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 الجهوية بسوسة  الدائرة

 

 الزهور تقرير الرقابة املالية على بلدية 

 (2018سنة  تصّرف)

 

 البلدية  تقديم

 هكتار  186 وتبلغ مساحتها. 1985 أفريل  05في املؤرخ  1985لسنة  559عدد بمقتض ى األمر  الزهور أحدثت بلدية 
  .2018السكانية للمعهد الوطني لالحصاء في غّرة جانفي  التقديرات ساكنا حسب   19.076كما يبلغ عدد سكانها 

 7معتمد سوسة الرياض وضمت نيابة خصوصّية ترأسها  2018شؤون بلدّية الزهور خالل سنة  واصلت إدارةو 
 .   2018جوان  28  بتاريخ  عضوا 18تنصيب املجلس البلدي املنتخب وعددهم حين أعضاء إلى 

وبلغ معدل النفقات السنوية  أ.د 1.669  مجموع 2018- 2016 السنوّية للبلدّية خالل الفترةوبلغ معّدل املوارد 
 صرفت لهم أجور بقيمة 2018 عونا في موّفى سنة 39 الزهور وتشّغل بلدية . أ.د 1.192 مجموعخالل نفس الفترة 

 أ.د. 603

 طبيعة املهمة 

وفي إطار تنفيذ االتفاقّية املبرمة بين الجمهورّية التونسّية ، 2019 نوفمبر  18بتاريخ  506املهمة عدد  عمال بإذن
 النظر  محكمة املحاسبات تولت  والبنك الدولي لإلنشاء والتعمير لتمويل برنامج التنمية الحضرّية والحوكمة املحلّية  

صّحة ومصداقّية من إحكام إعداد الحساب املالي ومن  للتأّكد 2018 الوضعّية املالّية للبلدّية بعنوان سنةفي 
جهود البلدّية من أجل تعبئة املوارد املتاحة لها وتأدية نفقاتها مل اهتمامها املحكمة أولتكما  البيانات املضّمنة به.

 في كنف الشرعّية.



2 

 

استغالل و  املحكمةوشملت األعمال الرقابية فحص الحساب املالي ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة 
الزيارات   عالوة علىاملعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية وتلك املستخرجة من منظومة "أدب بلديات" 

  . 2018- 2016وارتكزت أعمال الّرقابة على الفترة    املنجزة لدى مصالح البلدية واملركز املحاسبي الخاص بها.  امليدانية

 إجراءات إعداد امليزانية وختم الحسابات 

املتعلق بالقانون األساس ي مليزانية    1975ماي    14املؤرخ في    1975لسنة    35من القانون عدد    13ألحكام الفصل    خالفا
والذي يقض ي بعرض مشروع ميزانّية الجماعة املحلّية   الجماعات املحلية كما تّم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة

تم عرض مشروع ميزانية البلدية على مداولة لدورة العادّية الثالثة،  على أنظار املجلس البلدي لالقتراع وجوبا خالل ا
بعد أن تّم تأجيل النظر فيه في   2017نوفمبر  30املنعقدة بتاريخ  2016 لسنة الّرابعةاملجلس في دورته العادّية 

املتأتية من  بُحّجة "عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمنح  2017جويلية  31بتاريخ  2017الدورة العادية الثالثة لسنة 
 دعم الدولة سواء صندوق التعاون أو املناب من املال املشترك بسبب توسيع النظام البلدي".

القانون سالف الذكر تّمت املصادقة على ميزانية البلدية من قبل  من  34و 33و 16وعمال بمقتضيات الفصول 
لبلدية  أنظار املجلس البلديعلى  2018كما تّم عرض الحساب املالي لسنة  2017 ديسمبر  28بتاريخ  سوسة والي 

قبل أن يتّم عرض القرار املتعلق بغلق ميزانية البلدية   2019  ماي  30املنعقدة بتاريخ    ه العادّية الثانيةفي دورت  الزهور 
 .2019 جوان 26على سلطة اإلشراف التي صادقت عليه بتاريخ 

 .2009جويلية  05املحاسبات بتاريخ  ملحكمة الزهور وتم تقديم الحساب املالي لبلدية 

 خالصة أعمال املراجعة

ومع اعتبار ما انتهت إليه أعمال التدقيق التي تعّذر تحديدها بدّقة  االستخالصفيما عدا املبالغ املتعلقة ببقايا 
املستندية وامليدانية من مالحظات فإنه يمكن التأكيد بدرجة معقولة وحسب املبادئ التي تقوم عليها أنظمة 

ال تشوبها أخطاء جوهرية من شأنها   الزهور سابات بلدية املحاسبة العمومية وميزانية الجماعات املحلية من أن ح
التأثير على صدق النتيجة املحاسبية وعلى صحة العمليات املحاسبية املنجزة قبضا وصرفا بعنوان ميزانية سنة  

2018 . 
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 )بالدينار( 2018لخص الحساب املالي لسنة  م

 مبلغ املصاريف     مبلغ املقابيض    الصنف  العنوان 
 

 العنوان الأول 
 1 143 476  

  313 290 املعالمي عىل العقارات و الأنشطة 1

2 
مداخيل اشغال املكل العمويم البدلي و اس تلزام املرافق العمومية  

 فيه
62 300  

3 
معالمي املوجبات و الرخص الادارية ومعالمي يف مقابل اسداء  

 خدمات
135 404  

  0 املداخيل اجلبا ئية الاعتيادية الاخرى  4

  197 27 مداخيل أأمالك البدلية الاعتيادية  5

  262 628 املداخيل املالية الاعتيادية 6

  848 773  العنوان الثان 

  305 678 منح التجهزي 7

  653 36 مدخرات وموارد خمتلفة 8

  0 موارد الاقرتاض ادلاخل  9

  890 58 املتأأتية من الاعامتدات احملال املوارد  12

 798 937   العنوان الأول 

 872 602  التأأجري العمويم 1

 776 294  وسائل املصال  2

 896 39  التدخل العمويم 3

 0  نفقات الترصف الطارئة وغري املوزعة 4

 255  فوائد ادلين احملل  5

 253 385   العنوان الثان 

 690 383  الإستامثرات املبارشة 6

 0  نفقات التمنية الطارئة و غري املوزعة  8

 563 1  تسديدأأصل ادلين  10

 0  النفقات املسددة من الإعامتدات احملال  11

  1 917 324 1 323 051 

 272 594      الفائض 
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 ونفقاتها  الزهور تحليل موارد بلدية 

زانيةالنتائج العامة لتنفيذ    2018لسنة  املي

في املقابيض على املصاريف قدره  ليفائض جمعن  2018سنة بعنوان تصرف  الزهور  سفر تنفيذ ميزانية بلديةأ
  .االنتقاليإلى املال  %(  10) أ.د  59و االحتياطيإلى املال  %(  90)أ.د  330  له بحسابتم تحوي أ.د 594

  ارتفاعا  2018ومن أهّم ما تبرزه النتائج العاّمة أّن الفوائض الجملّية للمقابيض على املصاريف سجلت خالل سنة  
 %. 31 نسبته  2018- 2016سنوي خالل الفترة  تطور  وبمعّدل 2016مقارنة بسنة د أ. 247بقيمة تساوي 

ارتفاعا   2016مقارنة بسنة  2018وسّجلت فوائض املقابيض على املصاريف بالنسبة للعنوان األّول خالل سنة 
 نفسها.  % خالل الفترة 24سنوي يساوي تطّور د وبمعّدل أ.  71بقيمة 

 9معّدلها نمّو د وبنسبة أ. 293بقيمة  ارتفاعا 2016مقارنة بسنة  2018وعرفت جملة موارد البلدّية بعنوان سنة 
الذي شهدته كّل من موارد العنوان األول وموارد العنوان  االرتفاعويعود ذلك إلى . 2018-2016% خالل الفترة 

أ.د وبمعّدل    34بقيمة بلغت    2016مقارنة بسنة    2018خالل سنة    ارتفاعاموارد العنوان األّول    سّجلتحيث  الثاني،  
بقيمة   ارتفاعا 2018سنة  شهدت موارد العنوان الثانيكما  ،2018-2016% خالل الفترة  2تطّور سنوي يساوي 

  خالل الفترة نفسها.%  23سنوي يساوي تطور وبمعّدل  2016مقارنة بسنة د أ. 259

 

 الزهور تطور موارد بلدية 
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ومعّدل تطّور سنوي  2016مقارنة بسنة  2018د خالل سنة أ. 46بقيمة  ارتفاعاأما نفقات امليزانّية، فقد عرفت 
إلى التطّور املزدوج الذي شهدته نفقات العنوان األول ونفقات . ويعود ذلك 2018-2016% خالل الفترة  2يساوي 

تطور سنوي وبمعّدل  أ.د    83ل هذه الفترة ارتفاعا بقيمة  خال   الثانيالعنوان الثاني. ففي حين سّجلت نفقات العنوان  
 . % 2يساوي سلبي أ.د وبمعّدل تطّور سنوي   37  بقيمة بلغت األول تراجعت نفقات العنوان  %  13 يساوي 

    املوارد

من املوارد االعتيادية   %   60أ.د وهي تتكون في حدود    1.917مجموع    2018خالل سنة    الزهور بلغت جملة موارد بلدية  
 % من موارد التنمية. 40و

أ.د وهي تتكّون من املوارد الجبائّية االعتيادّية  1.143 ما جملته 2018 رد االعتيادّية للبلدية خالل سنةوبلغت املوا
 %.  57% ومن املداخيل غير الجبائية االعتيادية في حدود 43في حدود 

مسّجلة زيادة  2018سنة  أ.د 488 إلى 2016أ.د سنة  379من  الزهور وتطّورت املوارد الجبائّية االعتيادّية لبلدّية 
املعاليم  هذه الزيادة عن نمّو  ونتجت .% 13ساوي ي  2018-2016 أ.د ومعّدل تطّور سنوي خالل الفترة 109بقيمة 

  38والخدمات بقيمة تساوي  اإلداريةمعاليم املوجبات والرخص أ.د و  53بقيمة تساوي  على العقارات واألنشطة 
 .2016أ.د  مقارنة بسنة  17مداخيل إشغال امللك العمومي واالستلزام بقيمة تساوي و  أ.د

املداخيل بعنوان املعلوم على  و  خدماتالإسداء الرخص و داخيل املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم موتمثل 
حيث تّم تحصيل على  بالنسبة إلى البلدية يناملؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنّية أهم مورد

 للبلدية االعتياديةلجبائية جملة املداخيل امن  %  26و % 28أ.د أي ما يمثل  126أ.د و 135التوالي 

 املعلوم على املؤسسات بعنوان املبالغ املتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات املحليةفي املراتب املوالية وتُحّل 
مداخيل اشغال امللك العمومي البلدي و استلزام املرافق العمومية و   أ.د(  71)  املعلوم على العقارات املبنيةو أ.د(    83)

 من املداخيل الجبائية االعتيادية.   %  13و % 15% و 17أي ما يمّثل تباعا   أ.د(62) فيه

% ومداخيل أمالك  96وتتوّزع املداخيل غير الجبائّية االعتيادّية بين املداخيل املالّية االعتيادّية في حدود نسبة 
 %.  4البلدّية االعتيادّية في حدود نسبة 

بقيمة   تراجعامسّجلة  2018أ.د سنة  655إلى  2016أ.د سنة  730املداخيل غير الجبائّية االعتيادّية من  وتطورت
عن تراجع  أساسا ونتج هذا التراجع. % 5يساوي  2018- 2016خالل الفترة  سلبي عّدل تطّور سنوي وبأ.د  75

أ.د وبمعّدل تطور سنوي سلبي يساوي  79بقيمة بلغت  2016مقارنة بسنة  2018املداخيل املالية االعتيادية سنة 
6 %. 

أ.د وبنسبة تطّور  259بقيمة  ارتفاعا مسّجلة  2018أ.د في سنة  774أّما موارد التنمية للبلدّية فقد بلغت ما جملته 
من  % 88التي تمثل )منح التجهيز  تطور بأساسا . ويفّسر ذلك 2018- 2016% خالل الفترة  23سنوي تساوي 
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أ.د و  259وتطور املوارد املتأتية من االعتمادات املحالة بقيمة جملية بلغت على التوالي   (مداخيل العنوان الثاني
 أ.د. 50

 

 ( 2018) الزهور  بلدية موارد هيكلة

   النفقات

 تطّور وبنسبة  2016أ.د مقارنة بسنة  37بقيمة  تراجعا مسّجلة  2018أ.د سنة  938بلغت نفقات العنوان األول 
  2018وتبلغ نفقات التأجير العمومي ووسائل املصالح سنة . 2018- 2016خالل الفترة %  2تساوي سلبية سنوي 

 % من مجموع نفقات العنوان األول. 96أ.د أي ما يمّثل   898ما قيمته 

% خالل    5  يساوي أي بمعّدل تطور سنوي    2016أ.د مقارنة بسنة    51وشهدت نفقات التأجير العمومي تطورا بقيمة  
معّدل  مسجلة    2016مقارنة بسنة    أ.د  101بقيمة    تراجعا  وسائل املصالحنفقات    عرفت  في حين  2018-2016الفترة  

 .(2018أ.د سنة  295إلى  2016أ.د سنة  396من  ) % 14  سلبي يساوي تطّور سنوي 

خالل   %  13مسجلة معّدل تطور سنوي يساوي    2018أ.د سنة    385أّما نفقات العنوان الثاني فقد بلغت ما جملته  
تقريبا في االستثمارات املباشرة. ولئن شهدت  2018. وتتبلور نفقات العنوان الثاني سنة 2018- 2016الفترة 

  2016أ.د سنة  265ليتطور من  2018-2016 خالل الفترة % 20االستثمارات املباشرة معّدل تطور سنوي يساوي 
مقابل نفقات تسديد أصل   (أ.د  1,5)  2018تسديد أصل الدين سنة  البلدّية تقريبا    فلم تتول   2018أ.د سنة    384إلى  

في الطرقات واملسالك حيث بلغت  2018. وتتمثل أهم االستثمارات املباشرة سنة 2016أ.د سنة  37الدين بلغت 
 .أ.د 367بها بعنوانها  املصاريف املأمور 
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 ( 2018)الزهور هيكلة نفقات بلدية 

 القدرات املالية

موارد العنوان األّول( ببلدية  /املناب من املال املشترك  –مؤشر االستقاللية املالية )موارد العنوان األّول  سّجل
علما وأّن هذا املؤّشر بلغ  2016تّم تسجيلها خالل سنة  % 46 ةمقابل نسب 2018 ة% خالل سن 52 نسبة الزهور 

 .% 70على املستوى الوطني نسبة 

 أ.د  63,367مجموع فقد بلغ  2018حجم الديون املتخّلدة والتي قامت البلدّية بخالصها خالل السنة املالّية  أّما
 .2017- 2014لنفقات عقدت خالل الفترة 

أ.د منها   314,755وما قبلها  2018املستوجبة الخالص بعنوان سنة  الزهور الحجم الجملي لديون بلدّية  قّدرو 
أ. د ديونا تجاه املؤسسات العمومّية. وبلغ حجم الديون تجاه صندوق القروض ومساعدة الجماعات   313,358
رغم من أهمية هذه الديون لم تستفد بلدية الزهور بمساعدة الدولة لتطهيرها وفقا  وبال أ.د. 260,395املحلّية 

حول تطهير مديونية البلديات بعنوان سنة  2017ديسمبر  5املؤّرخ في  4ملنشور وزير الشؤون املحلّية والبيئة عدد 
 وما قبلها.  2016

مصاريف العنوان األّول( فقد   /نفقات التأجير    - األول مصاريف العنوان  )  الزهور أّما مؤشر هامش التصرف ببلدية  
 . % 41و   % 43  نسبة 2017و 2016  تيخالل سن علما وأّنه سّجل  2018% في سنة  36بلغ نسبة 
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 وإنجاز نفقاتها بئة موارد البلدية مالحظات حول تع

 الرقابة على املوارد أوال:

 تقدير املوارد  .1

مقارنة بالتقديرات )بدون اعتماد التنقيحات( ما نسبته   الزهور املحققة ببلدية  العنوان األول بلغت نسبة موارد 
بالنسبة إلى املداخيل  % 101وتجاوزت االنجازات التقديرات في جميع أصناف العنوان األول متراوحة بين  .% 105

املعاليم املوظفة على العقارات واألنشطة باستثناء مداخيل األمالك البلدية % بالنسبة إلى    115املالية االعتيادية و
 .%  71االعتيادّية التي لم تتجاوز نسبة تحقيقها 

 إعداد جداول التحصيل .2

 شمولّية جداول التحصيل 

تمّكنت بلدّية الزهور بمناسبة االحصاء العشري من ضبط أغلب العقارات املبنّية الّراجعة إليها ترابيا حيث تطورت 
مسكنا محص ى  5129مقابل  2018مسكنا سنة  4957إلى  2016مسكنا سنة  4111عدد املساكن املحصاة من 

من عدد املساكن املبنّية  فقط %  3,35تالي فإن وبال 2014استنادا إلى نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 
وأكدت مصالح البلدّية  (2016سنة  %  20)مقابل نسبة  بجدول التحصيل بعُد باملنطقة البلدّية لم يتّم تضمينها 

أّن املساكن املستثناة من االحصاء العشري هي معفاة من املعلوم على العقارات املبنية بمقتض ى القوانين والتراتيب 
 الجاري بها العمل.

 تثقيل جداول التحصيل 

املبنية   ض ي غير لوحظ تأخير في تثقيل جدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية وجدول تحصيل املعلوم على األرا
على أّن تلك املعاليم   انينّص  انذلمن مجلة الجباية املحلية ال 30والفصل  وذلك خالفا ملقتضيات الفصل األول 

قارب الخمسة ، حيث تم تثقيل الجداول املذكورة بتأخير تاريخ غرة جانفي من كّل سنةمستوجبة الدفع بداية من 
 .2018جانفي  18علما وأّن مصالح البلدية أحالتها إلى القابض البلدي بتاريخ  (2018ماي   24هر)أش

 استخالص املعاليم .3

تبين ضعف نسب استخالص املوارد الجبائية وذلك بالخصوص نتيجة عزوف املطالبين باألداء عن الخالص  
ّم االقتصار على املرحلة التلقائي لألداء البلدي وعدم حرص املحاسبين على استيفاء إجراءات التتّبع حيث يت

دودّية املوارد البشرّية ال سيما وأّنه لم ذلك بمح املالية قابضوبّرر  الرضائية دون إتمام إجراءات املرحلة الجبرية
وإلى "ضعف املبالغ الثقلة بهذا العنوان وارتفاع كلفة االجراءات  2018يتوّفر عدل خزينة بالقباضة طيلة سنة 

 الجبرية مما ال يضفي على عملية االستخالص النجاعة املطلوبة كما هو الشأن بالنسبة إلى ديون الدولة".
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 توجيه اإلعالمات

حاسب العمومي املكلف )خامسا( من مجلة املحاسبة العمومية على أن "يتوّلى امل  28تنّص الفقرة األولى من الفصل  
 باالستخالص حال تعهده بالدين تبليغ إعالم للمدين يتضّمن دعوته لخالص جملة املبالغ املطلوبة منه.."، وقد تبّين

 واملعلوم على األراض ي غير املبنّية لماملعلوم على العقارات املبنّية    تحصيل يفصال مثقال بجدول  5030  أّنه من جملة
       %. 4 لم تتجاوز  نسبةب أي 2018 من أصحابها بعنوان سنة  180سوى  إعالميتم 

 نسب االستخالص 

ومداخيل كراء  )بعنوان املعاليم على العقارات املبنّية واألراض ي غير املبنّية  الزهور تطورت جملة التثقيالت ببلدية 
 مسجلة نسبة تطور  2018أ.د في سنة  603إلى  2016أ.د في سنة  503من   (ومنهي عقارات معدة لنشاط تجاري 

أي ما يمثل   2018أ.د سنة  516مجموع  التثقيالت بعنوان املعاليم على العقارات املبنية بلغتو  % 9قدرها  سنوي 
 .من مجموع التثقيالت  % 86نسبة 

مسجلة نسبة   2018أ.د في سنة  100إلى  2016أ.د في سنة  86وتطورت جملة املقابيض بعنوان املبالغ املثقلة من 
أي ما    2018أ.د سنة    71التي بلغت  علوم على العقارات املبنية  وتتمثل أهم املبالغ املستخلصة في امل  .%  8نمو قدرها  
 .املبالغ املثقلةاملقابيض بعنوان من جملة  %  71يمثل نسبة 

%( ومن    71مقارنة بجملة املقابيض )  املعلوم على العقارات املبنّيةورغم أهمية حجم املقابيض املستخلصة بعنوان  
حيث بلغت نسبة التطور السنوي   2018-2016نسق االستخالص الذي شهده استخالص هذا املعلوم خالل الفترة  

 14هذا املعلوم نسبة استخالص لم تتجاوز شهد ( 2018أ.د سنة  71إلى  2016أ.د سنة  61% )من  8الستخالصه 
 421خالل نفس الفترة )من  % 11% نتيجة تواصل تراكم بقايا االستخالص التي شهدت معدل تطور سنوي قدره 

 .أ.د( 516أ.د إلى 

 : 2018بعنوان سنة  الزهور ويبين الجدول التالي تفاصيل استخالص املعاليم املثقلة ببلدية 

 (%) نسبة االستخالص لالستخالص)أ.د( مبالغ  )أ.د(  املقابيض الفصل

   14 516,440 71,393 املعلوم على العقارات املبنية

 15 61,238 8,933 املعلوم على االراض ي غير املبنية

 78 24,854 19,397 ومنهي كراء عقارات معدة لنشاط تجاري مداخيل 

 17 602,532 99,723 املجموع

 الخطايا بعنوان التأخير في دفع املعاليم على العقارات

من مجلة الجباية املحلية على أّنه "تستوجب املبالغ املثقلة لدى قباض املالية بعنوان املعلوم على    19ينّص الفصل  
% عن كل شهر تأخير أو جزء منه تحتسب ابتداء من غرة جانفي من السنة  0,75املبنية خطية تساوي العقارات 

 االلتزام بتطبيق أحكام الفصل املذكور.عدم إاّل أّنه تبّين  ،املوالية للسنة املستوجب بعنوانها املعلوم"
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 التجارية أو املهنيةتحصيل واستخالص املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو  .4

سنويا الحّد األدنى من املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية  الزهور توظف بلدية 
واملعنويين املستغلين لعقارات معّدة لهذه األنشطة والذي يساوي وفقا للفقرة الثانية   على األشخاص الطبيعيين

بجدول  وبلغ عدد املؤسسات املضمنة  .حلية، املعلوم على العقارات املبنيةمن مجلة الجباية امل 38من الفصل 
 حّد أدنى جمليمؤسسة مطابة بدفع    475مجموع    2018بعنوان سنة    مراقبة تحصيل الحد األدنى للمعلوم املذكور 

 أ.د. 23,703قدره 

الصناعّية أو التجارية أو املهنية ولوحظ أن جدول مراقبة الحّد األدنى ال يشمل كافة املؤسسات ذات الصبغة 
التفصيلية الشهرية لعمليات تحويل املبالغ الراجعة  من خالل مقاربة القائمة تبّينفقد  املنتصبة في بلدّية الّزهور 

أّنه يوجد عديد املؤسسات تصّرح   2018بعنوان شهر نوفمبر    حي الرياض  للبلدية والواردة عليها من القباضة املالّية
دون أن تكون محصاة بجدول مراقبة   على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنيةاملعلوم ب

على   حصيل الحد األدنى للمعلومتجهة أخرى ال يزال جدول مراقبة من و  .تحصيل الحد األدنى للمعلوم املذكور 
من خالل مراجعة مكتب مراقبة يتّضن مؤسسات ثبت  املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية

 .األداءات أّنها انقطعت عن النشاط

املداخيل أهمية املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية من جملة من رغم وبال
فقد ، (من املوارد الجبائّية االعتيادية للبلدية. % 26يمثل أي ما  2018سنة  أ.د 126) للبلدية االعتياديةالجبائية 

تبّين أن مصالح البلدّية لم تستغّل القائمات التفصيلية الشهرية لعمليات تحويل هذا املعلوم إلى البلدّية سواء تلك  
بجدول منة التي تصدرها القباضة املالية بحي الرياض أو التي ترد من القباضة املالّية بالبحيرة ملقارنة القيمة املض

لمعلوم واملبلغ املستخلص فعال قصد الوقوف على الحاالت التي تستوجب خالص الحّد األدنى لمراقبة تحصيل 
 .معلوم إضافي باعتبار املعلوم األدنى املطلوب

عينة  ل للمعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية مقارنة الحّد األدنىوفعال ومن خالل  
تحصيل الحد األدنى للمعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية  مراقبة    بجدول   مضمنا   فصال   15من  متكونة  

  مؤسسة  12أّن  تبّين  2018هذا املعلوم املستخلص فعليا بعنوان سنة  مبلغمع  2018لسنة  أو التجارية أو املهنية
البالغ   الفارق ن البلدّية لذلك وبالتالي دون مطالبتها بأقل من الحّد األدنى دون أن تتفطّ صّرحت بمبلغ    منها   %   80أي  

للمعلوم على املؤسسات ذات الصبغة  املعلوم  املضمن بجدول تحصيل الحّد األدنىدينار حيث بلغ  1530
وكان ُيفترض  دينار.    352دينار في حين لم تصّرح إاّل ب   1882بعنوان هذه املؤسسات    الصناعية أو التجارية أو املهنية

 تضمينهم ضمن جدول تحصيل الفارق وتثقيله لدى قابض املالية حي الرياض.

 بالتقادم سقوط فصول  .5

الديون العمومية بالتقادم   استخالصمن مجلة املحاسبة العمومية على أّنه "يسقط حق تتبع  36ينص الفصل 
 ذلكخاللها مستوجبة الدفع. وتبعا لسنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة املوالية للسنة التي أصبحت  5بمض ي 
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ر قد سقطت ما لم تقطع مدة التقادم بأعمال  وما قبلها تعتب 2013فإّن الديون الراجعة للبلدية واملتعّلقة بسنة 
التتبع بداية من تبليغ السند التنفيذي وبكل األعمال الصادرة عن املدين أو من ينوبه وفقا ملا ورد بالفقرة األولى من 

 مكرر من املجلة املذكورة.  36الفصل 

، أّن القيمة الجملية 2018 سمبر دي 31إلى غاية  االستخالصواتضح في هذا اإلطار، من خالل فحص قائمات بقايا 
للديون املتخّلدة بذمة مديني البلدية )دون اعتبار الديون املتعلقة باملطالبين باملعلوم على العقارات املبنية واملعلوم  

أ.د. وتبّين في هذا اإلطار بأّن ديون جملية   6,509ما جملته  2018على األراض ي غير املبنية( قد بلغت في موفى سنة 
وما قبلها ولم تشملها    2013% من جملة الديون املتخلدة( مستوجبة منذ سنة    25أ.د )أي بنسبة    1,621يمته  بما ق

 .بالتقادم بما يعّرضها للسقوط 2018إلى موفى سنة  2013ديسمبر  31أعمال قاطعة للتقادم خالل الفترة من 

 

 الزهور تطور بقايا االستخالص لبلدية 

وفي ما يتعّلق باملعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على األراض ي غير املبنية، فقد تبّين أّن قابض البلدية لم يتمّكن 
وبلغت جملة املبالغ الباقية لالستخالص بعنوان هذين حصر قائمات الفصول املعّرضة للسقوط بالتقادم. من 

فصال بعنوان املعلوم على    60ضح من خالل فحص عّينة شملت  وات  أ.د.  497  مجموع  2018موفى سنة  املعلومين في  
إلى موفى   اوبلغت جملة املتخّلدات في شأنه  2018خالص املعلوم املذكور سنة  يشملها  لم    امنه  25العقارات املبنّية أّن  

وما قبلها لم يتوّل القابض   2013% تعود إلى سنوات  27أي ما نسبته  د 875د منها  أ.  3,250ما جملته  2018سنة 
د وهو ما يجعلها معّرضة إلى السقوط   617% منها أي ما يقارب  71اتخاذ اإلجراءات القاطعة للتقادم في شأن 

 بالتقادم.
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  مداخيل األمالك البلدّية العقارّية .6

واملتعلق بتنظيم العالقة  1977ماي  25املؤّرخ في  1977لسنة  37القانون عدد  من 26إلى  22من  تقض ي الفصول 
بين املسّوغين واملتسّوغين فيما يخّص تجديد كراء العقارات واملحالت ذات االستعمال التجاري أو الصناعي أو 

 .ة ائية عادلإمكانية تعديل معينات الكراء وأن يكون مقابل قيمة كر  علىاملستعملة في الحرف 

  2017و  2006ل الفترة املمتّدة بين سنة  خال أو جّددت عقود تسويغها  محاّل تجاريّا سّوغتها    13وتمتلك بلدّية الزهور 
 % 5دينار مع توظيف نسبة زيادة سنوّية تراوحت بين  1895دينار و 432. وتراوحت معاليم الكراء السنوّية بين 

 .%10و

سنة بمعين كراء سنوي تراوح بين   13أي حوالي    2006منها يعود تاريخ ابرامها إلى سنة    6ومن بين هذه العقود هنالك  
  1977لسنة  37القانون عدد  من 26إلى  22 البلدّية تعديله طبقا للفصول دينار دون أن تتولى  1200دينار و 432

 بحالة عدم االستقرار التي شهدتها البالد وتسيير البلديات من قبل نيابات خصوصّية. املذكور أعاله

بين مهام متنافرة وعدم التقيد باإلجراءات القانونّية في مجال استصدار وثائق االستخالص  الجمع .7
 الوقتّية

سندات االستخالص دون اعداد املصلحة الفنية ل  معلوم رخص البناءيتوّلى وكيل املقابيض إعداد وصوالت خالص  
الوقتّية في شأنها وهي مهام متنافرة من شأن الجمع بينها أن ال يضمن التأّكد من التطابق بين القيمة الفعلّية 

 االستخالص الوقتي.للوصوالت واملبلغ الفعلي الواجب تضمينه بسند 

وهو ما يستوجب أن تتولى املصلحة املكلفة بتصفية املورد إعداد سند االستخالص الوقتي على ضوء املبالغ التي 
قامت بتصفيتها فعليا وخالصه مباشرة لدى القابض البلدي أو لدى وكيل املقابيض الذي يتولى ضرورة إرفاقه مع 

 غ املستخلصة لدى القابض البلدي.نسخ وصوالت االستخالص عند إيداع املبال

 مسك حسابّية خاّصة بمكاسب البلدّية  .8

بمكاسب البلدية  خاصةمن مجلة املحاسبة العمومية على أن يتولى املحاسب مسك حسابية  279ينّص الفصل 
رد تلك املنقولة وغير املنقولة وعند التعذر يتولى مراقبتها وجمعها بحساباته كما يقوم في موفى كل سنة مالية بج

وخالفا ملا جاء بالفصل سالف الذكر فقد تبّين أّنه ال يتم مسك حسابية خاصة بمكاسب البلدية كما ال   املكاسب.
 يتّم القيام بجرد سنوي لها.
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 انجاز النفقاتالرقابة على ثانيا: 

 نفقات امليزانية تقدير  .1

% كما لم تشهد االعتمادات األصلّية املرّسمة مقارنة  86 الزهور بلغت نسبة انجاز نفقات العنوان األّول ببلدّية 
 .(مقابيض مختلفة 60- 99د بادراج الفصل   686باستثناء تنقيح بزيادة )تذكر  1راتتغيّ باالعتمادات النهائّية نسبة 

نتيجة    %  45قدرها    مع تسجيل نسبة تغّيرات  %  53أما بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني فلم تتجاوز نسبة االنجاز  
أ.د متأتية من نقل الفواضل  267,304 )أ.د  1.049,062أ.د إلى  722,868الترفيع في موارد العنوان الثاني من 

 .(اعتمادات محالة لبناء وتهيئة الهياكل الرياضية  أ.د 58,890و

 2018تنفيذ البرنامج السنوي لالستثمار لسنة  .2

املنصوص عليها  الجلسات التشاركية مع املواطنين بناء على  2018تّم إعداد البرنامج السنوي لالستثمار لسنة 

 برنامج التنمية الحضرية والحوكمة املحلية.ضمن آليات 

بتمكين البلدّية من اعتمادات  مشروعا جديدا يتمثل في بناء القسط الثاني من السوق اليومّية وتضّمن البرنامج 
 أ.د. 274غير موظفة تبلغ 

في دراسة مثال التهيئة العمرانّية املبرمج منذ  أّما بخصوص املشاريع املتواصلة منذ السنوات الفارطة فقد تمّثلت
  2017أ.د بتمويل ذاتي من البلدّية ومشروع تعبيد الطرقات املبرمج منذ سنة  16,5بكلفة جملية قدرها  2017سنة 

أ.د تمويل ذاتي وانطلق املقاول في األشغال   265موظفة وأ.د مساعدة غير  137أ.د منها  402بكلفة جملية تساوي 
 .2018نوفمبر  26 بتاريخ

وبالنسبة ملشروع دراسة مثال التهيئة العمرانية فهو معّطل بسبب عدم موافقة وزارة الفالحة على مقترح التوسع  
 العمراني للبلدّية.

ا املشروع نتيجة الصعوبات  العدول عن هذ  2018نوفمبر    30اريخ  في الجلسة العادية الرابعة للمجلس البلدي بتوتّم  
وهنالك خالف بين  التي حالت دون تنفيذه واملتمثلة في وجود اشكال عقاري باعتبار أّن األرض على ملك السنيت 

الطرفين لتحديد قيمة العقار. كما أّن االعتمادات غير كافية ولم يمكن للبلدية توفير الفارق في الكلفة وتّم اقتراح 
لتحويل هذه االعتمادات  2019ة التشاركية األولى لضبط البرنامج االستثماري لسنة عرض املوضوع خالل الجلس

 .واستغاللها في مشروع آخر

 

 
1

 اإلعتمادات األصلية املرسمة(/اإلعتمادات األصلية املرسمة -رات: )االعتمادات النهائية املرسمةنسبة التغيّ   
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 نفقات استهالك الوقود

نفقات وسائل املصالح ببلدّية الزهور  من % 17أ.د( التي تمثل  49,832)نفقات استهالك الوقود أهمية  من  رغمبال
فإنه ال يتوفر بالبلدية نظام مراقبة داخلي يمكن من متابعة ومراقبة استهالك الوقود مقارنة باملسافة املقطوعة 

دفاتر العربات بهدف من قبل مختلف املعدات والتي يتعين التثبت من مدى مالءمتها مع املعطيات املذكورة ب
االستهالك املشط في اإلبان. كما ال تتولى مصالح البلدّية إعداد جداول تتضمن تشخيص وتفادي أسباب 

بالخصوص تعريف السيارة واملسافة املقطوعة في أول الشهر وآخره حسب العداد وكمية املحروقات املستهلكة 
زيد إحكام حول م 2005جانفي  19بتاريخ  6ومعدل االستهالك مخالفة بذلك ما جاء بمنشور الوزير األول عدد 

 التصرف في السيارات اإلدارية ونفقات املحروقات.

 يوم   45عدم دفع املستحقات في اآلجال القانونية املحددة بـ 

واملتعّلق بضبط  2004مارس  09املؤرخ في  2004لسنة  564خالفا للتراتيب الجاري بها العمل وخاّصة األمر عدد 
  45الت عدم دفع املستحّقات في اآلجال القانونية املحّددة بطرق خالص نفقات التصرف فقد لوحظ في بعض الحا

يوما من تاريخ استالم الفواتير. ومن شأن ذلك أن يمّس بمصداقية البلدية في عالقتها مع املتعاملين معها و بقدرتها 
  على اإليفاء بالتزاماتها تجاههم.

 عدم احترام آجال الصرف القانونية املحددة بعشرة أيام 

احترام آجال الصرف القانونّية املحددة بعشرة أيام كما تؤكد على ذلك املذكرة العامة   لوحظ في بعض الحاالت عدم
حول صرف النفقات العمومية الصادرة عن اإلدارة إلى   1999ماي   17العامة للمحاسبة العمومية بتاريخ   48عدد 

 يوما.  42يوما و 18ض وتاريخ ختم األمر بالصرف بين تراوح الفارق بين تاريخ الدفع من قبل القابمستحقيها. و 
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