشارة الخاصة بالدراسة للمرة الثانية إذا كانت األولى غير 

مجدية .كما نعلمكم وأن اإلعتماد المخصص للبناءات اإلدارية تم تحويلها 

كما أن  لعدم توفر اإلعتماد بها إلى مشاريع أخرى نظرا 2222خالل سنة 

تنقيح أو تحويل اإلعتمادات المخصصة للعنوان الثاني يتطلب مصادقة 

المجلس البلدي مع  تعذر اإنعقاد بعض الجلسات الخاصة بالتنقيح لعد توفر 

  النصاب القانوني مما ساهم في تعطل إنجاز بعض المشاريع.

نهائيا سيقع اإلتصال بقابض  فيما يخص الصفقات  التي لم يتم ختمها      

ت وإنجاز ختم الصفقات المذكورة المالية بقلعة األندلس لتالفي اإلخالال

بالتقرير بعد عرضها على أنظار مراقب المصاريف العمومية بأريانة 

 للمصادقة على الختم.

 

اإلستثمارات 

 البلدية:

 

1 
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عة بضرورة تم التنبيه على المتسوغين والذين تتخلد بذمتهم مبالغ مرتف

خالص ما تخلد بذمتهم وذلك عن طريق عدل تنفيذ كما سيقع إحالة الملف 

 .للمحامية المكلفة في صورة تلددهم في الخالص

 

معـــــاليم 

 الكـــراء:

 

92 

بعض  تم مراسلة أصحاب الالفتات واللوحات اإلشهارية  مع إصدار 

ية لموافاتنا إزالة في الغرض كما تم مراسلة المصالح األمن تقـــرار

بالطرقات المرقمة كما سيقع العمل زة بمحاضر معــاينة للالفتات والمرك

 ومتابعة الترفيع في نسب اإلستخــــــالص.

 المصاحيب :

 نسخة من قرار إزالة  -

 مراسالت المصالح األمنية -

 

معــــلوم اإلشهار 

: 

 

99 

 د :العقــــــو عرضها على المجلس البلدي للتداول بشأنها.سيقع 

 

92 

ن آخر فيما يخص مراجعة الحد األقصى للثمن المرجعي للمتر المربع فإ

 .2291سبتمبر96لمداولة المجلس البلدي بتاريخ  2296مراجعة سنة 

بالنسبة لتسجيل العقارات يتم اإلعتماد على اإلحصاء العشري والتصريح -
والمعاينة والتراخيص المسندة كما سيقع العمل على اإلستئناس بالتوصيات 

 المذكورة بالتقرير لتحسين نسب اإلستخالص
مة العقارات المضمنة بجداول التحصيل سيقع تجاوز هذا بالنسبة لتكرار قائ-

اإلشكال والقيام معاينات الالزمة في الغرض لمزيد التثبت علما أنه لم يقع 
 اإلعتراض من قبل المواطنين على هاته المعاليم.

 بالنسبة لتحديد العلوم على العقارات حسب مستوى الخدمات:
 ينة في الغرضتحديد نوعية الخدمات تتم بناءا على معا

د وبالرجوع 5حاالت التتجاوز  6د منها 92عقار التتجاوز  00تسجيل عدد -

للمنظومة  تم إحصاؤها كمحالت لتعاطي مهن صغرى حسب المساحة 
المصرح بها وسيتم معاينتها في الغرض للوقوف على مدى صحة البيانات 

 المصرح بها .
د إلشكال طارئ بالمنظومة حاالت معاليمها سلبية فذلك  يعو 8بالنسبة لعدد 

 وسيقع تالفيها .
 

المعلــــوم علــى 
 العقارات 

94 

بنسبة لآلداء على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية 
فقد قمنا بكل ما يخص تحيين ومتابعة المؤسسات المنتصبة بالمنطقة البلدية 

ذمتهم وسيقع العمل على ومطالبتها بما يفيد خالصهم للمعاليم المتخلدة ب
 تحسين اإلستخالص بمزيد التنسيق مع المصالح المختصة . 

المعلوم على 
المؤسسات ذات 

الصبغة الصناعية 
أو التجارية أو 

95 
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 المهنية

سيقع العمل على تحسين نسب اإلستخالص المتعلقة بمعلوم اإلشغال الوقتي 
ل بضرورة خالص المبالغ للطريق العام علما أنه تم إعالم المستغلين لإلمتثا

 المتخلدة بالذمة مع مراسلة المصالح األمنية في صورة عدم خالصهم.
 

معلوم اإلشغال 
الوقتي للطريق 

 العام

96 

 


