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ر الرقابة املالية ع بلدية  شتقر  الرج

 )2017تصرف سنة (

  

 تقديم البلدية

شأحدثت بلدية  مر  الرج ل  23املؤرخ   638عدد  بمقت  ا حوا  .1986أفر  كتار 1500وتبلغ مساح

ا  ا ان والسك لسنة  ناساك 10.806كما يبلغ عدد س  ع وتقع البلدية. 2014حسب التعداد العام للس

سية الوسط ة التو ور م دية، و  الشر ل ا شماال مدينة امل ا مدينة قصور السافو حد ا وغر   .جنو

ومي عدد وتبعا لصدور   سمية نيابات خصوصية  2016ماي  19املؤرخ   2016لسنة  596مر ا املتعلق ب

سية ة التو ور م اب ا كب من نيابة  2017سنة  لأدارت شؤون البلدية خال ،ب   .عضاءأ 6خصوصية ت

نتخابات البلدية لسنة  خ  2018وع إثر  لس البلدي املنتخب بتار ب ا لية  4تّم تنص ون من  2018جو واملت

  .عضوا 18

لة العامة إلدارة البلدية فضال عن الكتابة العامة إدارة ي شمل ال ة واملالية فرعية للشؤون   و دارةدار فرعية  و

تو  .فنية ن و 9فر لدى البلدية و ن وفني م أجورا  28أعوان إدار د سنة .أ 519 بقيمةعامال صرفت البلدية ل

2017.  

ة  معّدللغ و  ة للبلدية املوارد السنو ن بلغ .أ 1.829 مجموع 2017-2015خالل الف النفقات  معّدلد  ح

ة  ة خالل نفس الف   .د.أ 1.344السنو

مة طبيعة    امل

ي امل خ  569وعدد  544مة عدد عمال بإذ ر  30بتار ة ، 2018أكتو ّ ور م ن ا مة ب تفاقّية امل و إطار تنفيذ 

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

عنوان سنة  د 2017 الوضعّية املالّية للبلدّية 
ّ

ة ومصداقّية  للتأك ّ ساب املا ومن  ام إعداد ا من إح

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

  .كنف الشرعّية

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

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

ا امليدانية اص  اس ا   .املنجزة لدى مصا البلدية واملركز ا
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سابات انية وختم ا    إجراءات إعداد امل

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

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

ا خالل الدورة العادية الثالثة لس البلدي وجو لية ع أنظار ا ماعة ا انية ي لم ،ا تّم عرض مشروع م

صوصية 2017دية لسنة بلال خ  ع مداولة مجلس النيابة ا  بتار
ّ
تم  27إال نائية ضمن دورة 2016س  است

خ  يهشراف املصادقة علوتولت سلطة   سم  30بتار   .2016د

ن  ساب املا لسنة  تم ،من القانون سالف الذكر 34و 33وعمال بمقتضيات الفصل ع النيابة  2017عرض ا

صوصية لب ش  ا نائيةلدية الرج ست خ  2018لسنة  الدورة  عرض قبل أن يتم  2018ماي  10واملنعقدة بتار

خ  شراف ال صادقت عليه بتار انية البلدية ع سلطة  غلق م   .2018ماي  28القرار املتعلق 

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

  خالصة أعمال املراجعة

ت إليه أعمال الو ستخالصفيما عدا املبالغ املتعلقة ببقايا  ه يمكن التأكيد بدرجة فإنّ  رقابةاعتبار ما ان

لية  ماعات ا انية ا اسبة العمومية وم ا أنظمة ا حسابات  أّن  عمعقولة وحسب املبادئ ال تقوم عل

شبلدية  ا أخطا الرج شو ة العمليات ال  ية وع  اس يجة ا ا التأث ع صدق الن ة من شأ ر ء جو

انية سنة  عنوان م   .2017املنجزة قبضا وصرفا 

ة  ل أّول تصرف يخضع للرقابة  2015باعتبار أن تصرف سنة  2017-  2015وارتكزت التحاليل املالية ع الف
ّ
مث

تفاقية اسبات  إطار  ا أعاله املالية لدائرة ا   .املشار إل
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ساب املا    ص ا   )بالدينار( 2017لسنة م

201520162017السنة  
معدل التطور 

السنوي 
%1-1,804,3051,904,2571,778,722مقابيض

%976,9131,111,4541,052,0814العنوان األول 

بائية اإلعتيادية1 %499,509650,037683,50117املداخيل ا

شطة1 %358,797444,592481,49516املعاليم ع العقارات واأل

%38,54061,47776,34841مداخيل إشغال واستلزام امللك العمومي البلدي2

سداء خدمات3 %102,173143,969125,13911معاليم الرخص و

با ئية االعتيادية االخرى 4  00520املداخيل ا

بائية االعتيادية2 %12-477,404461,417368,580املداخيل غ ا

%2-68,33963,29365,241مداخيل أمالك البلدية االعتيادية5

%14-409,065398,124303,339املداخيل املالية االعتيادية6

ي %6-827,392792,803726,641العنوان الثا

صصة للتنمية3 %3-625,222618,029586,762املوارد الذاتية ا

%10-137,125120,446111,080منح التج7

%1-488,097497,583475,681مدخرات وموارد مختلفة8

اض4 %10-160,413164,018131,018موارد االق

اض الداخ9 %10-160,413164,018131,018موارد االق

الة5 %54-41,75710,7578,862املوارد املتأتية من االعتمادات ا

الة12 %54-41,75710,7578,862املوارد املتأتية من االعتمادات ا

%1,273,9991,379,7241,376,9054مصارف

%711,669816,752901,07613العنوان األول 

%665,153761,586849,09013نفقات التصرف1

%402,520472,012519,31414التأج العمومي1

%223,134226,649264,6039وسائل املصا2

%39,49962,92565,17328التدخل العمومي3

 000نفقات التصرف الطارئة وغ املوزعة4

%46,51655,16651,9866فوائد الدين ا2

%46,51655,16651,9866فوائد الدين ا5

ي %8-562,330562,973475,829العنوان الثا

%6-467,587501,150416,156نفقات التنمية3

ثمارات املباشرة6 %6-467,587501,150416,156اإلس

%55,74359,92859,6733سديد أصل الدين4

%55,74359,92859,6733سديدأصل الدين10

الة5 %100-39,0001,8950النفقات املسددة من اإلعتمادات ا

الة11 %100-39,0001,8950النفقات املسددة من اإلعتمادات ا

530,306524,533401,818-13%   الفائض
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شتحليل موارد بلدية  ا الرج   ونفقا

انية    7201لسنة  النتائج العامة لتنفيذ امل

انية  شأسفر تنفيذ م ف قدره  2017عنوان تصرف سنة  بلدية الرج عن فائض جم  املقابيض ع املصار

له إ املال  د تّم .أ 401 ل الفوائض املنقولة من سنة إ أخرى .أ 393 حدود  حتياطيتحو
ّ
د أما البا الذي يمث

الة وقيمته  عتمادات ا ع املمولة بواسطة  له إ .أ 8عنوان املشار   . نتقا املالد فقد تّم تحو

ّم  زه النتائج العامة أّن  ما ومن أ ملية للمفوائض الت ف قابيض ا  2017لت خالل سنة ع املصار

ساوي  سنة .أ 128انخفاضا بقيمة  ة سن معّدلو 2015د مقارنة  ته  2017- 2015وي خالل الف   .% 13س

ول خالل سنة  سبة للعنوان  ف بال لت فوائض املقابيض ع املصار د .أ 114تراجعا بقيمة  2017و

ساوي  معّدلو اخالل الف  % 25 سنوي    .ة نفس

عنوان سنة  سنة  2017وعرفت جملة موارد البلدية  سبة .أ 25تراجعا بقيمة  2015مقارنة   % 1ا معّدلد و

ة  عود ذلك أساسا . 2017-2015خالل الف ة انخفاضا  إو خ ذه  دت  ي حيث ش تراجع موارد العنوان الثا

ة  سنوي  معّدلد و.أ 100بقيمة    .% 6 ساوي خالل نفس الف

انية فقد عرفت تطورا بقيمة  سنة  2017د خالل سنة .أ 102أما نفقات امل تطور سنوي  معّدلو 2015مقارنة 

ة  % 4ساوي  عود ذلك . 2017- 2015خالل الف ذه إو ول خالل  ف العنوان  دته مصار رتفاع الذي ش  

ة بقيمة  ته  معّدلد و.أ 189الف ة % 13س   .خالل نفس الف

   املوارد حليل ت

ش  ا  ) 2015د سنة .أ 1.804 مقابل( 2017د سنة .أ 1.778بلغ مجموع موارد بلدية الرج د موارد .أ 1.052م

ول و ي.أ 726العنوان  انية . د موارد العنوان الثا لغت املقابيض املنجزة خارج امل   د.أ 692و

ول موارد  .1  العنوان 

ول  عتيادية .أ 1.052 ما جملته 2017سنة  خاللللبلدية بلغت موارد العنوان  بائية  ن املداخيل ا د موزعة ب

عتيادية  حدود .أ 683,500 حدود  بائية  و ما يمثل تباعا .أ 368,500د  واملداخيل غ ا   35و  %  65د و

ته  % س لة تطورا  ة %  4م   .2017-2015خالل الف

عتيا بائية  ى املداخيل ا شطة ومداخيل وتتأ شغال امللك إدية أساسا من املعاليم املوظفة ع العقارات و

ة ومعاليم مقابل اسداء  دار العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه ومداخيل املوجبات والرخص 

ذه املداخيل  سنة . خدمات لغت  ول من جملة موارد ا % 65د أي ما يمثل .أ 683ما جملته  2017و  لعنوان 

ته  س خرى ما  عتيادية  بائية  تجاوز املداخيل ا ن لم ت   .%0,05 ح
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ا  عتيادية وتضا حص بائية  م عناصر املداخيل ا شطة أ من   % 46وتمثل املعاليم ع العقارات و

ول    .موارد العنوان 

م شطة أ عنوان املعاليم املوظفة ع  سبة إ البلدية حيث تم تحصيل وتمثل املداخيل  د  .أ 378 مورد بال

ا %  55أي ما يمثل  2017سنة  عتيادية للبلدية م بائية  عنوان املعلوم ع .أ 306من جملة املداخيل ا د 

نيةاملؤسسات ذات الصبغة  ة أو امل بائية  %  45أي ما يمثل  الصناعية أو التجار من جملة املداخيل ا

ول %  29ة وعتيادي   .من موارد العنوان 

ية را غ املب ية واملعلوم ع  لغت املداخيل املتأتية من املعلوم ع العقارات املب ته .أ 102 و س د أي ما 

زت تثقيالت سنة %  15 ن نا ققة خالل السنة املعنية  ح عتيادية ا بائية  عنوان  2017من املداخيل ا

ية .أ 121فة ع العقارات ما جملته املعاليم املوظ ن املعلوم ع العقارات املب واملعلوم ع ) د.أ 60(د تتوزع ب

ية   ).د.أ 61( را غ املب

ستخالص البالغة  اعتبار بقايا  اية السنة املالية .أ 986و ا سنة  ،2016د   ارتفعت املبالغ الواجب استخالص

ن املعلوم ع العقارات املد تت.أ 1.105 إفة ع العقارات عنوان املعاليم املوظ 2017 ية بقيمةوزع ب د .أ 470 ب

سبة  ية واملع % 43أي ب را غ املب سبة .أ 635بقيمة لوم ع  ا البلدية  استخلصت %  57د أي ب  د.أ 52 م

ية  را د.أ 51وعنوان املعلوم ع العقارات املب ية عنوان املعلوم ع  سب استخالص لم  غ املب أي ب

امن مجموع املبالغ ال %   8و %  11تتجاوز ع التوا    .واجب استخالص

سداء خدمات بما قدره واستأثرت  عتيادية%  18 يمثلما  د أي.أ 125معاليم الرخص و بائية    .من املداخيل ا

عتيادية فقد بلغت بائية  ن  د.أ 368ما قيمته   2017 سنة  وفيما يتعلق باملداخيل غ ا مداخيل  توزعت ب

عتيادية عتيادية بقيمة .أ 65بقيمة  أمالك البلدية   سبة .أ 303د واملداخيل املالية   % 98د  املتأتية أساسا و

لية ماعات ا ك ل   .من املناب من املال املش

دت املداخيل غ ا  عتيادية انخفاضا وقد ش ةخبائية  سبة.أ 109بقيمة  2017- 2015 الل الف  12 د أي ب

عتيادية بقيمة مردّ  %   .د.أ 106ه خاصة تراجع املداخيل املالية 

عتيادية خالل سنة  ى مداخيل أمالك البلدية  شاط تجاري وذلك  معدةأساسا من كراء عقارات  2017وتتأ ل

زت  سبة نا لغت تثقيالت سنة . %  91ب عتيادية ما جملته عنوان أ 2017و ا .أ 82مالك البلدية  د .أ 76د م

شاط تجاري  عنوان اعتبار  . مداخيل كراء عقارات معدة ل اية السنة .أ 107ستخالص البالغة   بقاياو د  

عنوان مداخيل أمالك البلدية  2016املالية  ا  د .أ 189 ما جملته إ عتياديةارتفعت املبالغ الواجب استخالص

سبة  ا ب خ . %   34تم استخالص ذه البقايا بتار لغت  سم   31و   .د.أ 124 ما قدره 2017د
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يالعنوان موارد  .2  الثا

ي سنة   100محققة تراجعا بقيمة  2015د سنة .أ 827د مقابل .أ 727ما جملته  2017بلغت موارد العنوان الثا

سنة .أ سبة سنو 2015د مقارنة  ة خالل ا % 6ساوي  ةو اجع عن تقلص  .2017-2015لف ذا ال وقد نتج 

صصة للتنمية اض) د.أ 38 -(املوارد الذاتية ا ق املوارد املتأتية من تقلص و ) د.أ 29-(وتقلص موارد 

الةع سب) د.أ 32- ( تمادات ا ة ع التوا  أي ب   . % 54و  %10و  %3 تطور سنوي سل خالل نفس الف

ذه املو  صصة للتنمية بقيمة  2017ارد سنة وتأتت  سبة.أ 587من املوارد الذاتية وا وموارد   % 81 د و

اض بقيمة سبةد .أ 131 ق الة بقيمة  % 18 و عتمادات ا سبة .أ 8واملوارد املتأتية من    .%  1د  و

ك واملبالغ املتأتي خصوص املوارد املتأتية من املناب من مدخر املال املش ة من الفوائض غ املستعملة من و

ته س ول فقد مثلت ما  اصة للبلدية و %   81 العنوان  ي إجمامن %  65من املوارد ا   .موارد العنوان الثا

  لنفقاتاتحليل 

شبلغت جملة نفقات بلدية  ون  حدود .أ 1.376مجموع  2017خالل سنة  الرج من نفقات %  65د و تت

ول و ي%  35العنوان    . من نفقات العنوان الثا

ول  سنة ف العنوان  لغت مصار سبة .أ 901 ما جملته 2017 و لة تطورا ب ة %  13د م - 2015خالل الف

سبة .أ 849وتتوزع ع نفقات التصرف بمبلغ . 2017 واستأثرت نفقات . وفوائد الدين فيما تبقى%  94د و

سبة .أ 264د و .أ 519ة ع التوا ووسائل املصا البالغ العموميالتأج   من مجموع نفقات%  31و % 58د ب

ول    .العنوان 

ي املنجزة سنة  لغت نفقات العنوان الثا لة تطورا  د.أ 476ما جملته  2017و ته سلبيا م ة %  8س خالل الف

2015 -2017.  

سبة  واستأثرت  ثمارات املباشرة ب س ا%  87نفقات  ز . م ن نا سديد أقساط الديون  ح عنوان  ت النفقات 

ذا العنوان %  13سبة    . من نفقات 

ثمارات املباشرة البالغة  س ل نفقات التنمية  
ّ
عّد نفقات . 2017د خالل سنة .أ 416وتتمث  عبيد الطرقاتو

نارة العموميةواقتناء وسائل النقل واقتناء مع ث من دات النظافة والطرقات و س ّم  ا أ مارات ال أنجز

سب تبلغ ع التوا     %.10و  % 13 و% 15 و%  51البلدية ب

  القدرات املالية

ل ستقاللية املالية  ّ ول (مؤشر  ك -  موارد العنوان  ول /املناب من املال املش ببلدية ) موارد العنوان 

ش  سب  2017خالل سنة  % 72حيث بلغ  طوراتالرج  2016 ع التوا خالل سن % 61و % 64مقابل 
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لية ف .2015و ماعات ا مؤشر  ّن إوحسب املؤشرات املعتمدة من قبل صندوق القروض ومساعدة ا

  .) >70 %(املعيار املرج  تجاوز  ستقاللية املالية للبلدية

ل استقرار  و  ّ ول  /نفقات التأج( التصرفامش مؤشر ُ ف العنوان  ش ببلدية ا) مصار سنة خالل لرج

بقى دون . 2015و 2016خالل سن  % 44و % 43 مقابل % 43 بلغحيث  2017  )% 55 <(املعيار املرج  و

  .املعتمد من قبل الصندوق 

خصوص دخارمؤشر  و ود  ام مج دخار ا ش واملتمثل  قيمة  ول ( لبلدية الرج املال +فواضل العنوان 

و  ول  + للسنة السابقة % 80ل حتياطي من العنوان  حتياطي من العنوان  للسنة قبل  % 20املال 

سبة مقارنة بموارد ) السابقة ول فقد بلغ  املعتمد من قبل  املعيار املرج وتجاوز بذلك %  42العنوان 

لية ماعات ا  .)>20 %(  صندوق القروض ومساعدة ا
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عب ائة موارد مالحظات حول  نجاز نفقا   البلدية و

  الرقابة ع تحصيل املوارد البلدية :أوال

نجازات مقارنة بالتقديرات .1   تقييم 

لية  ماعات ا بلدية أحكمت  ،)% 95 >(طبقا  للمعيار املرج املعتمد من قبل صندوق القروض ومساعدة ا

ش  ا إ حّد ما الرج سبة للسنة املالية ضبط تقديرا نجاز  حيث 2017بال سبة  من مجموع  % 102بلغت 

ن املقّدر  كما انيةموارد امل ته املقارنة ب    .واملنجز  مستوى املوارد) دون اعتبار التنقيحات(بي

ول ف من%  91سبة رغم تحقيق و  ل من  ّن إتقديرات العنوان  سب تطور بقايا استخالص  التدقيق  

ن سنة  %  13و   % 2 والبالغة ع التوا عتيادية ك البلديةأمالومداخيل املعاليم ع العقارات   2015ب

اكم من سنة  عكس عدم قدرة البلدية 2017وسنة  ذه البقايا ت ت  ا حيث ما فت امل موارد عبئة   إع 

عتبار عند  ن  ع ا  ول  إعدادأخرى دون أخذ انية وضبط تقديرات العنوان    .امل

سبة  و ي إبلغت  اصة للبلدية واملوارد  .قديراتالت من  %  123نجاز موارد العنوان الثا ناء املوارد ا است و

سب  الة ال بلغت  عتمادات ا ا إاملتأتية من  اض لم إسبة  ّن إف %  1029و%  168نجاز ق نجاز موارد 

  %.  55تتجاوز 

سبة  دول املوا  ن ا ب ن إو ي من قبل البلدية خالل سنة نجاز تقديرات العنوان   .2017ول والثا

نجاز نجازات  التقديرات البيان  )%(سبة 

ول   % 91 1052 1155 )د.أ(مجموع موارد العنوان 

شطة فة ع العقارات و
ّ
 % 108 481 445 املعاليم املوظ

مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق 

 العمومية فيه 
69 76 111 % 

ة ومعاليم مقابل إسداء  دار مداخيل املوجبات والرخص 

 خدمات
123 125 101 % 

  -  520  0  مداخيل جبائية اعتيادية أخرى 

  %  81  65  80  مداخيل امللك البلدي

عتيادية  %  69 302 435 املداخيل املالية 

ي   % 123 726 588 )د.أ(مجموع موارد العنوان الثا

ّصصة للتنمية املوارد   % 168 586 348 الذاتية وا

اض  ق  %  55 131 239 موارد 

الة  عتمادات ا  % 1029 8861 861 املوارد املتأتية من 
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  إعداد جداول التحصيل .2

 ّ ن من خالل فحص جداول التحصيل أ ّ ساعد ع تحصيل ا تتضّم تب ا أن  ساسية ال من شأ ن البيانات 

ية لسنة املثقلة، غ أنّ  املعاليم حيث  2017ه لوحظ عدم شمولية جدول تحصيل املعلوم ع العقارات املب

صاة خالل عملية التعداد العام  ،د.أ 85,135بمبلغ جم قدره  فصال 2.769ن تضّم  نما يبلغ عدد املساكن ا ب

ان والسك لسنة  التا فإّن  3.864ما قدره  2014للس ية باملنطقة البلدية  من % 28مسكنا و عدد املساكن املب

ا بجدول التحصيل املع مما ترتب عنه نقص  املعاليم املوظفة تّم تقديره  ا فيما أّم  .د.أ 33,7 بلم يتّم تضمي

ية فيتضمن    . د.أ 60,9فصال بقيمة  2.701يتعلق بجدول تحصيل معاليم العقارات غ املب

خصوص ّد  و ة أو  جدول مراقبة تحصيل ا ى للمعلوم ع املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجار د

نية  ا مع معاليم مؤسسة  421ن تضّم فقد  2017لسنة امل   . د.أ 49,6بقيمة إجمالية قدر

صول ع القائمات التفصيل 2017خالل سنة ولم تحرص البلدية  ل الّراجعة يع ا ة لعمليات التحو ر ة الش

نية من القباضات بالنظر للبلدية  ة أو امل عنوان املعلوم ع املؤّسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجار

ن قيمة املعلوم املضمنة بجدول املراقبة واملبالغ  ذه الوضعية دون إجراء املقارنة ب املالية، وقد حالت 

ستوجب استخالص معلوم إضا باعتبار املعلو  االت ال  ى املطلوب مثلما املستخلصة قصد تحديد ا د م 

اري به العمل ع ا شر   . يقتضيه ال

  تثقيل جداول التحصيل .3

ية، وذلك خالفا ملقتضيات الفصل  ية وغ املب لوحظ تأخ  تثقيل جداول تحصيل املعلوم ع العقارات املب

خ غر  لية الذي ينّص ع ضرورة انجاز عملية التثقيل بتار باية ا ّل سنة، ول من مجلة ا ة جانفي من 

ية بتأخ بلغ  را غ املب ية واملعلوم ع  ز . يوما 115حيث تم تثقيل جدو املعلوم ع العقارات املب و

دول املوا  : ذلك من خالل ا

داول    ا

حالة من  خ  تار

البلدية إ 

  القابض

حالة من  خ  تار

القابض إ أمانة 

ة و   املال ا

خ ت ثقيل تار

  جدول التحصيل

 1التأخ مقارنة بأجل 

ل سنة  جانفي من 

  )باليوم(

ية    115  26/04/2017  23/03/2017  22/03/2017  جدول املعلوم ع العقارات املب

ية را غ املب   115  26/04/2017  23/03/2017  22/03/2017  جدول املعلوم ع 

د العمل ع تقليص آ ية وذلك والبلدية مدعّوة إ مز جال تثقيل جداول تحصيل املعلوم ع العقارات املب

ة  و ّل من القباضة البلدية وأمانة املال ا سيق مع  ديةبالت   .بامل

عوان باإلدارة البلدية حيث يوجد عون وحيد برّ قد و  ة برت البلدية التأخ بالنقص الكب  عدد  املص

  .اليةامل
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 استخالص املعاليم .4

ستخالص البالغة  مع اعتبار  سنة .أ 986بقايا 
ّ
عنوان 2016د  مو ا  ، ارتفعت املبالغ الواجب استخالص

فة ع العقارات إ ما قدره 
ّ
ته .أ 103وتّم استخالص . 2017د  سنة .أ 1.105املعاليم املوظ س %  9د أي ما 

  ).2015سنة %  5و 2016سنة %  8مقابل (

لغت تثقيالت سنة  فة ع العقارات ما جملته عن 2017و
ّ
ن املعلوم ع .أ 121وان املعاليم املوظ د تتوّزع ب

ية  حدود  ية.أ 60العقارات املب را غ املب   .  د.أ 61بمبلغ  د واملعلوم ع 

ية فقد بلغت   سبة استخالص املعلوم ع العقارات املب ن )2016خالل سنة  % 10مقابل % ( 11أما  ،  ح

ية  بلغت را غ املب   .)2016سنة %  7مقابل % ( 8سبة استخالص املعلوم ع 

مالك إ ما جملته  عنوان مداخيل  ا  ا أي .أ 65د، تّم استخالص .أ 189وارتفعت املبالغ الواجب استخالص د م

سبة  سبة % ( 34ب    ).2016% سنة  37مقابل 

ستخالص .5   إجراءات 

عالمات الوحيدة  راجعاتالقباضة البلدية  لت ا حيث مّرت من  عدد   2016إعالما سنة  222ال تّم تبليغ

ا 2017إعالما سنة  130إ  ّ ولوحظ أنه ال يتّم التقيد . 2015إعالما خالل سنة  166 انت  حدود علما وأ

ية بتعلة عدم وجود عن بع الستخالص املعاليم ع العقارات غ املب ن أو محالت مخابرة لتبليغ بإجراءات الت او

ن،حيث  ن املعني بع للمدين ذا عمال تنفيذيا  32ارات وذإن 5و اوحيد اإعالم 41سوى  توجيه  لم يتّم سندات الت

   .2016د  مو سنة .أ 985مقابل بقايا استخالص بقيمة  2017سنة  العنوان

حيان إصدار بطاقات تنفيذية وتوجيه إن عض  ن يتّم   ذارات بالدفع بخصوص املعلوم ع العقارات ول

اضات أو العقل  ع جراءات واملتمثلة    أّنه ال يتّم املرور إ املرحلة املوالية من 
ّ

ية إال  نادرا املب
ّ
ففي سنة إال

ّ  21إعالما وحيدا و 78قامت القباضة بتوجيه  2017 ن  لت  اتنفيذي عمال 100ل إجراء إنذارا  ح
ّ
ا جميتمث ع

اض   .ةتحفظي ةعقل دون إجراء أّي  ةإدار ات اع

رّ  بع بالنقص  عدد و دية إجراءات الت يفاء القباضة البلدية بامل نةرت البلدية عدم اس ز ال حيث  عدول ا

نيوجد  ايمةشتغال  ا سوى عدل ش وا دية والرج   .ن ع بلديات امل

  استخالص مبلغ خطايا التأخ .6

م ال ية  قباضة البلديةال تل عنوان املعلوم ع العقارات املب ساب واستخالص خطايا التأخ املستوجبة  باح

ا بالفصل  ية املنصوص عل لية 19وغ املب باية ا    .من مجلة ا

انية ال  بأّن القباضة البلدية  أجابتو  طايا التأخ سمحمنظومة التصرف  موارد امل ساب     . باالح
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مالك البلدية .7    استلزام 

مالك البلدية  ن من خالل مراجعة ملّفات استلزام  ّ شأّن بلدية تب عنوان سنة  الرج ل من  2017استلزمت 

سبوعية    . د.أ 1,200ود  .أ 39,600  بمبلغ قدره ع التواوالسوق اليومية السوق 

ن من  ّ ما و خالل وقد تب ن وعقد جود تضارب فيما يتعلق باستخدام مبلغ الضمان فحص كرا شروط اللزمت

ن نّص كراسا  ي ففي ح ا سن تنفيذ اللزمة والستخالص ما  تخصيص مبلغ"الشروط ع ال ي  ا الضمان ال

ون املستلزم مطالبا به مع عنوان عقد اللزمة ن  أن ي انيةمبالغ  جاع إضافة إ عدم إم عد  الضمان اس إال 

اء مد إذ تهان ة املانحةو ي  ورد بالعقدين أّن  ،"ن من ا ا ملبلغ املستوجب االص ل مستعقيمة الضمان ال

ة من استغالل اللزمة  خ و ما طبقته البلدية بالفعل رغم أّن ذلك مخالف للغايات ال جعل عن الثالثية  و

ا ع ا كعدم قدر ام  اللاستغ ال قد تنجم عن سوءر اضر ج   الضمان من أجل ل اللزمة أو عدم 

ا   .شروط

سبوعية و  ع أن  من كراس الشروط الثالث والفصل عقدالمن  الثامن الفصل نّص خصوص لزمة السوق 

ذا الشرط وانتصاب  ن عدم تقّيد املستلزم  ّ ل أسبوع، إال أنه تب عاء من  ر سبوعية يوم  تصب السوق  ت

ق الرقابة للبلدية يوم السوق ألك من يوم واحد    ا فر ارة امليدانية ال قام  و ما أكدته الز سبوع، و

س  م سم  6ا   .2018د

نظيف السوق  21 لالفص نّص  كما د املستلزم ب اصة بوسائله من كّراس الشروط ع أن يتع حال و  ،ا

ر
ّ

ن ع التعذ   مقابلدينار  300مبلغ ليه دفع يتع
ّ

عتدخ م املستلزم  ّن أ إال ،مليات التنظيفل البلدية للقيام  لم يل

نظيف السوق  ا للقيام بذلك ب لفة تدخل ا تحميله    .ولم تتول البلدية من جان

 محرر و  زم باستعمال دفاتر وصوالتاملستل تقّيديمن كراس الشروط لم  32وخالفا ملقتضيات الفصل 
ّ
من  ممسل

م بمقتضيات املنجزة  لة  املقابيض كشوفات مفصّ   توجب عليه  تقديمال 36الفصل  قبل البلدية، كما لم يل

ا،  ر امسوق و دون معرفة املردودية الفعلية لل حالمما ش ا املستلزم مدى ال فة املعمول    .بالتعر

  

ة  .8 مالك البلدية العقار   مداخيل 

ة لبلدية  مالك العقار شتتمثل  مالك الحسب البيانات  الرج  بيضاء اأر  6  بلديةاملضمنة بدف 

لة ا غ م ة جميع ب عدم تخصيص اعتمادات لذلك لدى إدارة امللكية العقار ا  26و س فضاء و محال تجار

يا وملعب بلدي و ية م 4ترف   .مقّر البلدية ودار الشباب واملستودع البلدي واملستودع الفر تمثلة عقارات مب
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سبة جمعيات محال  6وتضع البلدية ع ذمة  ستغالل الوق بال ا بموجب تراخيص   ا كمقرات ل ستغل ت 

ن  4إ  لك مقّر ل من الكشافة ومنظمة الدفاع عن املس ستغل  ن  ا  ح م  دون أنم مات  البلدية مع

مولة علضبط و  اللستغ د شروط حّد يأو عقد  ةاتفاقي امات ا   . مال

خصوص ا تنص  % 86فقد لوحظ أّن ) داعق 22(عقود الكراء  و ة م ادة السنو سبة الز ام ع  طبقا ألح

ن 1977لسنة   37من القانون عدد  25الفصل  سوغ ن وامل ن املسوغ نظيم العالقة ب ق ب
ّ
ر  املتعل شور وز وم

ة والصناعية وال 1999فيفري  17املؤرخ   6 الداخلية عدد الت ذات الصبغة التجار غ ا سو  سكنيةحول 

ة  الت التجار نما ظلت لعدد من ا ادة قارة  ةكراء سنو اتعقود تنص ع معين 3ب سبة ز مما دون تحديد 

ا ملّدة  سبة إ  15و 18حال دون مراجعة قيم ا 2سنة بال    .م

ة  2017وقد بلغت  مو سنة  ة التجار كر عنوان    . د.أ 124قيمة املتخلدات 

   النفقات الرقابة ع - ثانيا

نجازات مقارنة بالتقديرات .1  تقييم 

ن املقّد  ت املقارنة ب ضبط  أحكمت إ حّد ماالبلدية  أّن  النفقاتواملنجز  مستوى  )دون اعتبار التنقيحات(ربي

ا  سبة للسنة املالية تقديرا دون اعتبار ( انيةامل نفقات مجموع من % 79نجاز سبة  حيث بلغت  2017بال

الةالنف عتمادات ا سبة الوطنية) قات املسّددة من  و ما يتطابق مع ال لة سنة  و   .2016امل

ي واملنجزة ول والثا ن  دول املوا النفقات املتعلقة بالعنوان ز ا   .2017خالل سنة  قبل البلديةمن  و

  )د.أ(املبلغ  البيان

ول      نفقات العنوان 

  1.119  التقديرات

  901  نجازات

نجاز  % 80  )%( سبة 

ي     نفقات العنوان الثا

  623  التقديرات

  475  نجازات

نجاز   % 76  )%(سبة 

  

 سديد املتخلدات .2

ا  ائية ال تم رصد عتمادات ال ا  مثلت  انية إ وتأدي واص لتأدية مستحقات  2017طار م تجاه ا

تهأي ما د .أ 2,763ما قيمته ) مصرف جمور ( ول واملتعلق  % 1 س ي من العنوان  من نفقات القسم الثا
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ذا الدين إ سنة  .بوسائل املصا عود  خ  2016و  بتار
ّ
نظرا للوضعية  2017جانفي  20ولم يتم خالصه إال

بائية غ املسواة للمزّود   .ا

الص القسط املتعلق بصندوق القروض ومساع.أ 112كما تّم تخصيص مبلغ قدره  لية  د  ماعات ا دة ا

  .2017عنوان سنة 

ود  قّدر مج ة البلدية و ا  مجا سديد املتخلدات وفوائد الدين وأصل (ديو ّصصة ل عتمادات ا جملة 

ول / الدين  سبة ) جملة موارد العنوان   %. 11ب

ثمار البلدي لسنة  .3 س  2017مخطط 

ثمار البلدي ن من خالل فحص مخططتبّ  ش  إعداد  2017سنة ل س  بلدية الرج
ّ
والوثائق املرفقة به تو

شاركية وحسب الشروط املقّررة لذلك ة ال ية املقار ثماري وفق من س ا     .مخطط

ع ذات صبغة محلية  طط مشار عبيد وصيانة الطرقات بما قيمته د .أ 350بقيمة وقد تضمن ا ا   230من بي

يئة قصر البلدية .أ 70 واقتناء معدات نظافة بقيمةد .أ عبيد .أ 50بقيمة د و ا سوى صفقة  د لم تنجز م

ا  سبة إنجاز قدر عتمادات % 66الطرقات أي ب الك    .ع مستوى اس

طط  نجاز كما تضّمن ا ع متواصلة  طور  ا  2016 منذ سنةمشار ا .أ 335بقيمة إجمالية قدر د من ضم

ا سوى د .أ 296بقيمة  عبيد وصيانة طرقات لك البلدية م س ر عموميمشروع و  د.أ 100لم  د .أ 39بقيمة  تنو

  .لم يتّم إنجازه

عد  .4 سم  15نفقات    د

ش قامت بلدية  خ الرج عد تار سم دون وجود  15عقد نفقات  طإد ش من  90الفصل  هثبات للضرورة كما 

اسبة العمومية ا مجلة ا   .د.أ 3,992 بلغ مجموع
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 وصياتالت

 

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

ّل من القباضة  سيق مع  ة ب البلديةبالت و ديةوأمانة املال ا  .امل

  جال القانونية ا   ن جداول التحصيل وتثقيل ا والتأكدتحي  .من شمولية الفصول املدرجة 

 يةت سب استخالص املعاليم  ع العقارات املب ن  ية لتحس بع ا   .فعيل أعمال الت

  ة  التفصيليةاستغالل القائمات ة لتحصيل املعلوم ع املؤسسات الصناعية والتجار  إجراء املراقبة الدور

نية  .وامل

 انية موارد  التصرف" منظومة استغالل  رفيق منظومة استغالل  الشروع انتظار  مثل ستغالل "امل

  .بلديات

 سواق البلدية تطبيقع  رصا  .جراءات املنظمة الستلزام 
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خالالت ا لتدارك النقائص و  تم إتخاذ جراءات املتخذة أو ال س   كشف يتعلق بالتداب و 

عنوان سنة  اسبات  ر دائرة ا   2017الواردة بتقر

ش                                                            : البلدية  خ                                                                                                                                                 رج سم  24التار    2018د

  

ا  خالل   التداب ال تم إتخاذ
تم  االتداب ال س اآو  اتخاذ   جال تنفيذ

  املالحظات
تم  ااالتداب ال س   جال التنفيذآ  تخاذ

I- بئة املوارد البلدية ع:  

نجازات مقارنة بالتقديرات :  1-  تقييم 

ــــا حيــــث  - امــــل موارد عبئـــة  ــــ  عـــدم قــــدرة البلديــــة ع

ـــ  ـــ ــــاليم ع عنــــــوان املعــ ــــود بقايــــــا إســــــتخالص  ن وجــ تبــــــ

عتياديةالعقارات و    .مداخيل أمالك البلدية 

ستخالص:   2-  إعداد جداول التحصيل و سندات 

ــ العقــارات املعلــو تحصــيل  عــدم شــمولية جــدول  - م ع

ية  من حيث عدد الفصول مقارنة مـع  2017لسنة املب

ان  حصــائية املتعلقـة بالتعــداد العـام للســ املعطيـات 

  .2014والسك لسنة 

ــــــدم  - ــــ ــــــات عــ ــــ ـــ القائمــ ــــ ــــ ـ ـــــــول ع صـــــ ـــــــ ا ــــ ـ ـــــــرص ع ــــ ـ ا

ـــــــة  ـــــــل الراجعـــ ـــ ــــــات التحو ة لعمليــــ ر ـــــــ ــــيلية الشـــ ــــ التفصــ

عنـــوان  ـــ  بـــالنظر للبلديـــة  ذات املؤسســـات املعلـــوم ع

ــــبغة  ـــ ــــ ـــــــناعية الصــ ــــ ـــــــة أالصـــ ــــ ــ ـــــــةو أو التجار ــــ نيـــ ـــــــن  امل ـــ مــــ

ن  ـــ ـــا حـــــال دون إجـــــراء املقارنـــــة بــ القباضـــــات املاليـــــة ممــ

  

سـبة إنجــاز  - مـن مجمــوع مــوارد %  102وقـع تحقيــق 

انيـــــــة ــــبة لبقايـــــــا  2017املقـــــــدرة لســـــــنة  امل ســـ أمـــــــا بال

ـان  م ـا قـدر  عبئ ـ  ستخالص فسيقع العمل ع

سيق مع القبا   .البلديةضة بالت

خــــــالل  - ــــــذا  ـــ  ـــ امــــــل املنطقــــــة وقــــــع تال غطيــــــة  و 

 2018جـــداول التحصـــيل لســـنة إعـــداد عنـــد البلديـــة 

حيــث بلــغ  2026 - 2017حصــاء العشــري بمناســبة 

يــــــة و  4039عــــــدد الفصــــــول  ــــبة للعقــــــارات املب ســ بال

ية 2625 سبة للعقارات غ املب   . بال

ــــــذا الــــــنقص  - ــــاوز   تــــــمحيــــــث  ،2018ســــــنة وقــــــع تجــ

ة  ر ـــــــ ــــيلية الشـــــ ــــ ــــــات التفصــــ ــــ ـــ القائمــ ــــ ـــــ ـــــــول ع صـــــ ا

عنـــوان   ـــل الراجعـــة بـــالنظر للبلديـــة  لعمليـــات التحو

ـــ املؤسســـات ذات الصـــبغة الصـــناعية أو  املعلـــوم ع

  

ــــــا  - ــــ ــــة بقايــ ــــ عبئــــ ـــــــ  ــــ ـ ــــــل ع ــــ العمــ

ـــــــان  ــــ ـــ م ـــــــدر  ــــ ـــــــتخالص قـــ ــــ ســـ

سيق مع القباضة البلدية   .بالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ا  وما 2019سنة   عد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ــــــد ـــــــمنة بجـــ ــــــوم املضــ ــــة املعلـــ ــــالغ قيمـــــ ـــــــة و املبـــــ ول املراقبــ

       .املستخلصة

 

 3-  تثقيل جداول التحصيل :

ـ  - يل تأخ  تثقيل جـداول تحصـيل املعلـوم ع

ـــــــة و  يــ ـــــــارات املب ــــاء العقــ ـــ البيضـــــ ــــ ــ را ـــ  ــــ ــ ــــوم ع املعلـــــ

ســـبة لســـنة  ول خالفـــا ملقتضـــيات الفصـــ 2017بال ل 

لية باية ا   .من مجلة ا

ـــة  نيـــــة مـــــن القباضـــــات املاليــ ـــــة أو امل ضـــــمان لالتجار

ى املستوجب د د    .معاليم ال تقل عن ا

  

 

ول مـن  - مجلـة يصعب التقيد بمقتضيات الفصـل 

لية عند إعداد و تثقيـل جـداول تحصـيل  باية ا ا

ـــ  را ـــ  يـــة واملعلـــوم ع ـــ العقـــارات املب املعلـــوم ع

عوان بـاإلدارة  البيضاء نظرا للنقص الكب  عدد 

ـــــا  ة املاليـــــة حيـــــث يوجـــــد  ـــ البلديـــــة و خاصـــــة املصــ

ــذا و  ،عــون وحيــد ــ  ــ تال ســيقع العمــل مســتقبال ع

  .انمالتأخ قدر  

  

 

 

  

  

 

ـــــــان  - ــــ ــــ ــ م ـــــــدر  ــــ ـــ ـــــــيص قـــ ــــ ــــ التقلــ

سيق مع القباضة املاليـة و  بالت

ـــ  ــ ـــال  ـــال عمليـــــات آأمانـــــة املــ جــ

ـــــــ ــــ ــــــداول التثقيــ ــــ ـــ ة  ــــنو ــــ ل الســـــ

  .تحصيل املعاليم

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

بدايـــة مـــن عمليـــة إعـــداد 

جــداول التحصــيل لســنة 

2019.   

  

 

 

  

  

 

ضرورة دعم البلدية  -

ة و خاصة  شر باملوارد ال

ة املالية سبة للمص   .بال



  :إستخالص املعاليم - 4

ــــ العقــــارات  - محدوديــــة مــــداخيل املعــــاليم املوظفــــة ع

ــــالغ  ـــة مـــــع جملـــــة املبـ ـــ البيضـــــاء مقارنــ ــ را ـــة و  يــ املب

ــم بقايــا ال ــ إرتفــاع  م  ا ممــا ســا واجــب إستخالصــ

لت  ستخالص  سب  ستخالص و ذلك رغم أن 

 2015مقارنـــة بالســنوات الســـابقة  2017إرتفاعــا ســنة 

 . 2016و 

 

 

 

عنــوان مــداخيل  - ا  إرتفــاع املبــالغ الواجــب إستخالصــ

  .2017سنة  استخالصهقارنة بما وقع مالك م

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ســــتخالص  - ســــب  ن  وقــــع إتخــــاذ إجــــراءات لتحســــ

ــــــا  ــــف م ــ إدراج عــــــدة أرقــــــام جديــــــدة لبطاقــــــات التعر

ــــاء  ــــ حصـــ ـــــــبة  ـــــــاألداء بمناســــ ن بــــ ــــــالب ـــــــة للمطـــــ الوطنيــــ

ــ جميـــع و توج 2026 - 2017العشــري  يــه إعالمــات إ

ـــيل عنـــــد إعـــــداد جـــــداول  ن بجـــــداول التحصــ ل ـــ ــ امل

ــــ جانــــب  2018التحصـــيل لســــنة  ــــط التمتــــع ــــذا إ ر

ادة  ــــــديم شـــــــ شـــــــرط تقـ ــــــدمات البلديـــــــة  ـ بـــــــبعض ا

ــــــــف  ــــ ـ ــــــات التعر ــــ ــــبة لعمليـــ ــــ ســـــ ـــــــة بال ــــ ـــــــراء و خاصــ ــــ بــ

ـــ ر  ــــ صـــــــول ع ط باإلمضـــــــاء و ا ــــــص البنـــــــاء والـــــــر خـ

ات   .بمختلف الشب

ا  - ــرص ســنو ســيق مــع القباضــة البلديــة باليقــع ا ت

ــــود  ــــــوان عقــــ عنــ ـــ إســــــــتخالص املعــــــــاليم  املثقلــــــــة  ـــــ ع

ـــــــة ـــ ـــــــالت التجار ـــ غ ا ــــو ــــ ــــــا  ،ســ ــــبة لبقايــــ ــــ ســ ــــــا بال أّمــــ

ا  ـــ ــــ ـــــــ وقـــــــع ف ــــالعقود ال ــــة بـــ ســـــــتخالص املتعلقـــ

ـــــل  يفاء  ـــ ا رغـــــم إســ ـــ ـــ إستخالصــ ــ ة  ـــد صـــــعو فتوجــ

ـــ ذلـــــــكجـــــــراءات القانونيـــــــة  ــــة البلديـــــــة و  ،ــــ القباضـــ

ــد بــذل ــ مز ــ  مــدعوة إ ــد  ن ا ــال لتحســ ــذا ا

ستخالص   .سب 

  

  

  

  

  

  

  

  

ــــود - ــــ ــــ ــ ــــــذل مج ــــ ـــــــافية بــــ ــــ ات إضـــ

ســيق مــع القباضــة البلديــة  بالت

ـــ ســ ـــ  ــ فيـــــع   ســـــتخالصب لل

ان م   .قدر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا 2019سنة  عد   وما 
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ستخالص :  5-  إجراءات 

يفاء القبا - ــــراءات عــــــدم إســــــ ميــــــع إجــ ــــة البلديــــــة  ضــ

بع   .الت

 

 

  

  

 6-  إستخالص مبلغ خطايا التأخ : 

ــــــدم - امعــ ــــــــ ــــــــاالت  ال ــــــع ا ــــــــ جميــ القباضــــــــة البلديــــــــة 

ــــأخ املســـــــتوجبة  ـــا التـــ ــــاب واســـــــتخالص خطايــــ ســـ باح

ــــ عنــــوان  يــــة و املعلــــوم ع ــــالعقــــارات املب ــــ غ  را

ية  ـا بااملنصوص املب بايـة 19لفصـل عل  مـن مجلـة ا

ليــة  ن ا عــض املــدين ــ  طايــا ع كمــا يقــع توظيــف ا

خر    . دون البعض 

 

 

 

 

 

 

ـــذا  - ـــ  ـــد  ـــد بـــذل ا القباضـــة البلديـــة مـــدعوة ملز

ــــال مــــع ضــــرورة  ديــــة ا دعــــم القباضــــة البلديــــة بامل

نـــة نظـــرا لوجـــود  عـــدد إضـــا مـــن ز ســـلك عـــدول ا

ديــــــة  ـــ بلــــــديات امل ـــ شــــــتغلون ع ــــــا  ن فقــــــط   -عــــــون

س إي ايمة و ذلك ح ي ش و ا ـل بلديـة رج الء 

افيـة مـن حيـث توجيـه   عالمـات و التقيـد العناية ال

بع بإجراءات   . الت

  

ـــ اســــــتخالص  - ـــ ديــــــة  ــــة بامل ــــة البلديــ عتمــــــد القباضــ

ــة  عالميــة )  TNBو TB (املعـاليم العقار املنظومــة 

GRB   ســــابو باعتبــــار أّن املنظومــــة ال تقــــوم  باالح

ســاب مبلــغ  ة اح طايــا التــأخ و نظــرا لصــعو ــ 

ا  ر تـأخ أو %  0,75(خطايا التأخ يـدو ـل شـ عـن 

ســب ابتــداء مــن غــرة جــانفي مــن الســنة  جــزء منــه تح

عنوانـــه املعلــــوم خاصــــة ) املواليـــة للســــنة املســــتوجب 

ــــاوز  ــــنوات الــــــدين تتجــ ــــت ســ انــ أمــــــام وات و ســــــن 5إذا 

ن باملثــــل  فيقــــع ا ــــ خــــالص معاملــــة املــــدين ــــرص ع

 .أصل الدين

ن دون -  عض املدين حول توظيف خطايا ع 

شارة أّن  خر، فتجدر  القباضة البلدية   البعض 

ف  ال تقوم باستخالص سوى أصل الدين ومصار

ن  بع طبقا للفصل مكرر من  26خامسا و  28الت

م  اسبة العمومية ممن تّم القيام تجا مجلة ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

مالك البلدية :  7-  إستلزام 

وجــود تضــارب فيمــا يتعلــق باســتخدام مبلــغ الضــمان  -

ن مــــا نــــّص عليــــه كــــراس الشــــروط مــــن خــــالل  ي بــــ ــــا ال

ســـن تنفيـــذ اللزمـــة و عـــد ـــذا الضـــمان  م تخصـــيص 

ن ــــــاء مدتــــــه و بــــــ عــــــد إن جاعه إال  ــــة إســــــ انيــ عقــــــد  إم

ــــــذي  ــــة الــ ــــــّص اللزمــــ ي  نــ ــــــا ــ ــــمان ال ــــة الضــــ ـــ أّن قيمــــ ـــــ ع

الص املبلغ املستوجب  ة ستعمل  ـ خ عن الثالثية 

   .من إستغالل اللزمة 

 

ــــــوق  - ــــــاب الســـــ ـــــــد إنتصـــــ ــــتلزم بموعــــ ــــ ـــــــد املســـ ــــــدم تقيــــ عـــــ

ـل أسـبوع حسـب  عاء مـن  ر دد ليوم  سبوعية  ا

الفصـــل الثـــامن لثالـــث مـــن كـــراس الشـــروط  و ا الفصـــل

  .من العقد 

 

 

مـن كــراس الشـروط املتعلــق  21عـدم تطبيـق الفصــل  -

ســــبوعية نظيــــف الســــوق  ــــد املســــتلزم ب أو دفــــع  بتع

بع من أجل استخالص الدين املتخلد  بأعمال ت

م   .بذم

يل سوء إستغالل  - لزمة أو ديون  لم يقع 

سبة ، 2017سواق البلدية لسنة  تضارب للأما بال

اصل  فيما يتعلق باستخدام مبلغ الضمان ا

ن عقد  ن ما نّص عليه كراس الشروط و ب ي ب ا ال

بمناسبة إعداد كراس  هوقع تالفيفقد اللزمة 

سبوعية لسنة لالشروط ا حيث وقع  2019سوق 

انية إستخدام مبلغ الضمان  التنصيص ع إم

ة  خ الص املبلغ املستوجب عن الثالثية  ي  ا ال

تبة من إستغالل اللزمة  ف امل باإلضافة إ املصار

قت  ون  ضرار ال ت ا أو  عن التصرف ف

  .لسوق من جراء تصرف أعوانهبا

  

سبة ملوعد إنتصاب السوق جرت العادة با - ل

يحة يوم  ون إبتداءا من ص ش أن ي سبوعية برج

عاء و أن يتواصل إ غاية منتصف  ر نتصاب 

غي  موعد  س  و قد وقع  م ار من يوم ا ال

نتصاب و التنصيص عليه بمناسبة إعداد كراس 

سبوعية لسنة  وعقد  2019الشروط السوق 

  .اللزمة

يأ خاص بانتصاب السوق  ال يوجد - فضاء م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عملية التنظيفدينار مق 300مبلغ     .ابل قيام البلدية 

 

 

 

 

ة : مالك البلدية العقار  8-  مداخيل 

ــا عــدم تــو البلديــة القيــ -  ام بــإجراءات ترســيم عقارا

ــــــض  ــــ عـــ ناء  ـــــــت ــــ ــــة باســ ــــ ــــ ـ ــــة العقار ــــ ــــ ـــــــدفاتر إدارة امللكيـ ــــ بــ

ـــــــر  ــ ــــــور وز شـــ ــــيات م ـــــــا ملقتضـــــ ــــارات و ذلـــــــــك خالفــ ـــ العقــ

  .1973نوفم  26املؤرخ   46عدد الداخلية 

 

 

 

 

 

ســتغالل  - عــدم إبــرام إتفاقيــة أو عقــد يحــدد شــروط 

ســـــبة لعـــــدد  ـــ ذمـــــة  2بال ــ ــــة موضـــــوعة ع محـــــالت بلديـ

لك الكشافة ا سية و منظمة الدفاع عن املس   لتو

نية :  ة أو امل الت التجار  * كراء ا

ب بورقيبة و  ب شوارع ا تصب  سبوعية ف ت

ذه الشوارع يقع  ب الثامر  و فرحات حشاد و  ب ا

ا بصفة يومية من طرف البلدية بما  س ذلك  ك

سبوعية انتصابيوم    .السوق 

ن  معلوم تنظيف فضاء السوق وقد وقع تحي

زمة بمناسبة  إعداد من مبلغ الل%  3سبوعية إ 

سبوعية لسنة   2019كراس الشروط السوق 

  .ستغالل يدفع مسبقا قبل املباشرة  

  

ش عدد  - لة  6تمتلك بلدية رج أرا بيضاء م

ة تحت عدد  :بإدارة امللكية العقار

دية  42393 دية  42396 -امل دية  42397 -امل  -امل

دية  42398 دية  42399 - امل دية  42402 -امل  امل

 42402تخصيص الرسم العقاري عدد  وقد تّم 

دية ة لبناء مركز وسيط  امل لفائدة وزارة ال

ش ة برج مالك البلدية  ،لل سبة لبقية  أما بال

ف  فقد تّم  عنوان مصار تخصيص إعتمادات 

اماة  ف ا عنوان مصار ندسية و مثلة ال إعداد 

انية سنة  يل لإلنطالق   2019ضمن م

جية العقارات    .بصفة تدر

خالل و إبرام تراخيص   - ذا  سيقع تال 

   .الغرض

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 يلإعداد ملفات  -

ة تامة املوجب للملعب  إختيار

فيالبلدي و    .الفضاء ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2019سنة 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يل  - ـ ـ  ة  وجـود صـعو

ـــــــرا   ــــة نظــــ ــــ ـــــــارات البلديـــ العقــــ

ــــــاري  ــــ ال عقــ ـــــــ ــــ ــــــود إشـ ــــ لوجــ

ــــــع   ــــــث أن جميـــ ـــــــالك حيــ مــ

البلديــــة مشــــمولة بأحبــــاس 

ـــــــك  ــــة أو بملــــ ــــ ـــــــزة عثمانـــ ـــ عز

ـ ذلـك الدو  ـاص بمـا  لة ا

  .مقر البلدية



ـــ الكـــــــراء  - ـــ ة  ــــنو ــــــادة الســـ ـــ الز ــــ عــــــدم التنصــــــيص ع

ــام الفصــل خالفــا أل عقــود  3لفائــدة  مــن القــانون  25ح

ن  1977لســــــنة  37عــــــدد  ــــة بــــــ نظــــــيم العالقــ املتعلــــــق ب

ن و  ســــــــوغ ن و امل ــــــــر املســــــــوغ ــــــور وز شــ ــــيات م مقتضــــ

ــ  06ليــة عــدد الداخ املتعلــق  1999فيفــري  17املــؤرخ 

ــالت ذات الصـ غ ا سـو ــة والصــناعية أو غبب ة التجار

  . السكنية

 

 

 

  

ـــراء  - ـــ الكــ ــ ة  ـــــادة الســـــنو ـــ الز ــ عـــــدم التنصـــــيص ع

مــــــا ينعقــــــد لفائــــــدة  ــــامل اناملتعلقــــــ و يــــــد بــ ق و بال

يدمر (التو    .)كز ظر لل

سوغ  ← سبة مل عـديل  املقبال تّم عرض موضـوع 

ن الكــــــراء ــــنوي  معــــــ ـــ  الســـ ــــ ــــة ثــــــم ع ــــة املاليـــ نــ ـــ  ـــ ع

ـــة  عــ ـــه العاديـــــة الرا ـــ دورتــ ــ لـــــس البلـــــدي  ـــة ا مداولــ

خ  2018نة لس ليـف و  2018نـوفم  24بتـار سـيقع ت

ســــ الحقــــا  ــــ ي ــــ التعــــديل ح محــــامي لرفــــع قضــــية 

ـــــــذا  ـــ  ــــ ــــة الالزمـــــــة  ــــراءات القانونيـــ جـــ إتمـــــــام بقيـــــــة 

ــ فقــد تــم إعتمــ، الشــأن يــد التو ســبة لل اد أمــا بال

غ  ســو ــدد مــن أمــالك الدولــة باعتبــار أنــه  الســعر ا

ن ظر ملقـّر  ـ حـ إتمـام أشـغال صـيانة املقـر  جديـد إ

  .القديم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــــامي لرفـــــع قضـــــية  - ليـــــف محـ ت

ســــ الحقــــا  ــــ ي ــــ التعــــديل ح

جراءات القانونية  إتمام بقية 

ذا الشأن   .الالزمة  

  

  

  

  

  2019سنة 

  

  

  

  

  

  

  

  2019سنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



II-  إنجاز النفقات:  

نجازات مقارنة بالتقديرات :  1-  تقييم 

ــــة لســــــــنة  - ــــــات البلديــــ ــــاز نفقــ ســــــــبة إنجــــ  2017بلغــــــــت 

مــن مجمــوع نفقــات  % 79ســبة مقارنــة مــع التقــديرات 

و  انية و سبة الوطنيةامل    .ما يتطابق مع ال

ثمار البلدي 2017 : س  2-  مخطط 

ـــــــنة  - ـــــــنوي لســ طـــــــــط الســ ــــــمن ا ــــــدد  2017تضـــ  03عـــ

ع ذات صــبغة محليــة بقيمــة ا مشــار  350 جمليــة قــدر

ا د.أ   : من بي

د.أ 230: عبيد الطرقات *   

د.أ 70: إقتناء معدات نظافة *   

د.أ 50: يئة قصر البلدية *   

سبة وقع تنفيذه  % 66 حدود   

 

 

 

 

عنوان سنة  - ع متواصلة   2016كما تضمن مشار

ا  اد .أ 335بقيمة إجمالية قدر :من بي  

د.أ 296: عبيد الطرقات*   

ر عمومي*  د.أ 39: تنو  

ا سوى  لم لك البلدية م د.أ 100س  

  

  

ـــ - شــــــــيد  ســــ ــــود  النفقـــــــاتالبلديــــــــة ل ــــ ــــــــذا ا و

ــــــل  ـــــــمتواصـــ ــــــدف تــ ـــــــوان ـــ عنــ ـــــــة  ـــــــدخرات ماليــ وف مــ

ع التنمية ي ملشار ل الذا   .التمو

 

ــــنوي  - طط السـ ــــة بـــــا مجـ ع امل ـــار ـــع تنفيـــــذ املشــ وقــ

ينة  2017لسنة  لفة ا   : ع النحو التاحسب ال

سبة د  199.177,551: عبيد الطرقات*  (  % 100ب

.)إنجاز ف و ما  

ســبة د  54.223,770: معــدات نظافــة اقتنــاء*   100ب

  .)إنجاز ف و ما(  %

ســــبة ملشـــروع  فقــــد وفــــع يئــــة قصــــر البلديـــة أمـــا بال

ــــــالق   داري النطـ ذن  ــــاء  خ إعطـــ ـــــغال بتـــــــار  30شــ

ـــــــوفم  ــــ ـــــــب 2018نـــ ــــ ـــــــة  حســـ ــــ ينـــ ـــــــة ا ــــ لفـــ ــــــغال ــــ  بمبلــــ

  .د 27.756,750

 

ـــنة  - عنـــــوان ســ ـــلة  ع املتواصــ ـــار ـــع تنفيـــــذ املشــ كمــــا وقــ

ينة ع النحو التا 2016 لفة ا   : حسب ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

سم : عد 15 د  3-  نفقات 

ــــــل  - ـــــــد بالفصــــ ــــــدم التقيـــ ـــــــبة  90عــــ اســـ ـــــــة ا ــــن مجلـــ ــــ مــ

ف عاديــة العمو  ــ عـدم عقـد مصـار ميـة الـذي يـنص ع

عــــد  ســـم 15لســـنة ماليــــة مـــا  مــــن نفـــس الســــنة إال  د

  .عند الضرورة 

سديد املتخلدات :   -4 

يل ديـــن  - ـــ ســـديد املتخلـــوقـــع  انيـــة ات دضـــمن  بم

 2.763ر قــدره لفائــدة املــزود مصــرف جمــو  2017ســنة 

عــود لســنة  ب الوضــعية و  2016د  ســ لــم يــتم خالصــه 

با ـــــــزّو ا ـــــــواة للمـــ ـــ املســـ ــــ ـــ ــــة غ ــــ ــــــدودد ئيــ ـــــــ حــــ ـــ ة  إ ـــــــ ـــ الف

انية    .2016التكميلية مل

املتعلـق  2017كما وقع خالص القسـط السـنوي لسـنة 

ــــندوق القــــــروض و  بأصــــــل الــــــدين والفوائــــــد لفائــــــدة صــ

لية  حدود مبلغ  ماعات ا   .د .أ 112مساعدة ا

سبة د  329.837,359: عبيد الطرقات*   % 100ب

)إنجاز ف و ما(  

ر عمومي*  سبة د  44.982,661: تنو  % 100ب

.)إنجاز ف و ما(  

 

 

 

ان بالف - م رص ع التقيد قدر  صل سيقع ا

اسبة العمومية 90 .من مجلة ا  

 

 

 

 

ــل املــزّو  - ــ خــالص  ا ع صــة ســنو دين و البلديــة حر

ـــــواص أو املؤسســـــات عـــــدم  يل ديـــــون تجـــــاه ا ـــ ــ

ة  ــــنو ــــــاط الســـــ قســـ ــــــالص  ـــــــع خـــ ــــا يقــ ـــ ــــة كمــ العموميـــــ

ــــة بأصـــــــل الـــــــدين والفوائـــــــد لفائـــــــدة صـــــــندوق  املتعلقـــ

لية ماعات ا     .القروض و مساعدة ا
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ــــود - ــــ ــــ ــــ ـــــــون  وجــ ــــ ــــ ــــــد عــــ ــــ ــــ  وحيـــــ

ة املالية للبلديةب .املص  

س  البلديةرئ  

فة  نور الدين كر
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 )محتسب بلدية رجيش( من قابض البلدية باملهدية

  بسوسة ملحاسباتلدائرة اإلى السيد رئيس الغرفة الجهوية 

 .حول الرقابة املالية على حسابات بلدية رجيش : املوضوع

 2018ديسمبر  17املحاسبات بتاريخ في إطار اإلجابة على بعض املالحظات األولية التي جاءت بتقرير دائرة 

 ان الرقابة املالية على حسابات بلدية رجيش، أحيطكم علما بالنقاط التالية : بعنو 

بمبلغ جملي قدره  فصال 2.769 : 2017لسنة  املعلوم على العقارات املبنيةجدول تحصيل تضمن  -

من اإلحصاء العشري الذي  االنتهاءعلى إثر  2018التحصيل في سنة ول اجدتّم تحيين وقد أ.د  60,016

  من مجلة الجباية املحلية. 7وفقا للفصل  2018منه في بداية سنة  االنتهاءو تم  2016بدأ سنة 

إال  االستخالص، رغم املجهودات املبذولة من طرف األعوان إلتمام إجراءات االستخالصحول إجراءات  -

 نبعنوا ـدد فصل8242عقارات مبنية و عـ بعنوان   ـدد فصال18758عـ تد الفصول )حيث بلغتعّد  أّن 

خرى كمداخيل األسواق املعاليم األ  اعتبارأراض ي غير مبنية بين بلدية رجيش وبلدية املهدية دون 

لجميع الفصول، فكان العمل  االستخالصحال دون إتمام إجراءات  (مداخيل كراء العقاراتاملستلزمة و 

باعتبار آخر إجراء املدين  ومواصلة أعمال التتبع  (TB et TNB)بقيام إجراء وحيد يشمل جميع فصول 

 ـدد الصادرة بتاريخ31تّم القيام به في السنة املاضية تبعا للتوصيات املنصوص عليها بتعليمات العمل عـ

 .االستخالصعن اإلدارة العامة للمحاسبة العمومية و  2015مارس  09

ليم العقارية حول استخالص مبلغ خطايا التأخير، تعتمد القباضة البلدية باملهدية في استخالص املعا -

(TB  وTNB  املنظومة اإلعالمية )GRB   اآللي لخطايا التأخير و  باالحتسابو باعتبار أّن املنظومة ال تقوم

عن كل شهر تأخير أو جزء منه تحتسب  % 0,75)نظرا لصعوبة احتساب مبلغ خطايا التأخير يدويا 

نه املعلوم( خاصة إذا كانت سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة املوالية للسنة املستوجب بعنوا

 فإننا نحرص على خالص أصل الدين. ت و أمام معاملة املدينين باملثلسنوا 5الدين تتجاوز 

  إلى تجدر اإلشارةو 
ّ
 28ين للفصلطبقا  مصاريف التتبعنا ال نقوم باستخالص سوى أصل الدين وأن

من أجل  تجاههم بأعمال تتبعممن تّم القيام  من مجلة املحاسبة العمومية مكرر  26وخامسا 

 استخالص الدين املتخلد بذمتهم.

 قـــــابض البلديــــة باملهديـــــة

 

 

 القباضة البلدية بالمهدية

Recette Municipale à Mahdia 


