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. واثر احداث بلديت الزهور والنور  1945ماي  17مبقتضى األمر العلي املؤرخ يف القصرين أحدثت بلدية    
األمر احلكومي عدد و  2015ديسمرب  03املؤرخ يف  2015لسنة  2131تباعا مبقتضى األمر احلكومي عدد 

  2133وحتوير احلدود الرتابية لبلدية القصرين مبقتضى األمر احلكومي عدد  2015ديسمرب  03املؤرخ يف  2132
 نسمة.  31823أصبح عدد السكان ببلدية القصرين  2015ديسمرب  03املؤرخ يف  2015لسنة 

حملية تتمتع   مجاعة 1من دستور اجلمهورية التونسية  132و 131طبق أحكام الفصلني  قصرينوتعّد بلدية ال     
وقد  . ابلشخصية القانونية وابالستقاللية اإلدارية واملالية وهي مكلفة إبدارة املصاحل احمللية وفقا ملبدأ التدبري احلرّ 

م.د   5,660 حوايل منها .د م  9,117حوايل  2018بعنوان تصرف سنة سالفة الذكر  مقابيض البلديةبلغت مجلة 
م.د منها   5,813حوايل  ابلغت مجلة نفقاهتفيما  مقابيض العنوان الثاين. دم. 3,457ومقابيض العنوان األول 

 م.د نفقات العنوان الثاين.  0,557والعنوان األول م.د نفقات  5,256

جويلية   31والواثئق املدعمة له بتاريخ  2018بعنوان تصرف سنة  قصرينومت تقدمي احلساب املايل لبلدية ال     
2019.   

ويف إطار تنفيذ االتفاقّية املربمة بني اجلمهوريّة التونسّية والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري لتمويل برانمج التنمية     
بعنوان تصرف سنة   قصرينال لبلديّةالوضعّية املالّية النظر يف احملاسبات  حمكمةت احلضريّة واحلوكمة احمللّية تولّ 

كما   للتأّكد بدرجة معقولة من إحكام إعداد احلساب املايل ومن صّحة ومصداقّية البياانت املضّمنة به.    2018
 . نفقاتالأتدية يف جمال و املالية تعبئة املوارد  يف جمالالبلديّة  ألداءاهتمامها   كمةأولت احمل

واستغالل   كمةدى كتابة احملومشلت األعمال الرقابية فحص احلساب املايل ومستندات الصرف املودعة ل     
املعطيات املستخرجة من منظومة "أدب بلدايت" عالوة على الزايرات امليدانية املنجزة لدى مصاحل البلدية  

مجلة من النقائص شابت توظيف املعاليم  لىواملركز احملاسيب اخلاص هبا. وانتهت أعمال الرقابة إىل الوقوف ع
 مالك وعقد النفقات وأتديتها. البلدية واستخالصها والتصرف يف األ

خلصت األعمال الرقابية إىل عدم وجود إخالالت جوهرية يف   ، الستخالصل بقااي لابستثناء ما يتعلق ابو    
من مصداقية البياانت  من شأهنا أن متسّ  2018 تصرف سنةبعنوان  اصرفو  ا قبضاحملاسبية املنجزة عمليات ال

 املضمنة ابحلساب املايل للسنة املعنية.

 

 
 .2014  جانفي  26املصادق عليه من قبل اجمللس الوطين التأسيسي يف جلسته العامة املنعقدة  بتاريخ    1
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عن فائض مجلي يف املقابيض على املصاريف قدره   2018أسفر تنفيذ ميزانية البلدية بعنوان تصرف سنة و  
 : 2018د. ويربز اجلدول املوايل هيكلة موارد ونفقات البلدية لسنة  3.303.581,038

 

 الصنف  اجلزء العنوان 
2018 

 )د(   النفقات )د(  املقابيض

 العنوان األول
املداخيل اجلبائية  

 االعتيادية 
  1.011.714,969 املعاليم املوظّفة على العقارات واألنشطة 

  
إشغال امللك العمومي البلدي   مداخيل

 واستلزام املرافق العمومية فيه 
770.165,280  

  
معاليم املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم  

 مقابل إسداء خدمات 
437.370,180  

 
املداخيل غري اجلبائية  

 االعتيادية 
  175.589,894 مداخيل األمالك البلدية 

  3.265.725,729 املالية االعتيادية   املداخيل  

  5.660.566,052 جمموع العنوان األول

  3.416.984,145 املوارد الذاتية واملخّصصة للتنمية  العنوان الثان 

  0 موارد االقرتاض  

  39.500,570 املوارد املتأتية من االعتمادات احملالة  

  3.456.484,715 جمموع العنوان الثان 

     

 4.446.594,730  التأجري العمومي نفقات التصرف  العنوان األول

 640.410,294  وسائل املصاحل   

 169.549,974  التدخل العمومي   

 0  نفقات التصرف الطارئة وغري املوزعة   

 0  فوائد الدين  فوائد الدين  

 5.256.554,998  جمموع العنوان األول

 373.604,731  االستثمارات املباشرة  نفقات التنمية  العنوان الثان 

 183.310,000  تسديد أصل الدين  

 0  النفقات املسددة من االعتمادات احملالة  
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 556.914,731  جمموع العنوان الثان 

  3.303.581,038 الفائض

 

I.  الرقابة على املوارد 
 حتليل املوارد -1

 موارد العنوان األول -أ            

وهي تتكّون من املداخيل  د 5.660.566,052ما مجلته   2018بلغت موارد العنوان األّول للبلدية خالل سنة    
 اجلبائية االعتيادية.  غري اجلبائية االعتيادية ومن املداخيل 

االعتيادية فهي تتأّتى من املعاليم املوظّفة على العقارات واألنشطة وعلى إشغال   وخبصوص املداخيل اجلبائية    
امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه وعلى املوجبات والرخص اإلدارية واملعاليم مقابل إسداء 

ل املوايل توزيع هذه ويربز اجلدو  .د  2.219.250,429 ما مجلته 2018 خدمات. وبلغت هذه املداخيل يف سنة
 :ونسبها املداخيل

 النسبة %  )د(  املبلغ أصناف املداخيل اجلبائية االعتيادية 
 45,59 1.011.714,969 املعاليم املوظّفة على العقارات واألنشطة 

 34,70 770.165,280 إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه  مداخيل

 19,71 437.370,180 مداخيل املوجبات والرخص اإلدارية  ومعاليم مقابل إسداء خدمات 

 0 0 املداخيل اجلبائية االعتيادية األخرى 

 100 2.219.250,429 اجملمـــــــوع 

 
، ويربز  2018املعاليم على العقارات واألنشطة" أهّم عناصر املداخيل اجلبائية االعتيادية يف سنة ومتّثل "    

 اجلدول املوايل خمتلف مكّوانت هذه املعاليم ونسبها. 
 النسبة %  املبلغ )د(  املعاليم على العقارات واألنشطة 

 3,88 39.195,569 املعلوم على العقارات املبنية 

 0,65 6.607,277 األراضي غري املبنية املعلوم على 

 75,67 765.515,573 املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية 

 18,72 189.425,000 املبالغ املتأتية من صندوق التعاون 

 0,18 1.849,342 معلوم اإلجازة املوظف على حمالت بيع املشروابت

 0,90 9.122,208 املعلوم على النزل

 100 1.011.714,969 اجملمـــــــوع 
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بعنوان املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنّية أهم مورد ابلنسبة   ومتثل املداخيل    
من مجلة املداخيل اجلبائية %    34,5 يناهزأي ما  2018د يف سنة  765.515,573إىل البلدية حيث مت حتصيل 

إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه مبا قـدره   االعتيادية للبلدية. واستأثرت مداخيل
من املداخيل اجلبائية االعتيادية. أّما املداخيل املتأتّية من املعلوم على %  34,70د أي بنسبة  770.165,280

د   39.195,569 العقارات املبنية ومن املعلوم على األراضي غري املبنية، فقد كانت على التوايل يف حدود
 .اجلبائية االعتيادية املداخيل مجلةمن %   0,30و%  1,77د أي ما ميّثل تباعا  6.607,277و

 

تتوزّع بني املعلوم  د176.645,930بعنوان املعاليم املوظّفة على العقارات ما مجلته  2018وبلغت تثقيالت سنة  
 د. 20.759,531د واملعلوم على األراضي غري املبنية مببلغ 155.886,399على العقارات املبنية يف حدود 

   

ارتفعت املبالغ الواجب  ، 2017ديسمربد يف موّّف  2.455.201,370وابعتبار البقااي لالستخالص البالغة    
مل يستخلص  2018د يف سنة  2.631.847,300استخالصها بعنوان املعاليم املوظّفة على العقارات إىل ما قدره 

. وبلغت نسبة  املبالغ الواجب استخالصها مجلة من  %1,74د أي ما نسبته  45.802,846 منها سوى 
 1,59و   %   1,77م على األراضي غري املبنية على التوايل استخالص كل من املعلوم على العقارات املبنية واملعلو 

.% 
 

د.   3.441.315,623ما قيمته  2018وفيما يتعّلق ابملداخيل غري اجلبائية االعتيادية فقد بلغت يف سنة    
املالية  و"املداخيلد  175.589,894" مبا قيمته ة االعتياديةك البلديأمالوتتوزّع هذه املوارد بني "مداخيل 

لتسيري بلغت  واملسامهات املخصصة ل نح املويذكر أن  د. 3.265.725,729االعتيادية" مبا قيمته 
  78,86 د مبا ميثل تباعا نسب  486.317,00د واملناب من املال املشرتك للجماعات احمللية  2.575.565,049

   من مجلة "املداخيل املالية اإلعتيادية".% 14,90و %

 475.975,196إىل ما مجلته البلدية االعتيادية أمالك لواجب استخالصها بعنوان مداخيل وارتفعت املبالغ ا    
  .% 36,90د ، مّت استخالصها بنسبة 

 

 موارد العنوان الثان  -ب
 

تشمل موارد العنوان الثاين املوارد الذاتية واملخّصصة للتنمية وموارد االقرتاض واملوارد املتأتية من االعتمادات    
 وارد:هذه املاحملالة. ويبنّي اجلدول التايل توزيع 

 ( %النسبة ) املبلغ )د(  اجلزء
 98,86 3.416.984,145 املوارد الذاتية واملخّصصة للتنمية 

 0 0 االقرتاض موارد

 1,14 39.500,570 املوارد املتأتية من االعتمادات احملالة 

 100 3.456.484,715 مجلة موارد العنوان الثان 
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 للبلدية  القدرات املالية -ج   
 

ملعيار املرجعي  بذلك دون ا وظلّ  % 42,56 حوايل 2018خالل سنة  بلغ مؤشر االستقالل املايل للبلدية   
 .  كحّد أدىن % 70 واحملدد بـ القروض ومساعدة اجلماعات احمللية صندوقاملعتمد من قبل 

  2018أما مؤشر هامش التصرف ابلنسبة للبلدية )نفقات التأجري / مصاريف العنوان األول( فبلغ سنة    
يف حني أن النسبة القصوى احملددة هلامش التصرف من قبل صندوق القروض ومساعدة   % 84,59حوايل 

 .% 55اجلماعات احمللية تبلغ 

  2018ماي  9املؤرخ يف  2018لسنة  29من من القانون األساسي عدد  9وجدير ابلذكر أّن الفصل     
ية ابلتحكم يف حجم النفقات املخصصة  واملتعلق مبجلة اجلماعات احمللية ينّص على أن " تلتزم اجلماعات احملل

للتأجري العمومي على أن ال يتجاوز سقف مخسني ابملائة من املوارد االعتيادية احملققة من ميزانياهتا" وخالفا  
من مجلة مواردها   % 78,5 حوايل 2018لذلك مّثل حجم نفقات التأجري ببلدية القصرين خالل سنة 

 .االعتيادية

 املوارد وحتصيلها  توظيف  -2

 توظيف املعاليم  -أ

 إعداد جداول التحصيل وحتيينها-   

املبنية واملعلوم   العقاراتوفق جملة اجلباية احمللية تتوىل كّل بلدية سنواي إعداد جداول حتصيل املعلوم على 
غري املبنية وميكن حتيني هذه اجلداول سواء عند إجراء عملية إحصاء أو مبناسبة مراقبة التصاريح   راضيعلى األ

 املودعة من قبل املطالبني ابألداء البلدي.

املعلوم على األراضي غري  جبدول حتصيل و  وبلغ عدد الفصول جبدول حتصيل املعلوم على العقارات املبنية
   .2018عنوان سنة فصال ب 831و 7284 املبنية تباعا

فقد لوحظ أهنا مل تتدارك بعض   2018ولئن توّلت البلدية حتيني جداول التحصيل آنفة الذكر سنة 
   .2017و 2016و 2015 اإلخالالت اليت مّتت اإلشارة إليها بتقارير الرقابة املالية املتعلقة بسنوات

حط املعلوم على العقارات املبنية كليا من طرف  أن يتمّ من جملة اجلباية احمللية  6الفصل  فقد اقتضى
اجلماعات احمللية ابلنسبة للمطالبني ابملعلوم على العقارات املبنية من ذوي الدخل احملدود املنتفعني إبعانة قارة  
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ء على مداولة جملس اجلماعة بعد  من الدولة أو من اجلماعات احمللية وذلك بقرار من رئيس اجلماعة احمللية بنا
املتعلق بضبط شروط   1998جوان  8املؤرخ يف  1998لسنة  1254األمر عدد  ونصّ أخذ رأي جلنة املراجعة. 

مينح احلط الكلي على ضوء مطلب   على أن وطرق تطبيق احلط من املعلوم املستوجب على العقارات املبنية
قارة تسلم من طرف اجلهة املاحنة هلذه اإلعانة. وخالفا هلذه  كتايب مرفوق بشهادة تثبت اإلنتفاع إبعانة 

املقتضيات لوحظ أن رئيس بلدية القصرين توىل اصدار قرارات حط كلي للمعلوم على العقارات املبنية لفائدة  
عديد املطالبني ابألداء دون أخذ رأي جلنة املراجعة ودون عرض على مداوالت جملس اجلماعة. وتبني أن عّدة 

لب مل تكن مرفوقة ابلشهادة املثبتة لإلنتفاع ابإلعانة القارة بل يتم اإلقتصار على تقدمي حوالة خالص من  مطا
وابلرغم من أنه قد ترتب عن هذا التصرف . حالة 2187الربيد التونسي. وقد بلغ عدد حاالت احلّط الكلي 

إعادة   2019نقصا يف املبالغ املوظفة بعنوان املعلوم على العقارات املبنية فإن البلدية مل تتول إىل موّف نوفمرب 
النظر يف هذه الوضعيات والتثبت من مشروعية احلط من املعلوم على العقارات املبنية ابلنسبة للحاالت املذكورة 

     أعاله.

الذي ينّص على أن يتّم  توظيف املعلوم  على األراضي  من جملة اجلباية احمللية  33وخالفا ملقتضيات الفصل     
 الثمن املرجعي للمرت املربع اعتماد  من القيمة التجارية احلقيقية لألراضي واصلت البلدية % 0,3غري املبنية بنسبة 

 .املبنيةاملعلوم على األراضي غري قيمة عند ضبط 

واملتعلق بضبط املعلوم   2017مارس  28املؤرخ يف  2017لسنة  396مت مبقتضى األمر احلكومي عدد كما    
ابملرت املربع ابلنسبة لألراضي غري املبنية حتديد املعلوم على األراضي غري املبنية للمرت املربع الواحد لكل منطقة من 

د ومنطقة   0,385املناطق احملددة مبثال التهيئة العمرانية على النحو التايل: منطقة ذات كثافة عمرانية مرتفعة 
د. غري أنه لوحظ أن   0,040د ومنطقة ذات كثافة عمرانية منخفضة  0,115ة متوسطة ذات كثافة عمراني

والذي ضبط  2007ماي  14املؤرخ يف  2007لسنة  1186البلدية ال تزال تعتمد املعاليم الواردة  ابألمر عدد 
ال التهيئة العمرانية على املعلوم على األراضي غري املبنية للمرت املربع الواحد لكل منطقة من املناطق احملددة مبث

د   0,095د ومنطقة ذات كثافة عمرانية متوسطة  0,318النحو التايل: منطقة ذات كثافة عمرانية مرتفعة 
د. وهو ما ترتب عنه نقصا يف توظيف املوارد الراجعة للبلدية  0,032ومنطقة ذات كثافة عمرانية منخفضة 

 . 2018و 2017 يتلوم على األراضي غري املبنية لسنبعنوان املع

تبني أّن البلدية مل تتول إعداد جدول حتصيل الفارق بني احلّد األدىن للمعلوم على املؤسسات   فضال عن ذلك    
 ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية واملبلغ املستخلص بعنوان هذا املعلوم.
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 تثقيل جداول التحصيل -        

لوحظ أتخري يف تثقيل جدول حتصيل املعلوم على العقارات املبنية وجدول حتصيل املعلوم على األراضي غري    
وذلك خالفا ملقتضيات جملة اجلباية احمللية اليت تنّص على ضرورة اجناز عملية التثقيل  2018املبنية بعنوان سنة 

مثلما يربز من   أايم   03  و   أشهر 4رة بتأخري بلغ بتاريخ غرة جانفي من كّل سنة حيث مت تثقيل اجلداول املذكو 
 اجلدول املوايل: 

من    اإلحالةاتريخ   اجلداول
 قبل البلدية

  1التأخري مقارنة أبجل   اتريخ التثقيل  
 جانفي من كل سنة  

جدول املعلوم على العقارات  
 املبنية 

 أايم 03 و أشهر 4 03-05-2018 28-02-2018

األراضي غري  جدول املعلوم على  
 املبنية 

 أايم 03 و أشهر 4 03-05-2018 28-02-2018

على العقارات أساسا إىل أتّخر البلدية يف إعداد هذه  ويعزى التأخري يف تثقيل جداول حتصيل املعاليم
 اجلداول وإحالتها إىل مصاحل أمانة املال اجلهوية ابلقصرين.

 استخالص املعاليم -ب        

لوحظ أّن نسب استخالص الـمعلـوم على العقارات الـمبنية واملعلوم على األراضي غري املبنية خالل سنة        
 :كما يربز ذلك اجلدول املوايل %. 2 تبلغ ظّلت ضعيفة حيث مل 2018

 املعاليم /املداخيل التثقيالت)د( االستخالصات )د( (%نسبة االستخالص )  بقااي االستخالص )د(

 الـمعلـوم على العقارات الـمبنية  2.216.881,444 39.195,569 1,77 2.177.685,875

 املعلوم على األراضي غري املبنية  414.965,856 6.607,277 1,59 408.358,579
 

مكرر من جملة احملاسبة العمومية يتوىل القابض البلدي القيام  36إىل  28وطبقا ملا نصت عليه الفصول من   
تبني خبصوص  إبجراءات التتبع قصد استخالص الديون املتخلدة بذمة املطالبني ابألداء واملثقلة بدفاتره. غري أنه 

عقارات  املرحلة الرضائية ضعف عدد اإلعالمات اليت مت توجيهها من قبل القابض البلدي يف شأن املعلوم على ال
فصال مثقال وغري   6582فصال مثقال )منها  7284إعالما من مجلة  483املبنية حيث مل تتعد 

 من مجلة الفصول املثقلة.  % 6,63اإلعالمات املوجهة للمطالبني ابألداء نسبة  .وبذلك مل تتجاوز  مستخلصا(
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عدد  البالغ  األراضي غري املبنيةيف خصوص املعلوم على للمطالبني ابألداء كما مل يتم توجيه أي إعالم    
 . فصال مثقال وغري مستخلصا(  689)منها  فصال 831هفصول

لوحظ أن القابض البلدي اقتصر على توجيه اعالمات إىل املدينني دون املرور إىل املرحلة  وعالوة على ذلك   
نص على يمن جملة احملاسبة العمومية الذي  28خالفا ملقتضيات الفصل وذلك  فصال 483يف خصوص  اجلربية

يوما حتتسب ابتداء من اتريخ تبليغ اإلعالم لتسوية وضعيته وابنتهاء األجل املذكور  30أن املدين ينتفع أبجل 
  .يتوىل احملاسب تبليغ املدين السند التنفيذي 

النجاعة املرجوة على أعمال  ويف إطار إحكام متابعة استخالص الديون الراجعة للجماعات احمللية وإضفاء  
على مجلة من اإلجراءات تتمثل ابخلصوص يف   2007جانفي  08املؤرخة يف  3التتبع نصت املذكرة العامة عدد 

جذاذات حول وضعية  مسكالتخلي عن تسجيل عمليات االستخالص ضمن جداول التحصيل وضرورة 
غياب آليات متابعة  . وخالفا لذلك لوحظ املستخلصة املطالبني ابألداء تدون هبا املعطيات املتعلقة ابملبالغ 

ابلقباضة البلدية حيث ال يتم مسك جذاذات ابلنسبة للمطالبني ابألداء كما يتم تسجيل املعطيات املتعلقة 
 بعمليات االستخالص املنجزة ضمن جداول التحصيل. 

عديد الفصول املثّقلة وغري  ومن شأن التصرف على هذا النحو أن يودي إىل سقوط حق التتبع يف خصوص    
من جمّلة احملاسبة العمومّية الذي ينّص على سقوط الديون  36ستخلصة ابلّتقادم عمال أبحكام الفصل امل

للسنة املوالية للسنة اليت أصبحت خالهلا مستوجبة   العمومّية ابلتقادم مبضّي مخس سنوات إبتداءا من غرّة جانفي
 الدفع.

كما لوحظ يف خصوص املعاليم بعنوان كراء العقارات ضعف نسبة اإلستخالص يف هذا اجملال حيث مل    
د يف حني مل يستخلص منها سوى   475.975.196فاملداخيل املثقلة هبذا العنوان تبلغ  %. 36,89تتجاوز 

 . د 175.589,894

 التصرف يف األمالك البلدية-3

لوحظ يف جمال التصرف يف األمالك أّن بلدية القصرين مل حترص على تدارك اإلخالالت اليت مّت الوقوف      
 .2017و 2016و 2015سنوات ب اخلاصةعليها مبناسبة الرقابة املالية 

تثقيل عقود االستلزام املربمة سنة  2019خصوص استلزام األمالك البلدية مل يتم إىل موّف نوفمرب  فيف     
إجراءات نتيجة عدم مصادقة سلطة اإلشراف على هذه العقود. وهو ما مل يسمح للقابض البلدي ابختاذ  2015
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  أ.د.  310,292ليت بلغت حوايل وا 2015التتبع قصد استخالص الديون املتخلدة بذمة املستلزمني  بعنوان سنة 
 : ويربز اجلدول املوايل اللزمات املعنية ومبالغها 

 مبلغ اللزمة اسم اللزمة السنة

 أ.د  210 السوق األسبوعي للوقوف العام واخلاص 2015

 أ.د  87 املعاليم املوظفة على وقوف الدواب 2015

 أ.د  67 املوظفة على سوق اجلملة املعاليم 2015

 أ.د  40 سوق بيع السيارات 2015

 أ.د  18,6 املسلخ البلدي 2015

 أ.د  56,562 املعاليم املوظفة على االنتصاب اليومي 2015

 أ.د 10,734 املعاليم املوظفة على وقوف السيارات 2015

   

فضال عن ذلك وخالفا ملقتضيات كراسات الشروط اخلاصة ابألسواق املستلزمة تبني أن البلدية ال تقوم مبطالبة   
حساابت االستغالل لألنشطة  كذلك املوازنة اخلتامية واملؤيدات املالية اخلاصة بكل املصاريف و املستلزمني بتقدمي 

وال   احملددة بكراسات الشروط بتطبيق املعاليم همى تقيدمبراقبة مدوهو ما ال يسمح  سواقواخلدمات املنجزة ابأل
طبق مقتضيات  واليةكأسعار افتتاحية يف السنة امل تعتمدمن تقييم املداخيل السنوية لكل سوق واليت ميّكن 

 .  2013جوان  7املؤرخ يف  2013لسنة  10منشور وزير الداخلية عدد 

حمال جتاراي   17حتيني معينات كراء  2019 نوفمربإىل موّف البلدية لم تتول ف  أما فيما خيص تسويغ األمالك   
خالفا ملقتضيات منشور   2006وحمل جتاري تعود آخر عملية حتيني ملعني تسويغه إىل سنة  2003تعود إىل سنة 

والصناعية أو  ة التجارية حول تسويغ احملالت ذات الصبغ 1999فيفري  17املؤرخ يف  6وزير الداخلية عدد 
 .السكنية

وضعية حمالهتا التجارية املسوغة لفائدة الغري مثلما تربزه مراسالت القابض البلدية بتحيني  قيام كما لوحظ عدم   
إىل رئيس البلدية حول طلب تسوية وضعية بعض احملالت التجارية إما نتيجة وفاة املتسوغ أو التوقف   2البلدي

 عن النشاط.  
  

 

  بتاريخ 21-07-2017 و 12-11-2018 و2018-11-29. 2 
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II. الرقابة على النفقات  
 

 نفقات العنوان األول والثان واستهالك االعتمادات-1     
 

  د  4.446.594,730منها    ، 2018سنة د  5.256.554,998لبلدية القصرين  بلغت نفقات العنوان األول  
د نفقات التدخل  169.549,974ووسائل املصاحل د نفقات  640.410,294و نفقات التأجري العمومي

من جمموع نفقات العنوان األول.   % 3,22و %  12,18و%  84,59العمومي مبا يعادل نسب على التوايل 
ويتضح من خالل هذا التوزيع أن كتلة األجور ببلدية القصرين جتاوزت املعيار املرجعي احملدد من قبل صندوق 

من جمموع نفقات العنوان األول. و يذكر أن بلدية القصرين قد   % 55 ـ القروض ومساعدة اجلماعات احمللية ب
 د. 2.575.565,049 مببلغ قدرهمن الدولة  منح ومسامهات خمصصة للتسيري  على 2018حتصلت سنة 

 

بنسبة   د، تتمثل يف نفقات االستثمارات املباشرة 556.914,731 فقد بلغت أما نفقات العنوان الثاين     
 .  % 32,92تسديد أصل الدين بنسبة نفقات و %  67,08

  

حوايل  2018النهائية املخصصة لنفقات هذه البلدية بعنوان تصرف سنة  قدرت قدرت اإلعتماداتو    
م.د مبا يعادل نسبة استهالك يف   5,813م.د يف حني مل تتعد قيمة اإلعتمادات اجلملية املستهلكة  10,094
 .  % 57,59حدود 

 13,10خاصة ابلعنوان الثاين حيث مل يتم استهالك سوى اإلعتمادات ستهالك إوقد لوحظ ضعف نسب    

  06.600يذكر من ذلك الفصول املتعلقة بنفقات اإلستثمارات املباشرة . له من اإلعتمادات املخصصة% 
وكذلك الفصالن   06.617و 06.616و 06.615و 06.613و 06.610و 06.607و 06.606و 06.603و

من العنوان األول املتعلقني بنفقات تسيري املصاحل العمومية واستغالل وصيانة التجهيزات  02.202و 02.201
 فيما سجلت بعض الفصول األخرى %  9,3 العمومية حيث مل تتجاوز نسبة استهاك اعتمادات بعض الفصول

 الثاين؛ويربز اجلدول املوايل نسب استهالك إعتمادات فصول العنوانني األول و  .  % 0استهالك نسبة 
 

 

 نسبة استهالك اإلعتمادات 
 البيان   )د(   اإلعتمادات النهائية )د(  اإلعتمادات املستهلكة ( %)اإلعتمادات  تهالكسإنسبة  

    نفقات العنوان األول 5.845.000,000 5.256.554,998 89,93
 الفصول 

0,00 0 22.800,000 01.100 

96,78 2.955.501,659 3.054.000,000 01.101 

97,90 1.491.093,071 1.523.000,000 01.102 



12 
 

61,16 639.682,789 1.046.000,000 02.201 

4,85 727,505 15.000,000 02.202 

50,00 11.999,974 24.000,000 03.302 

97,77 107.550,000 110.000,000 03.304 

100,00 50.000,000 50.000,000 03.305 

    نفقات العنوان الثان  4.249.910,570 556.914,731 13,10
 الفصول 

36,55 14.983,555 41.000,000 06.600 

61,26 210.113,911 343.000,000 06.603 

0,00 0 90.000,000 06.606 

0,00 0 1.500,000 06.607 

77,38 38.691,600 50.000,000 06.610 

93,26 96.990,926 104.000,000 06.613 

0,00 0 50.000,000 06.615 

9,29 12.824,739 138.000,000 06.616 

0,00 0 250.000,000 06.617 
 
 

 عقد النفقات وأتديتها  -2    
 إرفاق إقرتاح التعهد بواثئق الصرف -      

 

املتعّلق  2012نوفمرب  19املؤرّخ يف  2012لسنة  2878وفق مقتضيات جملة احملاسبة العمومّية واألمر عدد      
مبراقبة املصاريف العمومّية خيضع عقد نفقات البلدايت إىل التأشرية املسبقة ملراقب املصاريف العمومية. غري أنّه  

إرفاق واثئق الصرف الواردة على  أنه مل يتم 2018تبنّي خبصوص نفقات العنوان األول لبلدية القصرين لسنة 
ومّت االكتفاء بذكر مناسبات(  ثالث)ابستثناء رية مراقب املصاريف ابلوثيقة اليت تثبت احلصول على أتش كمةاحمل

 رقم التأشرية واترخيها على األوامر ابلصرف. 
 

 حرتام مبدأ التأشرية املسبقة لعقد النفقات إ-        
 

عدم تقيد البلدية أحياان مببدأ احلصول على التأشرية   كمة يتضح من خالل املستندات املودعة لدى احمل   
املسبقة قبل عقد بعض النفقات ويربز ذلك من خالل أسبقية تواريخ الفواتري لتاريخ أتشرية مراقب املصاريف  

 يذكر من ذلك احلاالت التالية؛العمومية املضمن ابألمر ابلصرف.  
 

 التحميل   عدد األمر ابلصرف واترخيه تأشرية الاتريخ  عدد واتريخ الفاتورة املبلغ )د(
  بتاريخ 188 12.976,243

18/05/2018  

03/09/2018   بتاريخ 55 

16/11/2018  

02201 /10/02  

 بتاريخ   196 14.059,550

25/05/2018   

03/09/2018 بتاريخ   53 
07/11/2018 

02201 /10/02  

 بتاريخ  162 2.860,000

05/05/2018 

03/09/2018  بتاريخ  47 

23/10/2018 

02201 /10/02  

 بتاريخ  41 1.749,600

18/05/2018 

07/08/2018  بتاريخ  05 

08/08/2018 

02201 /36/01  
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 صدار طلبات التزود على سبيل التسوية إ -

تبني أن البلدية تولت يف بعض احلاالت إصدار طلبات تزود على سبيل التسوية مثلما تدل على ذلك أسبقية    
حيث أن الفاتورة املرفقة  27/12/2018بتاريخ  46اتريخ الفاتورة لتاريخ طلب التزود من ذلك طلب التزود عدد 

حيث أن الفاتورة عدد  23/10/2018بتاريخ  18وطلب التزود عدد   2018/ 01/11مؤرخة يف  6073به عدد 
حيث أن الفاتورة املرفقة  07/11/2018بتاريخ  25وطلب التزود عدد  05/05/2018املرفقة به مؤرخة يف  162

 .  2018/ 25/05مؤرخة يف  196به عدد 
 

 خالص املزودين  -

والذي ينّص على أن الدولة   ، 2004مارس  09املؤرخ يف  2004لسنة  564خالفا ملقتضيات األمر عدد    
واجلماعات العمومية واملؤسسات العمومية مطالبة بدفع النفقات املتعلقة بفواتري املاء والغاز واالتصاالت والوقود  

تلتزم يف بعض احلاالت  مل البلدية أنّ  تبني ،يوما من اتريخ استالم الفواتري 45و األدوية يف مدة ال تتجاوز 
دفعة واحدة خالص الفواتري  من ذلك أهنا تولت خبصوص خدمات اهلاتف واملاء الص ابآلجال القانونية للخ

   يوما. 365يوما و 59بني  تراوح احمققة بذلك أتخري  31/12/2018بتاريخ 
 ويربز اجلدول املوايل أمثلة عن ذلك؛   

 
 الفارق اتريخ األمر ابلصرف اتريخ استالم الفاتورة رقم الفاتورة بيان اخلدمة

 )اليوم(

  365 31/12/2018 09/01/2018 2017120007847185 اهلاتف

 343 31/12/2018 22/01/2018 2017123109006761 اهلاتف

 231 31/12/2018 14/05/2018 2018040001122527 اهلاتف

 59 31/12/2018 02/11/2018 2018100005258719 اهلاتف

 292 31/12/2018 14/03/2018 202273116243607 املاء

 203 31/12/2018 11/06/2018 202273116243607 املاء

 100 31/12/2018 22/09/2018 202273116243607 املاء

 
 على العدد املنجمي لوسائل النقل التنصيص -

ضرورة بيان العدد املنجمي للسيارات على الفواتري  1996لسنة  02أوجبت مذكرة التعليمات العامة عدد    
قطع غيار وذلك كوسيلة إثبات للعمل املنجز إال أنّه لوحظ أّن بعض الفواتري تتعلق  اقتناءعند التصليح أو 

خبالص نفقات شراء قطع الغيار وصيانة وسائل النقل مل تتضمن العدد املنجمي للسيارات املعنية بقطع الغيار  
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املرفقة ابألمر   30/10/2018بتاريخ  194عدد فاتورة ابل . ويتعلق األمرأ.د 38,70 انهزومببلغ مجلي وابلصيانة 
املرفقة ابألمر ابلصرف   2018/ 05 /18بتاريخ  188والفاتورة عدد  11/12/2018بتاريخ  70ابلصرف عدد 

 53املرفقة ابألمر ابلصرف عدد  25/05/2018بتاريخ  196والفاتورة عدد  16/11/2018بتاريخ  55عدد 
بتاريخ   47املرفقة ابألمر ابلصرف عدد  05/05/2018بتاريخ  162والفاتورة عدد  07/11/2018بتاريخ 

بتاريخ   69املرفقة ابألمر ابلصرف عدد  06/11/2018بتاريخ  423والفاتورة عدد  23/10/2018
 .20/10/2018بتاريخ  84املرفقة ابألمر ابلصرف عدد  18/12/2018بتاريخ   2والفاتورة عدد  11/12/2018

 

  ما قيمته  2018( شراء الوقود لوسائل النقل واليت بلغت خالل سنة 2201/06/01وخبصوص نفقات الفصل )  
ملستهلكة ولكميات الوقود ا عدم إرفاق واثئق الصرف بقائمات تفصيلية لوسائل النقل أ.د " تبنّي  92,593

واليت حتّدد بصفة دقيقة موضوع استعمال وسيلة النقل وصفة السائق ممّا يعيق متابعة كيفية التصرف يف كميات 
 الوقود املقتناة والتثبت من إسنادها على الوجه الصحيح. 

 

 الوجوبية على الفواتري التنصيصات -     

من جملة احملاسبة العمومية أن يتم حترير مستندات التصفية حسب الصيغ املقررة ابلرتاتيب  94اقتضى الفصل و     
الصادرة عن وزير   2من جملة األداء على القيمة املضافة والتعليمات العامة عدد  18اجلارية وأوجب الفصل 

بقائمة الواثئق املثبتة للصفقات العمومية تضمني مستندات التصفية   لقةواملتع 1996نوفمرب  5املالية بتاريخ 
كالفواتري والكشوفات واملذكرات مجلة من التنصيصات الضرورية. غري أنه لوحظ يف عديد احلاالت افتقار  

قة  رف اجلبائي للمزود أو رقم بطاالفواتري املصاحبة ألوامر ابلصرف لبعض البياانت الوجوبية على غرار املع
 ويربز اجلدول املوايل أمثلة عن ذلك؛ التعريف الوطنية ومراجع طلبات التزود.

 
البياانت غري املنصوص عليها  

 ابلفواتري
 موضوع النفقة عدد واتريخ األمر ابلصرف

نسبة ومبلغ األداء على القيمة  -
 املضافة 

األمثان الفردية للفصول خالية من  -
 األداء  

مرجع إذن التزود -  

20/12/2018 بتاريخ 83  نفقات الصيانة اإلعالمية  

للمزود املعرف اجلبائي  -  
األمثان الفردية للفصول خالية من  -

 األداء  
مرجع إذن التزود -  
 

13/11/2018 بتاريخ 1  املنشآت والتجهيزات الرايضية   صيانة 

األمثان الفردية للفصول خالية من    -
 األداء 

نسبة ومبلغ األداء على القيمة  -

03/12/2018 بتاريخ 62 اقتناء زي الشغل والزي الوقائي لعملة بلدية   
 2018القصرين لسنة  
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 املضافة 
مرجع إذن التزود -  
رقم الفاتورة -  
أو  للمزوداملعرف اجلبائي    -  

بطاقة التعريف الوطنية رقم    
األمثان الفردية للفصول خالية من    -

 األداء 
نسبة ومبلغ األداء على القيمة  -

 املضافة 
مرجع إذن التزود -  
 
 
 
 

 

30/10/2018 بتاريخ 51  تعهد وصيانة وسائل النقل  

نسبة ومبلغ األداء على القيمة  -
 املضافة 

األمثان الفردية للفصول خالية من  -
 األداء  

مرجع إذن التزود -  

28/09/2018 بتاريخ 40  مصاريف لوازم ومعدات اعالمية  

 
 خالص املتعاملني مع البلدية - 

لوحظ من خالل تفّحص آجال األمر ابلصرف و آجال الدفع من قبل احملاسب أنه مل يتم أحياان احرتام     
الصادرة عن اإلدارة  48آجال الصرف القانونّية احملددة بعشرة أايم كما تؤكد على ذلك املذكرة العامة عدد 

حول صرف النفقات العمومية إىل مستحقيها. وتراوحت   1999ماي   17العامة للمحاسبة العمومية بتاريخ 
 يذكر من ذلك احلاالت التالية؛ يوما. 41أايم و 04مدة التأخري بني 

  

 التحميل
عدد األمر ابلصرف 

   واترخيه
اتريخ اإلحالة من البلدية 

 إىل احملاسب 
الدفع من قبل اتريخ 

 احملاسب 
التأخري 
 )اليوم(

06616/04/00 
 بتاريخ  2

24/10/2018 
24/10/2018 

14/12/2018 41 

02201/10/02 
  بتاريخ 51

30/10/2018 
30/10/2018 

27/11/2018 18 

02201/10/02 
  بتاريخ 55

16/11/2018 
16/11/2018 

14/12/2018 18 

02201/36/01 
  بتاريخ 5

08/08/2018 
27/08/2018 

27/08/2018 9 
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06616/21/00 
 بتاريخ  3

08/11/2018 
08/11/2018 

26/11/2018 8 

02201/10/02 
  بتاريخ 47

23/10/2018 
23/10/2018 

09/11/2018 7 

02201/10/02 
  بتاريخ 70

11/12/2018 
11/12/2018 

27/12/2018 6 

02201/18/00 
 بتاريخ  77

13/12/2018 
13/12/2018 

27/12/2018 4 

 

 تنزيل النفقات -  

من جملة احملاسبة العمومية على أنه جيب على احملاسب التثبت قبل أتدية النفقة من صحة   136نّص الفصل    
ادراجها ابلعنوان والباب والقسم والفصل والفقرة والفقرة الفرعية اخلاصة هبا حبسب نوعها أو موضوعها غري أنّه  

 43وضوع األمر ابلصرف عدد لوحظ أن البلدية تولت حتميل نفقة على تبويب خاطئ. ويتعلق األمر ابلنفقة م
يف حني  02.201من الفصل  02ابلفقرة الفرعية  04حيث مت تنزيل هذه النفقة ابلفقرة  2018-10-10بتاريخ 

 من نفس الفصل. 21 الفرعية لفقرةاب  80أهنا تندرج ضمن الفقرة 

 الواثئق املثبتة للمصاريف-  

كمة  احملاسب مل يدل أحياان ضمن الواثئق املرسلة حملتبني من خالل اإلطالع على مستندات الصرف أن   
من جملة احملاسبة العمومية   131احملاسبات بطلبات التزود املثبتة للمصاريف وذلك خالفا ملقتضيات الفصل 

الذي ينّص على أنّه يتعني على احملاسبني املختصني تقدمي حجج إثبات مصاريفهم إىل قاضي احملاسبات.  
املتعلقة بقائمة الواثئق املثبتة للنفقات  1996نوفمرب  5بتاريخ  2عامة لوزارة املالية عدد ونصت التعليمات ال

العمومية يف هذا اجملال على أن يكون طلب التزود ضمن قائمة الواثئق املثبتة للنفقات العمومية . ويذكر من  
بتاريخ   5803تورة عدد والفا 09/09/2018بتاريخ  5739ذلك خالص الفاتورات التالية: الفاتورة عدد 

 13/09/2018بتاريخ  5689والفاتورة عدد  13/09/2018بتاريخ  5597والفاتورة عدد  11/09/2018

 .2018/ 09/ 10بتاريخ  5778والفاتورة عدد 

 ديسمرب من السنة املالية  15ثبات الضرورة عند عقد النفقات بعد إ-    
 

  15من جملة احملاسبة العمومية على أنه "ال جيوز عقد مصاريف عادية لسنة مالية ما بعد  90ينص الفصل   
ديسمرب من نفس الّسنة إاّل عند الّضرورة الواجب اثباهتا"، غري أّن فحص لواثئق املثبتة لنفقات البلدية بنّي تويّل  
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البلدية عقد نفقات بعد ذلك التاريخ دون اثبات الضرورة املوجبة لذلك على غرار نفقات الصيانة اإلعالمية  
 .20/12/2018بتاريخ  83 الواردة ابألمر ابلصرف عددأ.د  7مببلغ 

 ةإحرتام مبدأ السنوي  -    
من جملة احملاسبة العمومية يتم حتميل النفقات املعقودة على  89وفق مبدأ السنوية املنصوص عليه ابلفصل   

االعتمادات اليت يتم رصدها بعنوان ميزانية السنة اجلارية. ومن نتائج عدم التقيد هبذا املبدأ تزايد املديونية وتثقيل 
  02.201الفصل من  80ميزانية السنة املوالية بنفقات تعود إىل تصرف سابق. وقد تبني أن مجلة نفقات الفقرة 

من مجلة نفقات الفصل   % 18,20 حوايل  مبا ميثل نسبة دأ.د  116,5 انهزتاملتعلقة بتسديد املتخلدات 
   .سالف الذكر املخصص لنفقات تسيري املصاحل العمومية

 

 جرد األمالك املنقولة  -    
 

اليت نّصت على وجوب   1975أوت  02ؤّرخة يف امل 75-186خالفا ملقتضيات التعليمات العامة عدد و     
بدفرت خيّصص للغرض لوحظ أن البلدية ال تتوىل تدوين كل األمالك املنقولة  تسجيل املشرتايت القابلة للجرد 

 عن أاثث مكاتب  آلة طابعة فضال 12حاسوب و  12القابلة للجرد ابلدفرت املخصص للغرض على غرار 
 .  2014ماي  10بعنوان هبة من إيطاليا وصادقت عليها النيابة اخلصوصية للبلدية بتاريخ 

 

إجراء اجلرد السنوي  2018كما اتضح أنه خالفا ملقتضيات جملة احملاسبة العمومية مل تتول البلدية يف موّف سنة   
 يضمن توفري احلماية الالزمة ألمالك البلدية املنقولة.ومن شأن التغافل عن هذا اإلجراء أن ال للمنقوالت 

 

                                                                             

 رّد محاسب بلدية القصرين 

 

قباضة البلدية حسابات على  الماليةولي بخصوص الرقابة األتقرير ال: ردا على  الموضـــــــــــــوع

. 8201سنة  تصرف القصرينب  

الوارد علينا في  8201سنة  تقرير حول الرقابة المالية على بلدية  القصرين تصرف: رجعالم

16/12/2019 .  

 أما بعد , 

 قباضة أنهي إلى كريم علمكم أنه حسب ما تم التصريح به ضمن تقرير الرقابة المالية على حسابات     

و بصفتي قابض بلدية القصرين  2019/ 08تحت عدد  16/12/2019بلدية القصرين الوارد علينا في 

تمت مراجعة األعوان المعنيين باألمر والمكلفين باإلستخالص إضافة لعدول الخزينة حيث أفادونا بما 

 يلي كاألتي تفصيليا :
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 2018التأخير في تثقيل جداول تحصيل المعلوم على العقارات المبنية والغير مبنية بعنوان سنة  ✓

تأخير كبيرفي إرسال الدفاتر من طرف البلدية يفوق األربعة أشهر و هو أمر يتجاوز  هو

بتاريخ  74/2018في هذا الغرض  أخرها المكتوب عدد البلدية القباضة و قد راسلنا 

كما أسلفنا  2018األمر الذي أدي لتواصل ضعف نسبة استخالص المعاليم لسنة  12/02/2018

 سابقة عالوة على األسباب األخرى التي نذكر منها :لكم في تقارير السنوات ال

 

عزوف المواطن عن خالص المعاليم وذلك لتردي أوضاعه اإلجتماعية و فقدان الثقة  •

 المتبادلة بينه وبين البلدية .

عدم رغبة المواطن في خالص األداء البلدي وذلك لعدم قيام البلدية بواجباتها كرفع  •

اء واألنهج والشوارع حيث تبقى أكوام كبيرة في كل الفضالت اليومية من كل األحي

األماكن جالبة للروائح الكريهة واألمراض وإذا تدخلت البلدية يتم حرق هذه المصبات في 

 مكانها دون نقلها مما سبب اإلستياء الكبير من هذه الطرق السيئة ....   

جودين أصال كل كثرة األخطاء في العناوين وتكرار األسماء وتسجيل أشخاص غير مو •

 المعتمدة في دفاتر البلدية  .السلبية هذا راجع لطريقة اإلحصاء 

تسجيل أصحاب اإلعفاءات في دفتر تثقيل العقارات المبنية و غير المبنية و بالتالي تضخم   •

 مالي صلب تثقيالت هذه الدفاتر .

عدم تحيين األسماء من دفاتر العقارات الغير مبنية نحو دفاتر العقارات المبنية نظرا  •

 لتشييد العقار على أرض الواقع و هو مسجل أرضا بيضاء لدى البلدية .

عدم تغيير ملكية عقارات تم بيعها من مواطن إلى مواطن أخر أو تسجيلها بإسم المالك  •

 األول .

 أخرى بدفاتر بلدية القصرين . تسجيل عقارات تابعة لبلديات •

عدم إدراج رقم بطاقة التعريف الوطنية في دفاتر العقارات بجميع أنواعها مما يصعب  •

 عملية اإلستخالص لصعوبة التفريق بين أصحاب العقارات و ذلك لتشابه األسماء .

 

التي يتم توجيهها إلي المطالبين باألداء سببه من جهة نقص  ضعف أوالنقص في عدد اإلعالمات ✓

بلديات ( و من جهة أخرى عدم قبول المواطن إستالم  04عدول الخزينة )عدلي خزينة مقابل 

اإلعالمات و اإلمضاء عند طلب الهوية )بطاقة التعريف الوطنية ( حيث يقع تبليغ عشرة إعالمات 

اضة البلدية ألسباب عديدة نذكر منها اإلعتداءات اليومية و  إعالما يقع إرجاعه إلى القب  90و 

المتكررة على عدول الخزينة جراء الجو المشحون وعدم اإلستقرار األمني في البالد و في بعض 

 األحياء بصفة خاصة  .

الضعف كذلك راجع باألساس ألن العمل بالقباضة البلدية مازال يدويا و يستغرق وقتا طويال  ✓

عدد اإلعالمات التي تستخرج حسب منظومة اإلعالمية  في قباضات أخرى علما و أن  ليتساوي مع 

جمعية مائية حتى على مستوى عمل     59مؤسسات و  06بلديات و   04القباضة البلدية لديها 

 الشبابيك يبقى العمل يدويا مستنزفا للوقت و عمليات اإلستخالص .

إلعالمات و خالص المعاليم القارة بحجة اإلشتراك تسجيل العقارات بإسم الورثاء و عدم قبول ا ✓

 في الملكية .

بالنسبة للعقارات الغير مبنية فتوجيه اإلعالمات إليها بات أمرا ميؤسا منه كي ال نقول مستحيال  ✓

وذلك أن العناوين المذكورة في الدفاتر هي عناوين األراضي البيضاء و ليس أصحاب هذه األراضي 

للتبليغ ال نستطيع تسليم اإلعالمات لغياب المالك أو من ينوبه فقد بات من األجدر و مالكيها و بالتوجه 
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على البلدية ذكر مقر سكنى أو العمل لمالك األرض كي يتسنى له تسلم تبليغه عن أداء هذه األرض 

 البيضاء .

ا غياب التحيين  و الطرح  في كل التثقيالت من عقارات مبنية و غير مبنية و كراءات ابرزه ✓

 و الزالت متخلدة بالدفاتر و غير مطروحة . 1997إعفاءات العائالت المعوزة مثقلة منذ سنة 

 

ضعف نسبة اإلستخالص في المعاليم بعنوان كراء العقارات المثقلة لدى البلدية راجع باألساس  ✓

 نتيجة حاالت عديدة منها : 

o  أكشاك مغلقة 

o  أكشاك غير منجزة 

o لقة أكشاك أصحابها متوفون و هي مغ 

o  أكشاك بدون عقود تسويغ أي أكشاك فوضوية تم إنجازها من طرف مواطنين إبان

 الثورة مما أثار قلق المتسوغين القانونيين 

o  اإلنتصاب الفوضوي 

o  تردي حالة السوق البلدي وعدم وجود المرافق الضرورية للمتسوغين ) نظافة وغيرها

).. 

o األكشاك إلى الغير دون علم البلدية  بيع وكراء بعض 

o  تغيير صبغة النشاط دون علم البلدية مما أثار قلق بعض المتسوغين 

o  )....عقارات مسوغة منذ سنوات قديمة بمبالغ منخفضة )المغازة العامة 

 

ة عدم تواصل البلدية مع القباضة و ال مباالة في الرد على المكاتيب و المراسالت اإلدارية الصادر    

 عن القابض وحتى إن أتى الرد فيكون دون تحصيل إنجازات على أرض الواقع .  

كما أن جل من لهم أوامر بالصرف يستخلصونها نقدا أو تحويال من القباضة ونطالبهم بخالص األداء 

 البلدي المتخلد بذمتهم أو نقوم مباشرة بخصم المبلغ من منظومة أدب .

ل عند إتخاذ إجراءات اإلستخالص الجبرية للعدول حيث يتم إنجر عن هذه المشاكل تعسير العم

تهديدهم واإلعتداء عليهم وسبق في عديد المرات  تعرضهم إلى الضرب والسب والشتم وصوال 

للعنف الشديد من طرف المتسوغين وفي أحيان أخرى غياب عناوينهم  القارة وإستحالة الوصول 

ات إدارية إلستخالص أقساط الديون مثاال على ذلك لمالكيها األصليين رغم ذلك  قمنا بإعتراض

موجه لقابض المجلس  29/08/2018بتاريخ  26/2018إعتراض بإسم عادل الغرسلي تحت عدد 

الجهوي وكذلك إعتراض بإسم شركة قرين بارك وممثلها القانوني عبد اللطيف القنزوعي تحت عدد 

 موجه للبنك الفالحي . 29/08/2019بتاريخ  25/2018

في مجابهة كل هذه اإلشاكاليات إلتجأنا لعديد المكاتيب في هذا الغرض لتحيين و تسوية وضعية     

و الموثق  29/11/2018بتاريخ  2018/ 519هذه العقارات المسوغة نذكر منها المكتوب عدد   

بنفس التاريخ كما عرضنا هذا الطلب في عديد الجلسات مع البلدية  7874بمكتب الضبط تحت عدد 

و  331حتى أننا إقترحنا تعيين جلسة خاصة به لمناقشة هذه اإلشكاليات التابعة للبلدية تحت عدد

للتذكير دائما , أمال منا في تعاون البلدية معنا وحل هذه األزمة التي عادت بالكثير  534المكتوب عدد 

 من األضرار علينا جميعا .
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ط في سوق الدواب و سوق الجملة لبيع الخضر بالنسبة لألسواق تولت البلدية تمرير قرار التفري

 بصيغة خاصة وذلك في فترة خروج القابض السابق .

أفدناكم بهذا علما وأن العمل على حل هذه اإلشكاليات متواصل وتسوية وضعية العقارات بجميع 

أنواعها والكراءات واألسواق وصوال لإلجراءات الجبرية باتت من المسؤوليات األولية للقباضة 

البلدية في غياب التحيين  و الطرح  في كل التثقيالت من عقارات مبنية و غير مبنية و كراءات و 

غياب تعاون البلدية معنا  ولكم منا جزيـــــــــــــــل الشكـــــــــــــــر 

 والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم .

 

 
  


