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ـــ البلديــة( مــاطرأحــدثت بلديـــة  ـــ ) فيمـــا ي مــر املـــؤرخ  ـــ  رأ 12بمقت وتبلـــغ مســـاحة  1898 كتــو
ا اكتار  750املنطقة البلدية  ـا  32.492 اكما يبلغ عـدد سـ حسـب التعـداد  9.363سـمة وعـدد املسـاكن 

ان والسـك لسـنة  لـغ مجمـوع مـوارد البلديـة لسـنة   .2014العـام للسـ ألـف دينـار  7.641مـا قيمتـه   2017و
ة    .ألف دينار 5.492 ما بلغ مجموع نفقات البلدية لنفس الف

سبةحسب املؤشر املعتمد من قبل و  لية بال ماعات ا فإن  صندوق القروض ومساعدة ا
ستقاللية املالية جور  كما  )%70أك من (تجاوز املعيار املرج )  %76,6( 1مؤشر   %53,4مثلت كتلة 
ول  سبة ملأما ) %55أقّل من (    2املرج املعتمد املعيار حدود بذلك  ومن نفقات العنوان  ؤشر بال

دخار القدرة  ان دون املعيار املرج 3ع  سبة  )%20أك من (ف   .%5,4حيث لم يتجاوز 

ـــ الوضـــعية تولــت و  ليـــة النظـــر  وكمــة ا ة وا ضـــر ـــ إطــار برنـــامج التنميـــة ا اســـبات  دائـــرة ا
سـاب املـا والتحقق  2017املالية للبلدية لسنة  ـام إعـداد ا لة بـه ومصـداإح ّ ـ ة البيانـات امل ّ ـ ا و قّي

عبئة املواردة البلدية من مدى قدر و  ا ع  ا وشرعّية تأدية نفقا   . املتاحة ل

ساب املا املودع لدى وشملت خ كتابة عمال الرقابية فحص ا  2018 جوان 29 الدائرة بتار
يان املوجه للبلدية املستقاة مناملعطيات ل من استغالل فضال عن   واملستخرجة من منظومة ست

ا "أدب بلديات" اص  اس ا عمال امليدانية املنجزة لدى مصا البلدية واملركز ا    .وذلك فضال عن 

ة  ر عمال الرقابية إ عدم وجود إخالالت جو ستخالص، خلصت  ناء ما يتعّلق ببقايا  است و
عنوان السنة املالية  ا أن 2017 عمليات القبض والصرف املنجزة  تمس من مصداقية البيانات  من شأ

اسبة العمومية  ا أنظمة ا ساب املا للسنة املعنية وذلك حسب املبادئ ال تقوم عل املضمنة با
لية ماعات ا انيات ا   .وم

مة الرقابية إ مالحظاتكما  مالك أخرى  أفضت امل التصرف   ة  عّلقت باملوارد و العقار
اصة النفقات و م ا ا و عبئة موارد ن  رص من قبل البلدية لتحس د ا د جاالت تتطلب مز ومز

  .التحكم  النفقات

ساب املا للبلدية لسنة  ص ا دول املوا م ز ا   .2017و

   

                                                           
  .لموارد العنوان األوّ ) / املناب من املال املشرتك –ل موارد العنوان األوّ (  1
لنفقات العنوان األوّ / كتلة األجور   2  
جلز (االدخار اخلام   3   .لموارد العنوان األوّ )/ من العنوان الثاين 4و 3ين أاملقابيض املستعملة لتسديد مصاريف 
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ساب املا لسنة  ص ا  2017م

زء العنوان  املبلغ الصنف ا
    

عنوان سنة  انية     050 693 3 2016فائض امل

     املقابيض    
ول     835 235 4  العنوان 

عتيادية   بائية     382 153 3 املداخيل ا
شطة      393 069 3 املعاليم ع العقارات و

   782 361 2 مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه  
دار      234 338 ة ومعاليم مقابل إسداء خدماتمعاليم املوجبات والرخص 
خرى    عتيادية  بائية     0 املداخيل ا
عتيادية   بائية     (026 616 2) بقايا إستخالص املداخيل ا

عتيادية   بائية     453 082 1 املداخيل غ ا
عتيادية      383 486 مداخيل أمالك البلدية 
عتياديةاملداخيل املالي      376 951 ة 
عتيادية   بائية     (306 355) بقايا إستخالص املداخيل غ ا

ي    057 405 3 العنوان الثا
اصة للبلدية      565 328 3 املوارد ا
اض    ق    492 76 موارد 
الة   عتمادات ا    0 املوارد املتأتية من 

انية    666 989 مقابيض خارج امل
     النفقات    

ول   459 983 2  العنوان 

 591 786 2 نفقات التصرف  
 020 594 1 التأج العمومي   
 716 987 وسائل املصا   

 855 204 التدّخل العمومي   
 0 نفقات التصّرف الطارئة وغ املوّزعة   
 868 196 فوائد الدين   

ي  825 508 2 العنوان الثا

 943 265 2 نفقات التنمية  
 882 242 سديد أصل الدين  
الة   عتمادات ا  0 نفقات مسددة من 

انية  286 001 4 نفقات خارج امل

   039 830 2 4الفائض  

                                                           
عنوان فوائض والبالغة   4 ف املأذونة    .د 2.148.608بإعتبار املصار
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I.  املوارد 

ـــــد دعـــــم موارد  ـــــ مز ــة العمـــــل ع ــة للبلديـــ ـــــ الوضـــــعية املاليـــ ــاتقت ـــــام مـــــن خـــــالل  ـــ اســـــتغالل إح

ستخالصم او  .انات املتاحة والتقليص من بقايا  عبئ لة املوارد و ي عمال الرقابية    .شملت 

لة املوارد-أ    ي

اصة بالبلديةو  وّل  نالنظر  موارد العنوان تّم  م املؤشرات املالية ا ي من خالل تحليل أ   .الثا

ول -1  موارد العنوان 

ّول للبل ـــــّون مـــــن  5.235.835,190مـــــا جملتـــــه  2017ديـــــة خـــــالل ســـــنة بلغـــــت مـــــوارد العنـــــوان  د تت

ـ التـوا  ـ حـدود ع عتياديـة  بائيـة  عتيادية ومن املداخيل غ ا بائية   3.153.382,234املداخيل ا

ــارات  . د 1.182.452,956د و  ــــ العقــ ــا مــــن املعــــاليم املوّظفــــة ع ــة أساســ عتياديــ بائيــــة  ى املــــداخيل ا ّ ــأ وتتــ

ســــبة و ــة فيــــه % 42,5شــــطة ب ومــــن مــــداخيل إشــــغال امللــــك العمــــومي البلــــدي واســــتلزام املرافــــق العموميــ

سبة حوا  دول املوا %47,8ب زه ا و ما ي   :و

عتيادية بائية  سبة  )د(املبلغ  أصناف املداخيل ا  %ال

شطة  42,5 935,981 338 1 املعاليم ع العقارات و

ك العمومي البلدي واستلزام مداخيل إشغال املل
 47,8 702,883 508 1 املرافق العمومية فيه

ة ومعاليم مقابل  دار معاليم املوجبات والرخص 
 9,7 743,370 305 إسداء خدمات

خرى  عتيادية  بائية   0,0 0,000 املداخيل ا

مـــــــوع  %100 382,234 153 3 ا

ى  ــ العقــارات و"وتتــأ ســبة  2017ــ ســنة " شــطةاملعــاليم ع املوظفــة  مــن املعــاليم% 85تفــوق ب

شطة ا . ع  س ذه املعاليم و  ّونات  دول املوا مختلف م ز ا   :و

شطة سبة  )د( املقابيض املنجزة املعاليم ع العقارات و  )%(ال

ية  10,5 983,749 140 املعلوم ع العقارات املب

را ية املعلوم ع   3,6 576,059 48 غ املب

باعتبار املبالغ املتأتية من املعلوم ع (معاليم أخرى 
ة أو  املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجار

نية  )د  1.107.850,834بما قدره  امل

1 149 376,173 85,8 
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شطة سبة  )د( املقابيض املنجزة املعاليم ع العقارات و  )%(ال

مـــــــوع  100 935,981 338 1 ا

عنوان املعلوم ع املؤسس نّيـة وتمّثل املداخيل  ـة أو امل ي ات ذات الصـبغة الصـناعية أو التجار ثـا

ـــّم  ــيل أ ـــ البلديـــة حيـــث تـــّم تحصـ ســـبة إ ــا قيمتـــه  مـــورد بال ـــ ســـنة  1.107.850,83مـ أي مـــا يمّثــــل  2017د 

عتياديــــة للبلديــــة% 35 بائيــــة  ــارات . مــــن جملــــة املــــداخيل ا ــــ العقــ ــة مــــن املعلــــوم ع ــ ــا املــــداخيل املتأتّي أّمــ

يــــــــة ومــــــــن امل ــــــــ املب ــوا  ــــ ــــــــ التــ ــــــت ع انــ يــــــــة، فقــــــــد  ــــــــ املب ــــــــ غ را ــــــــ  ـــــدود علــــــــوم ع ــ د  140.983,749حـ

ا و ال تمثل د 48.576,059و عتيادية%  6سوى   مجموع بائية    . من املداخيل ا

ــا  ـــ  قتصـــرتاكمـ ــاليم مقابـــل إســـداء خـــدمات ال ـــة ومعـ دار مـــداخيل معـــاليم املوجبـــات والـــرخص 

ـــ  ا إ ـــ د  743,370 305ارتفـــع مقـــدار عتياديـــة% 9,7ســـبة ع بائيـــة  لغـــت . مـــن املـــداخيل ا  مـــداخيلو

سـبة  702,883 508 1إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه  % 47,8د أي ما يمّثـل 

ذه املداخيل   .من 

لغــــت تثقــــيالت ســــنة  ــا جملتــــه  2017و ــارات مــ ــــ العقــ د  277.404,065عنــــوان املعــــاليم املوّظفــــة ع

ـ حـدود  يـة  ن املعلوم ع العقـارات املب يـة بمبلـغ   212.507,848 تتوّزع ب ـ املب ـ غ را ـ  د واملعلـوم ع

 .  د 64.896,217

ســـــتخالص البالغـــــة  ــا  اعتبـــــار بقايـــ ّ  1.632.351,613و ـــــ مـــــو ــالغ الواجـــــب 2016د  ، ارتفعـــــت املبـــ

ــ ا عنــوان املعــاليم املوّظفــة ع ا  ــ مــا قــدره استخالصــ ــ ســنة   1.909.755,678لعقــارات إ لــم يــتّم  2017د 

ـــا  ســـبة لـــم تتجـــاوز  189.559,808اســـتخالص ســـوى م ـــذا % 10د أي ب ا  مـــن املعـــاليم الواجـــب استخالصـــ

   .العنوان

عتياديـة  بائيـة  ـ ا  1.082.452,956مـا قيمتـه  2017ـ سـنة  والبالغـةوفيما يتعّلق باملـداخيل غ

ـــ . د ن تتـــو ف عتيادّيـــة"ّزع بـــ ـــة  عتياديـــة"و) د 137.935,558" (مـــداخيل أمـــالك البلدّي " املـــداخيل املاليـــة 

لية  حدود ) د 944.517,398( ماعات ا ك ل   .د 880.421املتأّتية أساسا من املناب من املال املش

ــ ســنة   عتيادّيــة  ى مــداخيل أمــالك البلدّيــة  ة كــراء عقــارات معــّد أساســا مــن مــداخيل  2017وتتــأ

شاط تجـاري  ـو مـا يمثـل حـوا  د 3.478,292د و 121.117,219ـ حـدود تباعـا وعقـارات معـّدة للسـكن ل و

مـــالك% 90 ــ مـــا . مــن مجمــوع مــداخيل  مــالك إ عنــوان مـــداخيل  ا  وارتفعــت املبــالغ الواجـــب استخالصــ

ا  حدود  348.474,250جملته    .2017خالل سنة % 40د تّم استخالص
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ي-2   موارد العنوان الثا

ي املــوارد ا اضواملــوارد املتأتيــة  اصــة للبلديــةشــمل مــوارد العنــوان الثــا ــ ق ــ حــدود تباعــا  مــن 

ـــــدود . د 76.491,991د و 3.328.564,935 ــ ـــــ ـــــــــ حــ ــ ــ ـــــــــــة  ـــــــــــة للبلديـــ اصــ ـــــــوارد ا ــ ى املـــــ ــأ ــــ ــ ــــ د  1.259.738,559وتتـ

ــا مـــن املـــنح املســـندة مـــن صـــندوق ا د 2.067.666,026و عنـــوان تباعـ ليـــة  ماعـــات ا لقـــروض ومســـاعدة ا

ول للســـنوات الفارطـــة ومـــن 2017ســـنة  ـــ املســـتعملة مـــن العنـــوان  ـــع  . املبـــالغ غ ـــدول املـــوا توز ز ا ـــ و

ي   :موارد العنوان الثا

زء سبة )د(املبلغ  ا  %ال

اّصة للبلدّية  97,8 564,935 328 3 املوارد ا

اض ق  2,2 491,991 76 موارد 

الة عتمادات ا  0 0 املوارد املتأتية من 

ي  100 056,926 405 3 جملة موارد العنوان الثا

   تحصيل املوارد-ب

إعـــــداد وتثقيــــــل جــــــداول  عّلقــــــت أساســــــا بتحقيـــــق تقــــــديرات املــــــوارد و ــــــ مالحظـــــات  تـــــم الوقــــــوف ع

التصّرف   تعبئة املداخيل املتاحة للبلدية و   . ةا العقار مالكأالتحصيل و

  إنجاز تقديرات املوارد-1

وّ  ن  ســـب إنجـــاز تقـــديرات مـــوارد العنـــوان ـــدول املـــوا  ز ا ـــ ي خـــالل ســـنة ي ن و . 2017ل والثـــا لـــ

ــاوز  ول  ةســـــب تتجـــ ــاز مـــــوارد العنـــــوان  ّوليـــــة مـــــن %100إنجـــ ن مـــــن خـــــالل فحـــــص فقـــــد التقـــــديرات   تبـــــ

ــا للبلديـــــة  ســـــاب املـــ ــة بلغـــــت  وجـــــودا اّمـــ ــا اســـــتخالص  اء مـــــداخيل كـــــر عنـــــوان د .أ 2.889.335,841بقايـــ

شاط تجاري  واسـتلزام املرافـق معاليم إشغال امللك العمومي البلـدي و  )د 335.795,538 (العقارات املعّدة ل

ية) د 857.578,665(العمومية فيه  ية وغ املب   ).د 1.632.351,613( واملعاليم ع العقارات املب

نجاز  )د( نجازات )د(التقديرات  البيان  (%)سبة 

ول   102 835,190 235 4 000,000 150 4 مجموع موارد العنوان 

شطة  114 935,981 338 1 1178500 املعاليم ع العقارات و

مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي 
 100 702,883 508 1 1512000 واستلزام املرافق العمومية فيه 

ة ومعاليم معاليم املوجبات والرخص  دار
 92 743,370 305 400,000 333 مقابل إسداء خدمات
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نجاز  )د( نجازات )د(التقديرات  البيان  (%)سبة 

خرى  عتيادية  بائية   - 0,000 0,000 املداخيل ا

عتيادّية  120 935,558 137 100,000 115 مداخيل أمالك البلدّية 

عتيادية  93 517,398 944 000,000 011 1 املداخيل املالية 

ي مجموع موارد العنوان ا  78 056,926 405 3 000,000 376 4 لثا

اّصة للبلدّية  92 564,935 328 3 145,009 628 3 املوارد ا

اض ق  10 491,991 76 854,991 747 موارد 

الة عتمادات ا  - 0,000 0,000 املوارد املتأتية من 

  تعبئة املوارد البلدية -2

عبئة املـوارد مـن  عّلقـت باألسـاس مّكن النظر  إجراءات  ـ مالحظـات  قبـل البلديـة مـن الوقـوف ع

ا  ستخالص والتصرف  فضال عن  بإعداد جداول التحصيل وتثقيل ةإجراءات  ا العقار  .أمالك

  عداد جداول التحصيلتوظيف املعاليم  و

ليــة لـم  بايـة ا ـام مجلــة ا ـ العقــارات امل سـعخالفـا ألح ــ املعلـوم ع سـبة إ ــ البلديــة بال يـة ع ب

ــا بالفصــ ليــات املتاحــة ل لــة  27و 22و  21 ل و تفعيــل  ورة مــن ا مــن خــالل طلــب البيانــات املتــوفرة  املــذ

انيـة املتاحـة  م ة فضال عـن  ن وحافظي الوثائق ع غرار فرع إدارة امللكية العقار ن العمومي لدى املأمور

ـل مــن الشـركة ا ـا لطلـب البيانـات املتـوفرة لـدى فـروع  ســية ل ـع امليـاه والشـركة التو لوطنيـة السـتغالل وتوز

حصـــائيات املتـــوفرة بجـــداول تحصـــيل املعـــاليم  ـــة مـــع  ن واملقار ك ـــ عـــدد املشـــ ـــاء والغـــاز للتعـــرف ع ر للك

ــا ـــ ـــــ العقـــــارات لتحيي ـــــه تـــــم إحصـــــاء مـــــا عـــــدده  .ع ـــــ أّن  1662أرض و 678عقـــــار و 9908وتجـــــدر املالحظـــــة إ

ـو مـا لـم يمكـن البلديـة  2018 مو نوفم مؤسسة لم تتمكن البلدية إ ـا بجـداول التحصـيل و مـن إدراج

عبئة موارد إضافية   .من 

حصـــاء حيــث يــتــّم كمــا    ــ خــتم عمليــة  ـــ ل تــأخ  لــوحظ عــدم شــمولية توظيــف املعلــوم ع

يــة  وظفــة فصــال بمعــاليم جمليــة م 7.249 مــا عــدده  2017تضــمن جــدول التحصــيل لســنة  إذالعقــارات املب

ــائج  د 282.668,052 بلغـــــــــت ـــــ ن أفـــــــــرزت نتــ ــا ـــــــــ حـــــــــ ـــــ ــ ـــــــــ تـــــــــم توف ــــــات ال ــ ــــــب املعطيـ ــ ـــــــاء حسـ خ حصــ ــار ـــــ بتــ

ــا البلديـــة  11/12/2018 ـــ العقـــارات املدرجـــة بلـــغ  عقـــارا  7965مـــن قبـــل مصـ ــا  عقـــارا  716 أي بفـــارق  مّمـ

ي نقص  املعاليم املوظفة قّدر عنهترّتب  ق الرقا   . 5د.أ 27,924 بما ال يقّل عن من قبل الفر

                                                           
ية لسنة   سابه ع أساس معدل املعلوم املوظف بجدول تحصيل املعلوم ع العقارات املب .2017تّم اح 5 
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عنوا يـة حيـث شــمل جـدول التحصـيل  ـ املب ــ غ را ـ  سـبة إ  2017لســنة  ـاوكـذلك الشـأن بال

ن بلغ عدده حسب املعطيـات املتـوفرة بمصـا البلديـ 35.503,395فصال بما قيمته  601ما عدده  ة د  ح

ــا أي بفــــارق بلــــغ  611 ــه عنــــه أراض 10أرضــ ــّدرــــ املعــــاليم  انقصــــ ممــــا ترتــــب عنــ ــــق  املوظفــــة قــ مــــن قبــــل الفر

ي   . 6د 590بما ال يقّل عن  الرقا

ام الفصل  كما  لية ومن 14أوجبت أح باية ا ر الداخليـة  اشمن مجلة ا إدراج   ـ الغـرضوز

ســـ  ـــ العقـــارات وذلـــك قصـــد ت ساســـية ضـــمن جـــداول تحصـــيل املعـــاليم املوظفـــة ع جملـــة مـــن البيانـــات 

ن أن جــداول التحصــيلإجــراءات اســتخالص املعــال ــا  إال أنــه تبــ ــا خاصــةو  يم  املســتوجبة وضــمان نجاع  م

يــة  ــ املب ــ غ را ــ  ــ غــرار رقــم بطاقــة  املتعلقــة بتحصــيل املعلــوم ع ساســية ع تفتقــر لعديــد البيانــات 

ــــف ا  وعنــــوان املط الوطنيــــة التعر ســــليم خ  ــار عرقــــل  إجــــراءات اســــتخالص امل..  لــــب بــــاألداء اوتــ ــا  عــــاليم ممــ

يفاء أعمـــال التبليـــغ  قصـــد تحصـــيل املعـــاليم املثقلـــة  البلـــدي املســـتوجبة مـــن قبـــل القـــابض حـــول دون اســـ و

ا بالتقادم ضاعف مخاطر سقوط   .و

ـــــة و  ن دور ن  غيـــــاب عمليـــــات تحيـــــ ـــــ املؤسســـــات ذات تبـــــ ـــــى للمعلـــــوم ع د ـــــّد  ـــــدول مراقبـــــة ا

نيــة ببلديــة  ــة أو امل إّال  2006نــه منــذ ســنة يلــم تبــادر البلديــة بتحمــاطر حيــث الصــبغة الصــناعية أو التجار

ــا ) 2018 فصــــال خــــالل ســــنة 1461مقابــــل  2017فصــــال خــــالل ســــنة  1348( 2018خــــالل ســــنة  لــــم تتــــوّل كمــ

ـ املؤسسـات ذات الصـبغة الصـناعية أو  ـى للمعلـوم ع د ـد  ن ا البلدية إعداد جـدول تحصـيل الفـارق بـ

نية واملبلغ ا ة أو امل   .ملستخلصالتجار

 تثقيل املعاليم  

ّول و ــ أّنــه  30نــّص الفصــالن  ليــة ع بايــة ا ــّل "مــن مجّلــة ا خ غــّرة جــانفي مــن  ســتوجب بتــار

يــة ــ املب ــ غ را ــ  يــة واملعلــوم ع ــ العقــارات املب ــ أّنــه تــّم تثقيــل جــداول تحصــيل"ســنة املعلــوم ع  ، غ

ن  عنـوان ـ تقلــيص آجــال  51بلـغ بتــأخ  2017ســنة  خـاللــذين املعلــوم ــ العمــل ع يومــا وتــد البلديـة إ

ــــ العقــــارات ــيل املعــــاليم ع يــــة تثقيــــل جــــداول تحصــ ــــ املب ــــ غ را ــة و يــ ــــّل مــــن  املب ــيق مــــع  ســ وذلــــك بالت

ة  و رتالقباضة البلدية وأمانة املال ا   .بب

  

                                                           
سابه ع أساس معدل املعلوم املوظف بجدول تحصيل املعلوم ع  ية تّم اح .2017لسنة  را غ املب 6 
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 استخالص املعاليم 

ــارات خــــالل ســــ ــــ العقــ ســــب اســــتخالص املعــــاليم ع %  9,42حيــــث بلغــــت  2017نة  لـــوحظ ضــــعف 

ية و % 21,72و سبة إ املعلوم ع العقارات املب يةع التوا بال را غ املب   .املعلوم ع 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

ســـــب  ــارات  عنـــــوان جـــــراءات اقتصـــــرت  ســـــتخالصإزاء ضـــــعف  ـــــ العقـــ اســـــتخالص املعلـــــوم ع

يــة خــالل ســنة  ــ توجيــه  2017املب ن بــاملعلوم  750وإعالمــا  3000ع ــ املطــالب جــراءات واقتصــرت إنــذارا إ

  ). فصال7249(من الفصول املعنية  فحسب % 41 ع

ة أخـرى، خصـوص من ج يـة و  و ـ املب ـ غ را ـ  ا البـالغ الفصـول املعنيـة بـاملعلوم ع  601عـدد

بع القيام بلم تتول القباضة البلدية  2017فصال خالل سنة  اإجراءات الت   .بخصوص

ــ مــو نــوفم  مــاطربلديــة  تــتمكنلــم كمــا  ــ املســتو  مــن 2018إ ة ع جــراءات الضــرور  ناتخــاذ 

ا أن تمّكن  انيـة"من اسـتغالل منظومـة  القباضة البلديةالف واملادي وال من شأ ـ مـوارد امل  "التصـرف 

ــا  حيــــث مازالــــت ــ بع ــإجراءات ت ــام بــ ستخالصــــات والقيــ عــــة  ــــق مســــك  عــــنتــــتم متا ــــّل  جــــذاذةطر خاصــــة ب

ا ــــل فصــــل بصــــفة . فصــــل يــــدو ــا لالســــتخالص املتعلقــــة ب ــــذه الوضــــعية مــــن تحديــــد مبــــالغ البقايــ وال تمّكــــن 

 ّ يــة كمــا تحــّد مــن نجاعــة إجــراءات ت بعــات فصــوال تــّم حي شــمل الت بــع اســتخالص املعــاليم حيــث يمكــن أن 

و عن فصول أخ ا مقابل الس ا التقادميمكن أن يرى استخالص املبالغ املتعلقة    .بلغ

 شطة  املعاليم ع 

ـــــــ املؤسســـــــات ذات الصـــــــبغة الصـــــــناعية أو  عنـــــــوان املعلـــــــوم ع ارتفـــــــع مبلـــــــغ البقايـــــــا لالســـــــتخالص 

ــة مــــو ســــنة  نيــ ــة أو امل ــ ــــ  2017التجار ةد  10.260,000إ ــــ ــــ مــــو نــــوفم . 2006-2005 للف ن إ بــــ ولــــم ي

ا بالتقادم القباضة البلدية بإجراء قيام 2018 و ما يضاعف مخاطر سقوط ا و بع  شأ   .ات الت

  افق العمومية فيه   معاليم إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املر

خ  ــار ســــم  31ارتفــــع مبلــــغ البقايــــا لالســــتخالص بتــ ــا لبلديــــة  2017د ــاب املــ ســ  مــــاطر املضــــّمن با

ـ عنوان مداخيل إشغال امللـك العمـومي البلـدي واسـتلزا تتمثـل  د 853.028,665م املرافـق العموميـة فيـه إ

زتــــــ  ــا ــتلزمة نــــ ســــــواق املســــ عنــــــوان معــــــاليم  ــا اســــــتخالص  ـــ ــيد بقايـ ــــدره  2017ــــــ مــــــو ســــــنة  رصــــ مــــــا قــ
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ن تــو القــابض البلــدي. 2014 -2003ســنوات مــن ال عنــواند  853.028,665 يــة  ولــ جــراءات ا تفعيــل 

ســـابات البنكيـــة مـــن خـــالل استصـــدار بطاقـــات إلـــزام ضـــد  ـــ ا ـــة ع اضـــات إدار ن والقيـــام باع جـــل املـــدين

ة  ـــ ن  2016-2013خـــالل الف ميـــة الـــديون مكنـــت مـــن تحصـــيل جـــزء مـــن ديـــن أحـــد املســـتلزم ـــ أ فقـــد ات

عالراجعة إ  دول املوا أر نه ا ن كما يب   :مستلزم

ة الدين  املستلزم   )د(املبلغ   ف

1  2012  302.400,000  

2  2012  196.159,016  

3  2013  100.000,000  

4  2014  105.000,000  

ـــ شـــأن كمـــا بـــع  ن اتخـــاذ أعمـــال ت بـــ ن عـــدد مـــن لـــديون املتخلـــدة بذمـــة ا لـــم ي ـــ املســـتلزم بلغـــت ع

ـــــل منـــــــذ ســـــــنة  )د 39.742,260(التـــــــوا   ) د 28.052,120(و 2006منـــــــذ ســـــــنة ) د 26.339,593(و 2003املثقــ

   .عرضة للسقوط بالتقادم ذه الديون  مما يجعل 2008منذ سنة 

ذه املبالغ ا لتصفية  ود د بذل ج   .وتد البلدية إ مز

   ة ومعاليم مقابل إسداء دار   خدماتمعاليم املوجبات والرخص 

ــة ومعــاليم  دار عنــوان معــاليم املوجبــات والــرخص  ميــة بقايــا  ســاب أ ن مــن حــالل فحــص ا تبــ

ـ  .2017ـ مـو دينـار  32.490,400بلغـت مـا قيمتــه حيـث  خـدماتمقابـل إسـداء  ـ ســنة وال  2015ترجـع إ

ــة البلديــــة بــــالرغم مــــن ذلــــك، . ومــــا قبــــل ن ســــ القباضــ بــــ اســــ لــــم ي ــا ا ــ ــيق مــــع مركز ســ ــاذ  بالت ــــ اتخــ إ

ا ة قصداستخالص   .جراءات الضرور

 ة أو الصناعية أو امل الت التجار شاط ا  نيةمعاليم مقابل رفع الفضالت املتأتية من 

شــاط  2017اقتصــرت البلديــة خــالل ســنة  ة لرفــع الفضــالت املتأتيــة مــن  ــ إبــرام اتفاقيــات ســنو ع

نيــــة مــــع  ــة أو الصــــناعية أو امل ــ ــــالت التجار ــنا و  13ا ســــيج الصــ ميــــة ال ــة فقــــط رغــــم أ تجــــاري المؤسســ

ــة البلديــــــة  ــــــ املمؤسســــــة حســــــب  1348(املتواجــــــد باملنطقــــ ــــــى للمعلــــــوم ع د ــــــّد  ؤسســــــات ذات مراقبــــــة ا

نية ة أو امل ذا العنوان)  الصبغة الصناعية أو التجار ا من مداخيل إضافية  و ما من شأنه أن يحرم   . و
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 ستغالل املباشر  للملك البلدي خرى املتأتية من   املداخيل 

خ  سـتخالص بتــار ســم  31بلغـت بقايــا  ســتغال  2017د خــرى املتأتيـة مــن  ل عنـوان املــداخيل 

  . 32.490,400املباشر  للملك البلدي ما قيمته 

 انية   يداعات خارج امل

ســاب املــا للبلديــة  ن مــن خــالل فحــص ا اســبات لتصــرف تبــ ــر دائــرة ا وكمــا تــّم الوقــوف بتقر

انيــة ضــمن البنــد  19.768,042وجــود مبلــغ بمــا قــدره تواصــل ، 2016 " إيــداعات مختلفــة "د مــدرج خــارج امل

ـة ء منهجز يتعلق عنوان معينات كراء محالت تجار ـ جـّل  .بمقابيض مستخلصة  عـزى ذلـك  ـ  و ـاالت إ ا

ــدد ن ا ســـوغ عـــض امل ـــا عــدم إبـــرام عقـــود جديــدة مـــع  ــة قتنـــاال ل صـــول التجار ن م  ســـوغ مـــن قبـــل امل

ن للمحــّل يّ صــل عــود لســنوات ســابقةملعقــود لــدى القــابض أو لعــدم تثقيــل أو  ي ة تجــ بــالغ مودعــة  ــ اوزت ف

ع ـددة بـأر ـام الفصـل   التقـادم ا اسـبة العموميـة  46سـنوات طبقـا ألح ن و . مـن مجلـة ا املــذكرة  حثـتلـ

ـــــ  65العامـــــة عـــــدد  ــا  املراكـــــز دعـــــت 2013جـــــوان  26الصـــــادرة  ســـــيق مـــــع مصـــ ـــــ ضـــــرورة الت ية إ اســـــ ا

ســـــتخ ليـــــة قصـــــد الســـــ الســـــتكمال إجـــــراءات إعـــــداد ســـــندات  ماعـــــة ا ـــــذه ا ـــــ شـــــأن  ائيـــــة  الص ال

انيــة ــا بامل يل ــا وت ــ ســقطت بمــرور .رصــدة وتثقيل ة املبــالغ املؤمنــة وال ســو ن  اســب ــ ا كمــا أوجبــت ع

ـــة و ـــ مـــو نـــوفم  وخالفـــا لـــذلك الـــزمن دون حاجـــة لطلـــب تـــرخيص مـــن أمانـــة املـــال ا ن إ بـــ  2018لـــم ي

اس ا ا سيق مع مركز ذه املبالغس البلدية إ الت ة  سو    . قصد 

مالك  -4   الّتصرف  

ا ا وحسن التصرف ف عدم حرص البلدية ع حماية أمالك   .تّم الوقوف ع مالحظات تتعلق 

مالك-4-1   حماية 

ـ مــو نــوفم  ـ أّن البلديــة لــم تــتمكن إ يل العقـارات 2018ات ــ ــا مــن  لــدى  املســتغلة مــن قبل

ــذا الصــددإدارة امللكيــة العقار  ــ  ــذكر  ــب بورقيبــة وعقــارات شــارع  ــة و ب شــارع ا ــان تجــاري ومشــرب  د

ي  ــــ ــــ التجـــــاري ) عقــــارات 10(الطيــــب امل ضــــر والغــــالل وال ـــــة ل ــــ والســــوق املركز وعقـــــارات بــــن دمحم ع

الت  ل من وا وطة ب وطة  وسوق بطحاء ا ئة ونا   . الغابات وشارع الب
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ــ صــعيد آخــر، لــم تــتمّك  ــ مــو نــوفم  مــاطرن بلديــة وع ــا  2018إ ــ ملك جاع عقــارات ع مــن اســ

ا عنـــوان اســـتغالل ـــا مـــن مـــداخيل إضـــافية  ـــو مـــا حرم ـــ دون وجـــه حـــق و ا الغ ـــدول املـــوا  شـــغل ز ا ـــ و

  :ذلك

  املالحظات  العقار
خ  13قرار إخالء  افة سابقامقر الكّش    دون تنفيذ 05/2016/بتار

ندس البلدية    "  سابقامسكن م
رس الوط سابقا س ا   "  مسكن رئ

  "  التضامن سابقا بجزء من مقّر  محّل 

  حتصيل مداخيل األمالك -3-2

ـــ مـــو نـــوفم  يـــة ســـابقا ومركـــز الشـــرطة ســـابقا حمحكمـــة النا( عقـــارات 3 وضـــع 2018يتواصـــل إ

اكم سابقا  ـ غيـاب اتفاق )ومسكن ا ـة ومنظمـات  ـل إدار يا ـدون مقابل ع ذمة  مـة مع د تحـّد  ايـات م

ـــ مولـــة عل امـــات ا ـــو ال مـــالك عبئـــة مـــن ـــامـــا يحرم و ـــذه  ـــالرغم مـــن و  .مـــوارد إضـــافية بخصـــوص 

ــ الغــرض عمــال غ  ســو ــ إبــرام عقــود  ــر شــابمن ســ البلديــة إ ــ الغــرضالداخليــة  وز ــ الصــادرة   وال

ـ البلـديات ضـرورة تأكـد سـو مـع عقـود إبـرام ع ـال  م ـة تا  سـ سـن ضـمانا  ةوالسـكني التجار

ـــ مـــو نـــوفم ســـتخالص  عمليـــة ـــه مـــازال إ ـــة لفائـــدة صـــندوق  عقـــاراســـتغالل  2018فإّن كمقـــرات إدار

غ سو جتما دون إبرام عقد     . الغرض الوط للضمان 

شاط تجاري  لي تّم  كما عنوان كراء العقارات املعدة ل ستخالص   بلغـتسـك و  تراكم  بقايا 

خ  ــار ســـم  31بتـ ـــ التـــوا  2017د ــا قيمتـــه ع ــــ  أّن دوتجـــ. د 5.274,921ود  335.007,627مـ ر املالحظـــة إ

دت 2018ســــنة  ــزء شــــ ناء الــــديون املتخلــــدة بذمــــة  ــــام اســــتخالص جــ ــــا باســــت ســــوغ للمحــــل عــــددم  78امل

 .د 10.575,736ما جملته   2017واملتخلد بذمته  مو سنة 

ــاد ن بــــ ــا مــــــن ســــــنة ولــــــ عــــــة ب  2018رت البلديــــــة انطالقــــ ــــــة إمتا صــــــول التجار ــــــ  ــــــت  عالنــــــات التفو

ـــا لـــم الشـــرعية والعدليــةو الصــادرة بالرائـــد الرســـ لإلعالنـــات القانونيـــة  ّ ـــ مـــو نـــوفم  تـــتمكن فإ  2018إ

اض مــــن تقــــديم ــــ ــام الفصــــل  اع ــ ــا ألح ــــة  193طبقــ ــة التجار لــ ــر و مــــن ا ــــ حــــددت عشــ ن ن يومــــا للــــداال ئن

اض،  ـــ ـــم مّمـــ بمناســـبةلالع ـــة الراجعـــة ل ـــة لألصـــول التجار ـــالت التجار ســـو ا عـــض م ـــت   ا فـــوت تفو

ا فرصة استخالص  ماملعل ا ما جملته  عينات املتخلدة بذم  .  2017د مو  5.965,799وال بلغ أقصا
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ــــة  وذلــــك مــــن خــــ ــــالت التجار ــة مراجعــــة معينــــات الكــــراء ا جــــراءات لــــم تتــــوّل البلديــ الل تفعيــــل 

ــا بال ـ ـــ املـــ 1977لســـنة  37قـــانون عـــدد املنصـــوص عل ن  1977مـــاي  25ؤرخ  نظـــيم العالقـــات بـــ واملتعلـــق ب

ســتعمال التجــاري أو الصــنا  ــالت ذات  ن فيمــا يخــص تجديــد كــراء العقــارات أو ا ســوغ ن وامل املســوغ

ــرف ـــ ا عــد ثـــالث أو املســتعملة  ســتغالل بمراجعـــة معينــات الكـــراء  حيـــث لــم تـــتّم مراجعـــة  ســنوات مـــن 

ا البلدية منذ أك من  ة ملعينـات الكـراء   املقابـل عام واقتصرت 20عقود أبرم ـادة السـنو ـ تطبيـق الز ع

و ما    . تنمية موارد البلدية يحّد منو

ــا لـــوحظ أّن البلديـــة لـــم تتـــوّل تطبيـــق  ســـكمـ ـــاالت حيـــث اعتمـــدت  عـــض ا ـــ  ة  ـــادة الســـنو بة الز

ـــــّل ثالثـــــة ســـــنوات ــادة  ـــ ن 9بخصـــــوص ( ز ســـــوغ غ عمـــــال ب )م ســـــو ــة حـــــول  ـــــر الداخليـــ شـــــور وز ـــــالت م ا

ة  حدود  ن  % 10الصناعية أو التجار سوغ افة امل ن   . مّما ال يضمن املساواة ب

II. النفقات  

ي إضـاف ول والثـا ن  ـ نفقـات العنـوان ـا والتصـرف  ل ي ـ شملت الرقابة ع النفقات تحليـل  ة إ
  .خالص الديون 

لة النفقات-1 ي   تحليل 

وّ  ــات العنـــوان  ــــ ســــنة بلغـــت نفقــ ــا  2017ل   العمــــوميوتمثــــل نفقـــات التــــأج  دم  2,983قيمتــــه مـ

ــا  )د .م 1,594( ســـــبة )  د .م 0,988(  ووســـــائل املصـــ ــا  ــتأثرت تباعـــ ــّم بنديـــــه حيـــــث اســـ ـــ مـــــن  %33و % 53أ

ـــذا العنـــوان ـــ اقتصـــرت املقابـــل  ـــ. مجمـــوع النفقـــات  ـــّل مـــن نفقـــات التـــدّخل العمـــومي وفوائـــد الـــدين ع

ول  % 7و  %7 التوا ول كما ي . من مجموع نفقات العنوان   :وتتوزع نفقات العنوان 

ـــــان النفقــــــات  بيـ
عتمادات 

ائّية   )د(ال

نجاز  النفقات املنجزة سبة 
سبة )د(املبلغ  (%)  (%)  ال

 90 53 020 594 1 958 769 1 العموميالتأج 

 85 33 716 987 575 166 1 وسائل املصا

 73 7 855 204 600 280 التدخل العمومي

 100 7 868 196 867,675 196 فوائد الدين

 0 - - 13.000  نفقات التصرف غ املوزعة

موع   87 100 459 983 2 3.427.000 ا
ساب املا ووثيقة : املصدر                                                                                                                                                                                                  2017سنةلانية املا
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ســـي املرافـــق البلديـــة بالتـــا  لغـــتو  د أي مـــا .أ 2.582مـــا قـــدره ) ج ووســـائل املصـــاالتـــأ(نفقـــات 

ول  %86عادل    .من نفقات العنوان 

ي   لغـــت نفقـــات العنـــوان الثـــا ثمارات املباشـــرة .أ  2.509و ســـ ـــون أساســـا مـــن   البالغـــة 2.266د تت

ي  .%90د أي ما يمثل  .أ ول والثا ا  عنوان انية  سب إنجاز امل دول املوا  حوصل ا   .و

سبة/  ) د(املبلغ البيان  )%( ال

ول     نفقات العنوان 

انّية   000,000 427 3 )د(عتمادات املرّسمة بامل

ف املنجزة   458,699 983 2 )د(املصار

نجاز   87 (%)سبة 

ي   نفقات العنوان الثا

انّية   000,000 204 5 )د(عتمادات املرّسمة بامل

ف املنجزة   824,922 508 2 )د(املصار

نجاز   48,21 (%)سبة 

   خالص الديون  -2    

ائيـــــــة ارصـــــــد  تـــــــّم  ــادات  ــــــت  عتمـــــ انيـــــــة ـــــــ د   86.674,723بلغـ لتأديـــــــة مســـــــتحقات  2017إطـــــــار م

سـبة  ن مع البلدية مـن خـواص ومؤسسـات عموميـة مّثلـت  صصـة لمـن % 9املتعامل وسـائل عتمـادات ا

سـديد الـديون  % 73الك سوى ـن من استـلم تتمك وات أّن البلدية. املصا عتمـادات املرصـودة ل  من 

دول .  ن ا ب   :2017سنة عنوان قائمة  الديون املسددة   املواو

  الدينار:الوحدة
مجة  بيان النفقات  ذونةالنفقات املأ عتمادات امل

واص   065,312 23 748,312 39 منخّلدات تجاه ا
 330,657 27 144,140 31 جاه مؤسسات عمومية أخرى منخّلدات ت 
سية   365,723 2 385,698 3 منخّلدات تجاه املطبعة الرسمية للبالد التو
ع املياه   012,400 6 354,000 6 منخّلدات تجاه الشركة القومية إلستغالل وتوز
اء والغاز  ر سية للك  252,227 2 252,227 2 منخّلدات تجاه الشركة التو

ول    ع الب  145,000 2 790,346 3 منخّلدات تجاه الشركة القومية لتوز
موع  171,319 63 674,723 86 ا

ساب املا:املصدر                                                                                                                                        2017ة لسن ا
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ي-3   نفقات العنوان الثا

ع عّلقت بإنجاز نفقات التنمية وتنفيذ املشار   .تم  الوقوف ع مالحظات 

  إنجاز نفقات التنمية–3-1

مجـة  مـردّ ّ  ـ إنجـازل ضعف إنجـاز نفقـات التنميـة امل ع ه أساسـا التـأخ  ـو مـا  عـض املشـار و

دول  زهت  :املوامثلة با

ثمارات  صلالف س
انية  مج  م امل

 )د( النفقات املنجزة )د( 2017
نجاز  سبة 

)%( 

د ّ  61 555,57 963 098,80 591 1 6613 أشغال الصيانة والتع

اضة شآت والر يئة امل  29 560,37 343 909,25 181 1 6616 بناء و

 35 178,55 285 542,51 810 6613 عبيد الطرقات

 62 966,19 256 387,87 415 6606 لطرقاتإقتناء معّدات النظافة وا

مة  بناء دور الشباب والثقافة    25 233,61 91 106,65 358 6616 املسا

 0 0 741,56 116 6610 نارة العمومية 

 23 562,43 24 578,80 106 6600 دراسات أخرى 

ة الت التجار حياء وا سواق و يئة   35 598,43 16 457,10 47 6617 بناء و

 60 275,00 13 047,00 22 6615 تجميل مداخل املدن

ات أخرى   43 501,80 6 000,00 15 6606 إقتناء معّدات وتج

يئة العمرانية  0 0 000,00 10 6600 دراسة أمثلة ال

ات إعالمية مختلفة  50 998,28 000,00 2 6605 برامج وتج

ع البلدية -3-2  تنفيذ املشار

ن أّن الب ــ إبــرام تبــ ع مّمــا أدى إ اصــة بــبعض املشــار لديــة لــم تــتمكن مــن حســن إعــداد الدراســات ا

امالحق  دول املوا  بخصوص نه ا   : كما يب

ق  )د(قيمة الصفقة  موصوع الصفقة ق  )د(مبلغ امل  سبة امل
ي  شار عبيد الطرقات برنامج 

 2017لسنة 
580 595,400 53 347,518 9% 



16 
 

ق  )د(قيمة الصفقة  موصوع الصفقة ق  )د(مبلغ امل  سبة امل
دارج املركب يئة وتوسيع م

ا  الر
486 466,876 178 445,026 37% 

  

ة أخرى،  لومن ج عجـاز عـدد مـن نتـأخ بخصـوص إ ـ نـه  كمـاسـنوات  و  3بلـغ أقصـاه  املشـار ّ تب

مس أمثلة   دول املوايبا ن  نه ا ا ب   : يوما 1255و  258وال تراوح التأخ ف

 )د( قيمة الصفقة وع الصفقةموض
 نجاز مدة
 )يوم(

ذن  خ  تار
 شغال ببدئ

خ  ستالم  تار
 الوق

 الماستآجال 
خ  شغال من تار

 بالبدءذن 
نارة العمومية  ر وصيانة شبكة  تطو

 بماطر
109 977,180 90 01/01/2017 24/04/2018 478 

مطار  ف مياه  يئة الطرقات وتصر
ي لسنة  شار  2016برنامج 

1 217 229,000 180 04/08/2017 19/04/2018 258 

مطارر عبيد الطرقات وتص  1255 26/10/2017 20/05/2014 180 012,251 084 1 ف مياه 
ي   mai-16 662 09/07/2014 150 030,840 369 يئة ملعب البلدي الطيب امل

ا  juil-15 1094 02/07/2012 240 466,876 486 يئة وتوسيع مدارج املركب الر
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