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 بلدية بوسالم

واملتعّلق بإحداث بلدية    1905جويلية  25يلي )البلدية( بمقتض ى األمر املؤرخ في    مافي      أحدثت بلدية بوسالم

املتعلق بتحوير الحدود   2016لسنة    602بمقتض ى األمر الحكومي عدد  .وتم  2كم  320بوسالم وتبلغ مساحتها حوالي  

ألف نسمة وذلك    44ليبلغ عدد سكانها حوالي    عمادات للمنطقة البلدية ببوسالم  10ضّم    الترابية لبعض البلديات،

ماي   في  املحلية  الشؤون  املعّد من قبل وزارة  الجديد  البلدي  التنظيم  األّول    .2016حسب  العنوان  موارد  وبلغت 

 3.040.863,449في حين بلغت نفقات العنوان األول دينار    3.434.843,661ما جملته    2019سنة    للبلدية خالل

نفقات نفس  دينار تمثل   722.390,987دينار مقابل   2.398.988,970لعنوان الثاني فقد بلغت  . أّما موارد ادينار

 العنوان.

لسنة    41وقد تولت محكمة املحاسبات في نطاق الصالحيات املخّولة لها بمقتض ى قانونها األساس ي عدد  

في    2019 لإلنشاء   2019أفريل    30املؤرخ  الدولي  والبنك  التونسية  الدولة  بين  املبرمة  القرض  اتفاقية  إطار  وفي 

إنجاز رقابة مالية على حسابات بلدية   املحلية"  "برنامج التنمية الحضرية والحوكمة   والتعمير والتي تهدف إلى تمويل

إلى سنة   بالنسبة  به     2019بوسالم   املسّجلة  البيانات  املالية وصّحة  الحساب  إعداد  إحكام  التحقق من  قصد 

ومن مدى قدرة البلدية على تعبئة املوارد املتاحة لها وشرعّية تأدية نفقاتها وكذلك قصد متابعة تنفيذ   مصداقّيتهو 

 . 2017املالية على البلدية بعنوان سنة  الرقابةالبلدية لتوصيات املحكمة الواردة في تقرير 

لجهوية ملحكمة املحاسبات  والوثائق املدعمة له إلى كتابة الدائرة ا   2019وتم تقديم الحساب املالي لسنة  

بتاريخ   إلى املحكمة    2020نوفمبر    4أي قبل    2020سبتمبر    25بجندوبة  لتقديم الحسابات  التاريخ األقص ى  وهو 

الفصل   عدد    53حسب  األساس ي  القانون  والفصلين    2019لسنة    41من  الذكر  رئيس    2و  1آنف  مرسوم  من 

واملتعلق بتعليق اإلجراءات واآلجال والفصل األول من األمر   2020أفريل    17املؤرخ في    2020لسنة    8الحكومة عدد  

عدد   في    2020لسنة    311الحكومي  الفصل    2020ماي    15املؤرخ  أحكام  بتطبيق  رئيس    2واملتعلق  مرسوم  من 

. وتوفرت بالحساب املالي  1واملتعلق بتعليق اآلجال واإلجراءات   2020أفريل    17املؤرخ في    2020لسنة    8الحكومة عدد  

املذكور جميع شروط التهيئة املتمثلة في صحة تسمية املركز املحاسبي والرمز اإلعالمي وسنة التصرف عالوة عن 

تقديم وثيقة حساب أصلية وتتضمن ختم وإمضاء املحاسب وآمر الصرف وتأشيرة الجهة املكلفة بتهيئة الحساب  

املح  تصرف  فترات  انقطاع  وعدم  اإلشراف  سلطة  املتعساوتأشيرة  وجود  بين  وعدم  املحاسبي  املركز  على  اقبين 

 
مارس   11يوما أي بداية من    96. وعلى إثر تعليق اآلجال ملدة  2019لسنة    41من القانون األساس ي عدد    53هو األجل األقص ى لتقديم الحسابات حسب الفصل    جويلية  31  1

  311األمر الحكومي عدد    )عمال بمقتضيات الفصل األول من  2020جوان    15( إلى غاية  2020لسنة    8من مرسوم رئيس الحكومة عدد    2)عمال بمقتضيات الفصل    2020
 .  2020نوفمبر  4(، فإّن األجل األقص ى الجديد لتقديم الحساب يكون 2020لسنة 
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تشطيبات ومخرجات غير مصادق عليها وتوفر جميع الوثائق املؤيدة للحساب ممضاة من طرف األعوان املؤهلين  

 لذلك مع وجود التأشيرات الضرورية. 

ة شملت األعمال الرقابية فحص الحساب املالي املذكور ومستندات الصرف املودعة لدى كتابة الدائر   وقد

فضال عن استغالل املعطيات الواردة باالستبيان املوجه للبلدية واألعمال الرقابية امليدانية املنجزة لدى مصالح 

 البلدية واملركز املحاسبي الخاّص بها.

تق في  الدائرة  لتوصيات  البلدية  تنفيذ  متابعة  بتجميد   اإلخاللتجاوز    السابقةريرها  اوأسفرت  املتعّلق 

والعدول على توظيف واستخالص معلوم اسناد رخص بخصوص تعاطي    املوظفة على املحالت املسوغةالزيادة  

وطرح بقّية املبلغ املتعّلق بمعينات كراء املحالّت التجارية املثقلة قاّرة    منشآتإطار املهن بالنسبة الى محالّت تعمل في  

 .  2016الى سنة  2010بصفة مزدوجة من سنة 

اصل وجود نقائص وإخالالت متعلقة خاّصة بتحصيل املوارد وتأدية النفقات وهي  وفي املقابل لوحظ تو 

مجاالت تتطّلب مزيد الحرص من قبل البلدية لتحسين تعبئة مواردها والتحّكم األفضل في نفقاتها وإضفاء مزيد 

 الشفافية على الحسابات.

جوهرية في عمليات   اخالالتوباستثناء ما يتعلق ببقايا االستخالص أفضت األعمال الرقابية إلى عدم وجود  

من شأنها أن تمّس بمصداقية البيانات املضمنة بالحساب املالي. كما    2019القبض والصرف بعنوان السنة املالية  

 .نفيذ النفقاتأّنها خلصت إلى الوقوف على مالحظات تعلقت بتعبئة املوارد وبت

 في الغرض. ماالرّد على املالحظات األولية التي تم توجيهها إليه ياتول وقابض البلدّيةعلما أّن البلدية 

 الرقابة على املوارد   األول:الجزء 

 تحليل املوارد  -1

ب  بحسا  موزعة  وهي  دينار  3.434.843,661ما جملته    2019موارد العنوان األّول للبلدية خالل سنة    بلغت

و  دينار  1.776.064,065 االعتيادية  الجبائية  املداخيل  املداخيل    دينارا1.658.779,596بعنوان  غير بعنوان 

 الجبائية االعتيادية. 

الجبائية االعتيادية   املداخيل  العقارات واألنشطة ومن    فهيوبخصوص  املوّظفة على  املعاليم  تتأّتى من 

مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املرافق العمومية فيه ومن مداخيل املوجبات والرخص اإلدارية  
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ويبرز الجدول   .%15,71% و 37,20% و47,09واملعاليم مقابل إسداء خدمات وذلك على التوالي بنسب في حدود  

 املوالي توزيع هذه املداخيل: 

 

 ( % )النسبة املبلغ)د(  أصناف املداخيل الجبائية االعتيادية

 47,09 836.295,721 املعاليم على العقارات واألنشطة

افق العمومية فيه   37,20 660.623,771 مداخيل إشغال امللك العمومي البلدي واستلزام املر

573,144.279 املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء خدمات  معاليم  15,71 

065,064.776.1 املجمـــــــوع  100 

. 2019االعتيادية في سنة    مكّون للمداخيل الجبائية  أهم عنصروتمثل "املعاليم على العقارات واألنشطة"  

 ويبرز الجدول املوالي مختلف مكونات هذه املعاليم ونسبها: 

 ( %)النسبة  املبلغ )بالدينار( أصناف املداخيل

 36,36 304.100,023 املعلوم على العقارات املبنية

 3,12 26.111,196 املعلوم على األراض ي غير املبنية 

 49,21 411.567,271 الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية املعلوم على املؤسسات ذات 

 11,01 92.082,000 املبالغ املتأتية من صندوق التعاون بين الجماعات املحلية

 0,3 2.435,231 معلوم االجازة املوظف على محالت بيع املشروبات

 100 836.295,721 املجموع

 

لصنف   الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية أهم مورد بالنسبةويعتبر املعلوم على املؤسسات ذات  

  معاليم مجموع  % من  49,21دينارا أي ما يمثل    411.567,271املعاليم على العقارات واألنشطة حيث تم تحصيل  

الصنف املذكور سابقا. ويستأثر املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على األراض ي غير املبنية واملبالغ املتأتية من 

ال بين  التعاون  املحليةصندوق  التوالي    جماعات  على  بنسب  املشروبات  بيع  محالت  على  املوظف  اإلجازة  ومعلوم 

 على العقارات واألنشطة. %من مجموع املعاليم  0,3% و11,01% و3,12% و36,36

في حدود   2019املبالغ الواجب استخالصها بعنوان املعاليم املوظفة على العقارات خالل سنة    جملة  وبلغت

منه1.687.921,324 استخلص  حدود    330.211,219ا  دينارا  في  استخالص  نسبة  تحقيق  يعني  ما  وهو  دينارا، 

19,56 %. 
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حيث لم    2019% سنة    19,64بلغت  وتجدر اإلشارة إلى أّن نسبة استخالص املعلوم على العقارات املبنية  

 .دينارا واجب استخالصها1.548.288,938دينارا من جملة  023,100.304يتم استخالص سوى 

. دينارا  1.658.779,596ما قيمته  2019وفيما يتعّلق باملداخيل غير الجبائية االعتيادية فقد بلغت في سنة  

 دينارا و"املداخيل املالية االعتيادية"   98.510,910وهي تتوّزع بين "مداخيل أمالك البلدية االعتيادية" التي بلغت  

الدعم السنوي بعنوان   املداخيل املالية االعتيادية أساسا من املناب من  دينارا. وتتأتى1.560.268,686التي بلغت  

حدود   في  كان  الذي  حدود  دينارا  1.173.251,000التسيير  في  بمبلغ  التوازن  منحة  بعنوان  واملناب 

 دينارا.200.000,000

في حدود   2019وتم ضبط املبالغ الواجب استخالصها بعنوان مداخيل أمالك البلدية االعتيادية خالل سنة  

%    18,60دينارا وهو ما يعني تحقيق نسبة استخالص بحوالي    98.510,910دينارا استخلص منها    529.615,118

 .2015% سنة   37,12و  2016% سنة   31,18و 2017% سنة   28,81وذلك مقابل 

وهو دون الحد األدنى ملؤشر االستقاللية   2019% خالل سنة    52,58للبلدية    2وبلغ مؤشر االستقالل املالي 

% فضال عن أنه دون    70املالية الذي تم ضبطه من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات املحلية في حدود  

 % حسب بيانات بوابة الجماعات املحلية.  69الذي كان في حدود  2019املعدل الوطني لسنة 

الثان العنوان  موارد  من وتشمل  املتأتية  واملوارد  االقتراض  وموارد  للتنمية  واملخّصصة  الذاتية  املوارد  ي 

 االعتمادات املحالة. ويبّين الجدول املوالي توزيع موارد العنوان الثاني: 

 النسبة )%(  املبلغ)بالدينار( الجزء

 99,90 2.396.388,041 املوارد الذاتية واملخّصصة للتنمية 

 0 0 االقتراضموارد 

 0,10 2.600,929 املوارد املتأتية من االعتمادات املحالة 

 100 2.398.988,970 جملة موارد العنوان الثاني 

 

 الرقابة على تحصيل املوارد البلدية -2

بخصوص العنوان األول. وبلغت    %   94,05حوالي  2019بلغت نسبة إنجاز تقديرات موارد البلدية خالل سنة  

لم   ولئن تمكنت البلدية عموما من إحكام تقدير مواردها، فإّنهاالنسبة للعنوان الثاني.  ب  % 99,68النسبة املذكورة  

املتعلقة بمداخيل أمالك   التقديرات  تتعّد    البلدية االعتياديةتتمكن من تحقيق  ويفّسر ذلك  %.    68,08التي لم 
 

تسيير  املنح االستثنائية بعنوان ال   –املناب بعنوان منحة التوازن    –املناب من الدعم السنوي بعنوان التسيير    –املوارد الذاتية / موارد العنوان األول = )موارد العنوان األول    2
  –   51.500–0–  200.000  –1.173.251,000  –3.434.843,661= )  (/ موارد العنوان األول منح ومساهمات مخّصصة للتسيير(  –  16مساهمة الدولة بعنوان اآللية    –
0/)3.434.843,661 =2.010.092,661 /3.434.843,661 =58,52 %  . 
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أساسا بضعف نسبة استخالص معينات الكراء نتيجة عدم حرص البلدية على اتخاذ اإلجراءات الضرورية تجاه 

 :  ويبرز الجدول املوالي تفصيل نسب إنجاز تقديرات موارد البلدية املتلددين في الخالص. 

)بالدينار(  التقديرات   البيان 

(1 ) 

)%(:   (2اإلنجازات )بالدينار( ) اإلنجاز  نسبة 

(2(/)1  ) 
 موارد العنوان األول 

 101,74 836.295,721 822.000,000 املعاليم املوّظفة على العقارات واألنشطة 

املرافق    واستلزام  البلدي  العمومي  امللك  إشغال  مداخيل 

 العمومية فيه  

667.500,000 660.623,771 98,97 

مداخيل املوجبات والرخص اإلدارية ومعاليم مقابل إسداء  

 خدمات 

323.300,000 279.144,573 86,34 

 68,08 98.510,910 144.700,000 مداخيل أمالك البلدية االعتيادية 

 92,08 1.560.268,686 1.694.500,000 املداخيل املالية االعتيادية 

 94,05 3.434.843,661 3.652.000,000 مجموع موارد العنوان األول 

 موارد العنوان الثاني 

 99,68 2.396.388,041 2.404.028,041 املوارد الذاتية واملخّصصة للتنمية 

 100 2.600,929 2.600,929 املحالة  املوارد املتأتية من اإلعتمادات

 99,68 2.398.988,970 2.406.628,970 مجموع موارد العنوان الثاني 

 

 املعاليم على العقارات واألنشطة -

تصرف   خالل  البلدية  املضمنة  2019تداركت  اإلخالالت  ملحكمة   بعض  السابقة  املالية  الرقابة  بتقارير 

 ، قابض البلدّيةإعداد جداول تحصيل تكميلية بخصوص العقارات غير املرسمة وإحالتها إلى على غرار  املحاسبات

أّن إاّل  البلدية      موارد  بتعبئة  املتعلقة  الجداول  البلدّية  فحص  باملوارد  املتعّلقة  من  مّك   2019لسنة  والوثائق  ن 

 الوقوف على بعض اإلخالالت التي لم يتم تجاوزها. 

في تثقيل جداول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية واملعلوم على األراض ي غير املبنية   لوحظ تواصل التأخير حيث  

باية املحلية اللذان نّصا على ضرورة انجاز عملية التثقيل  من مجلة الج  30وذلك خالفا ملقتضيات الفصلين األول و

يوما. ويبرز ذلك من    54بتاريخ غرة جانفي من كّل سنة حيث لم يتم تثقيل الجداول املذكورة إاّل بتأخير في حدود  

 خالل الجدول املوالي: 

 الجدول 

إعداد   تاريخ 

قبل   من  الجدول 

 البلدية

اإلرسال   تاريخ 

املال  أمانة  إلى 

 الجهوية 

تثقيل   تاريخ 

جدول 

 التحصيل 

 1التأخير مقارنة بأجل  

بحساب   2016جانفي  

 اليوم  

 54 2019فيفري 25 2019فيفري 19 2019فيفري 12 جدول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية

 54 2019فيفري 25 2019فيفري 19 2019فيفري 14 جدول تحصيل املعلوم على األراض ي غير املبنية
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 في اجال التثقيل. للتقليصمع قباضة البلدية وأمانة املال الجهوية  تنّسقسوجاء في رّد البلدّية أنها 

حيث تضّمن الجدول 2019ن عدم شمولية جداول تحصيل املعلوم على العقارات املبنية بعنوان سنة  تبيّ و 

ما ال يقل عن    2026-2017  فصال في حين أفضت النتائج النهائية لإلحصاء العشري للعقارات البلدية  6329املذكور  

% من مجموع الفصول الخاضعة   10.83فصال أي ما يعادل    769عقارا مبنيا بالوسط البلدي أي بفارق    7098

وأفادت   .ملعلوم على العقارات املبنيةللمعلوم املذكور.  ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى نقص في املوارد املثقلة بعنوان ا

 .ذكور البلدّية أّن مصلحة الجباية تعمل على تدارك االخالل والتقليص من الفارق امل

ويتبّين ذلك من  كما لوحظ عدم دقة البيانات املدرجة بجداول تحصيل املعلوم على األراض ي غير املبنية.  

خالل ادراج التوظيفات بعنوان األراض ي غير املبنية بجداول تحصيل املعلوم حسب عنوان األرض عوضا عن عنوان  

عدد   الداخلية  وزير  ملنشور  وذلك خالفا  باألداء  املطالب  املوارد   2002مارس    28بتاريخ    19مراسلة  تنمية  حول 

على التنصيص ضمن جداول تحصيل املعاليم على البيانات التي من شأنها أن تساعد على سير البلدية الذي حث  

فصال اقتصر فيها على    12وفي هذا الصدد ضّم جدول تحصيل املعلوم على األراض ي املبنّية حوالي  .  االستخالص

( وهو ما من شأنه أن يعرقل أعمال إجراءات التبليغ  8170بوسالم  -ار )طريق جندوبةذكر الطريق الرئيسة للعّق 

بإدخال  تطبيقة منظومة التصّرف في موارد امليزانية ال تسمح    جاء في رّد البلدّية أّن و   . التي تقوم بها القباضة البلدية

إضافية   معطيات  ادراج  او  املتعّلقة  تعديالت  البيانات  إعلى  العقار  وعنوان  املالك  يمكناّل  باسم  إضافة    أّنه 

 هويته. املتعلّقة ب العقار بالخانة بعنوان صاحب ةاملتعّلق املعطيات

البيانات األساسية على غرار  بعضإلى 2019كما تفتقر جداول تحصيل املعلوم على العقارات املبنّية لسنة 

من    مماتحمل نفس اسم املطالب باألداء ونفس العنوان    حيث ضّم الجدول املذكور فصوالرقم بطاقة التعريف  

 أعمال إجراءات التبيلغ. شأنه أن يساهم في عرقلة 

عمال بما جاء  و بلدّية  على اللرقابة املالية  لتقاريرها السابقة  ب  ةضمناملعلى توصيات محكمة املحاسبات    وبناء

قابض    املحلية، باشربخصوص اختصار آجال تتبع ديون الجماعات    2009بتاريخ نوفمبر    2العامة عدد    في املذكرة

. كما توَلى البلدّية إجراءات التتبع منذ منطلق السنة ودون انتظار تثقيل جداول تحصيل املعاليم على العقارات

 إلى إجراءات االستخالص الجبرية من خالل توجيه إنذارات بالدفع.   ي املرورالقابض البلد

من جملة الفصول املثقلة بجدول تحصيل    2019ولئن ارتفعت نسبة االعالمات التي تّم تبليغها خالل سنة  

تقريرها ب  املضمنةبالسنوات الفارطة وذلك عمال بتوصية محكمة املحاسبات  املعلوم على العقارات املبنية مقارنة  

أي بنسبة    2019اعالما خالل سنة    6423حيث تم تبليغ    2017املتعّلق بالرقابة املالية على البلدّية خالل تصّرف  

تّم تبليغفإّن  ،  2017% خالل سنة    2,04% مقابل نسبة لم تتجاوز    101,48 ها خالل سنة  نسبة االعالمات التي 
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من جملة الفصول املثقلة بجدول تحصيل املعلوم على األراض ي غير املبنية ظّلت منخفضة. حيث لم تتعد    2019

 % من جملة الفصول املثقلة بجدول تحصيل املعلوم على األراض ي الغير مبنية. 25,19نسبة 

عدد  حّث  و  الداخلية  وزير  التصرف  حو   2013أكتوبر    2بتاريخ    2013لسنة    16منشورا  قدرات  تدعيم  ل 

وعدد   املحلية  قدرات    2014نوفمبر    19بتاريخ    7449للجماعات  بتدعيم  املتعلقة  للتدابير  الثانية  املتابعة  حول 

بعنوان املعلوم على العقارات والتنسيق   على ضرورة ضبط قائمة في الديون املتخلدةالتصرف للجماعات املحلية

بعد  الديون  أهمية  حسب  املتلّددين  ملتابعة  وتوجهيها  االستخالص  إجراءات  ترشيد  قصد  البلدي  القابض  مع 

 تصنيفها غير أّنه لم يتّم العمل بهذا اإلجراء مّما لم يساعد على تحسين نسب االستخالص. 

اجراءات  بعد استيفاء اإلدارة البلدّية    2021ذلك انطالقا من سنة  تبدأ العمل على  سأّنها    أفادت البلدّيةو 

 قباضة. الالربط مع 

 االشغال الوقتي للطريق العام   -

املتعّلق بتدعيم قدرات التصّرف للجماعات    2013أكتوبر    2واملؤّرخ في    16منشور وزير الداخلّية عدد    نّص 

الجبائية وغير الجبائية من خالل استغالل الطاقة الجبائية  املحلّية البلديات على ضرورة تنمية مواردها الذاتّية  

وخاّصة في    االستخالصاملتاحة لها وذلك بإحكام عمليات جرد وإحصاء مختلف أصناف املعاليم وتحسين مردود  

ما يتعّلق بمعلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام باعتباره يوّفر طاقة جبائية هاّمة غير مستغّلة باملستوى املطلوب، 

نة للمحالت الخاضعة ملعلوم اإلشغال الوقتي للطريق العام  لم تحرص على ضبط قائمة شاملة ومحيّ   البلدّية  إاّل أّن  

 الوقتي للطريق على كافة املستغلين له.  باإلشغالتعلق املعلوم املتطبيق ولم تتول تعميم 

املثال   سبيل  على  نذكر  الصدد  هذا  العام  على  قتصار  االوفي  للطريق  الوقتي  اإلشغال  معلوم  توظيف 

معلوم اإلشغال الوقتي للطريق    واستخالصجدول متابعة توظيفات  الخاص باملقاهي على تسع مقاهي فقط حسب  

استنادا الى    منتصبا باملجال الترابي البلدي  مطعما  16و مقهى    39وما قبلها مقابل وجود حوالي    2019لسنة  العام  

جدول مراقبة املعلوم على املؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو املهنية.  وهو ما من شأنه أن يؤدي الى  

 ا.حرمان البلدية من توظيف معاليم إضافية ومن تنمية موارده

 القيام بجرد لكافة املستغّلين للطريق العام. 2021تتولى خالل سنة وجاء في رّد البلدّية أّنها س

الفصل  كما   من  الثالثة  الفقرة  على    68تنّص  املعلوم  استخالص   على  املحلية  الجباية  مجلة   من 

رخص تعاطي بعض املهن بالطريق العام مسبقا يوميا أو شهريا أو كل ثالثة أشهر وتنّص الفقرة الثانية من الفصل 

لنصبات وكل شخص يتعاطى  على استخالص معلوم االشغال الوقتي للطريق العام من طرف أصحاب املقاهي وا  85
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نشاطا في اطار منشئات غير قارة في نفس اآلجال وبنفس الطرق املعمول بها في مادة املعلوم املوظف على رخص  

لم تتول استخالص معاليم رخص تعاطي بعض املهن بالطريق العام ومعاليم    البلدّيةإاّل أن،اشغال الطريق العام

ستخلصة بهذا العنوان  امل غير  حيث بلغ مجموع املبالغ  ،مسّبقا   2019الوقتي للطريق العام  بعنوان سنة     اإلشغال

من مجموع املبالغ املوظفة لسنة    %78.4 دينار أي بنسبة  50.796,760حوالي  2019الى حدود  موفى شهر ديسمبر  

  صعوبة نظرا الى    هاصعوبة في استخالصى  يؤدي ال  مسّبقا أن. ومن شأن عدم استخالص املعاليم املذكورة  2019

تثقيل بقايا االستخالص  إمكانية  بسبب عدم  من قبل قابض البلدّية  اتخاذ إجراءات التتبع املستوجبة في الغرض  

 معاليم تستخلص مسبقا.بعنوان 

  399.932,722هي تتوزع بين    . و 2019  موفى   في  دينار 437.972,722التي بلغت  الديون  هذه  تراكم  وقد ساهم ذلك في  

معاليم رخص تعاطي بعض املهن  بعنوان    دينار  38.040,000والعام  بعنوان معلوم اإلشغال الوقتي للطريق    دينار

 ذلك:ويبرز الجدول املوالي تفصيل  .بالطريق العام

رخص تعاطي   معاليم  متخلدات بعنوان النشاط

 )د( بعض املهن بالطريق العام

بعنوان  متخلّ  الوقتي  دات  االشغال  معاليم 

 )د( للطريق العام 

 )د( املجموع

   25.053,200   25.053,200  0 املقاهي 

 132.040,620   110.280,620   21.760,000 األكشاك

   48.253,252   48.253,252  0 أنشطة مختلفة قارة

 6.523,620   5.123,620   1.400,000 قارةأنشطة مختلفة غير 

 41.851,000   40.621,000   1.230,000 انتقلوا الى فضاء االنتصاب

 7.415,000   7.225,000   190,000 بيع الخضر والغالل 

 176.836,250   163.376,250   13.460,000 فضاء االنتصاب  

 437.972,722   399.932,722   38.040,000 املجموع

 

تتول مصالح البلدية القيام بمعاينات ميدانية بهدف التثبت من مدى التزام مستغلي الطريق العام كما لم  

لتعاطي بعض املهن باملساحة املرخص في اشغالها واملضمنة برخصة اشغال الطريق العام أو من استغالل مقاهي 

 ومطاعم غير مرخص لها باستغالل الطريق العام.
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في   املؤرخ 2007لسنة  362من األمر عدد  14و 3و 1جباية املحلية والفصول من مجلة ال 68وخالفا للفصل 

  . 2019االت اإلشغال الوقتي للطريق العام خالل سنة  بخصوص كل ح  الم تسند البلدية تراخيص  20073فيفري    19

  اسناد عدم على سبيل املثال نذكر كما لم تتوّل تجديد الرخص رغم انقضاء مدة اإلشغال الوقتي. وفي هذا الصدد 

مستغال للطريق   40و  2019مقاهي تولوا االشغال الوقتي للطريق العام خالل سنة    6بخصوص    قرارات ترخيص

 قاّرة.أنشطة مختلفة  إطارالعام في 

بقايا   تثقيل  البلدّية  طلب  رفض  البلدّية  قابض  أّن  الى  اإلشارة  بعنوانوتجدر  معلوم رخص    االستخالص 

وما قبلها عمال بمكتوب   2011االشغال الوقتي للطريق العام عن سنة    ومعلومملهن بالطريق العام  تعاطي بعض ا

ذين ينصان على عدم  لال  وزارة املالّيةالصادرة عن    370ومذكرة عدد    2012أفريل    4بتاريخ    927وزارة املالّية عدد  

 ديون راجعة للبلدّية تستخلص مسّبقا. إمكانية تثقيل متخّلدات

الوقتي  و  االشغال  معلوم  استخالص  توّلت  أّنها  البلدّية  رّد  في  الرخصة  جاء  ومعلوم  العام  بصفة  للطريق 

إال أنه لم يتم استخالص كامل املبلغ املوظف  من لم تتخّلد بذمتهم ديون    على  2019واملوظفة خالل سنة    مسبقة

  ص.املذكور بخصوص كافة التراخي

 ة في هذا الصدد بصفة مسبقة.غ املوظفاستخالص املبال  2021بداية من سنة  ىتتولسكما أفادت أّنها 

املعلوم على  أما بخصوص   البلدّية الحرص على استخالص    تتول   لم،  اإلشهاراملعاليم املستوجبة بعنوان 

بواسطة االفتات واللوحات االشهارية ذات الصبغة التجارية والعالمات والستائر   بالعنوان املذكور املعاليم املوظفة  

حيث بلغ والعارضات واالفتات املثبتة او املعلقة بالطريق العام وعلى واجهة املحالت املعّدة للتجارة والصناعية.  

الغير   املبالغ  الى حدودمستخلصة  مجموع  العنوان  ديسمبر    موفى  بهذا  أي 84.411,360حوالي    2019شهر  دينار 

 . 2019من مجموع املبالغ املوظفة لسنة %81.50بنسبة 

حول تطبيق التشريع املتعلق بامللك العمومي    2012جوان    30املؤرخ في    23نشور وزير الداخلية عدد  خالفا ملو 

املحلية   للجماعات  التابع  ينّص  للطرقات  املباشر  الذي  الترخيص  املحلية  الجماعة  َيمنح رئيس  أن  لإلشغال  على 

  شروط توفر الالوقتي لغاية إشهارية ألجزاء من ملكها العمومي للطرقات بمقتض ى قرار وملدة سنة بعد التثبت من  

إشهارية  بغاية    الطرقاتاستغالل  الشركات  بعض    توّلت،واإلدالء بوصل خالص املعلوم السنوي   لترخيصلالقانونية  

مبالغ   حيث ارتفعت،  الديون بعنوان املعلوم على االشهار وقد ساهم ذلك في تراكم  السنوي.خالص املعلوم    قبل

موّفى   في  العنوان  بهذا  بنسبة    دينار  332.803,298الى    2019املتخّلدات  املوظفة    %90.40أي  املبالغ  من مجموع 

  .وما قبلها  2019لسنة

 

 .املرفق العمومي في امللك العمومي البلدياملتعلق بضبط شروط وصيغ اإلشغال الوقتي ولزمة 3
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  سنة في بداية كل  على استخالص املبالغ املوظفة    العمل  2021  من سنةبداية  تتولى  سوجاء في رّد البلدّية أّنها  

 .وبصفة مسبقة

املتعلق بضبط تعريفة املعاليم املرخص للجماعات املحلية في استخالصها    2016  لسنة   805يتيح األمر عدد  و 

كانية توظيف واستخالص معاليم مقابل رفع الفضالت املتأتية من مجلة الجباية املحلية للبلديات إم  91والفصل  

لم تتول تعميم إبرام اتفاقيات في الغرض على جميع   البلدّيةإال أّن  ،  من نشاط املحالت التجارية والصناعية واملهنية

مر عدد  والصادر طبقا ملقتضيات األ   2017مارس    14املؤسسات الخاضعة لذلك بمقتض ى القرار البلدي املؤرخ في   

 مؤسسة معنية.  15من جملة    2019اتفاقيات فقط خالل سنة    8  بإبرامواكتفت في هذا الصدد  املذكور أعاله.    805

لجرد املحالت واملؤسسات  مع رئيس املستودع البلدي  التنسيق    2021تتولى خالل سنة  وأفادت البلدّية أّنها س

 ليتّم دعوتها إلبرام اتفاقية رفع فضالت.  خاصة وأوقات خاصةالتي تفرز فضالت بكميات كبيرة تتطلب معدات 

 التصّرف في األمالك البلدّية العقارّية  -

تمتلك البلدّية رصيدا عقاريا يؤمن لها مداخيل ذاتّية من أهمها العقارات املعّدة للنشاط التجاري والسكني  

وقد مّكن النظر في هذا الجانب من التصرف في األمالك من الوقوف على نقائص تعّلقت أساسا بالحماية القانونية  

 ملعاليم وباستخالصها وبمتابعة الديون. لألمالك العقارية وباستغاللها بإجراءات التصرف وبتثقيل ا

و  الصدد  هذا  عدد  وفي  الداخلية  وزير  منشور  ملقتضيات  تحديد    1998جويلية    6بتاريخ    37خالفا  حول 

البلدي وتسجيله لوحظ عدم حرص   امللك  وفي هذا    البلدّيةواستقصاء  العقارية وتسجيلها.  أمالكها  على حماية 

عّلق األمر  عقارا ويت  30عقارات من مجموع    10في إجراءات تسجيل    2019الصدد لم تشرع البلدية إلى غاية موّفى  

فيالت مسوغة للخواص وامللعب البلدي وأراض واملسلخ البلدي وذلك رغم تخصيص    10على سبيل املثال بعدد  

عقارات    5كما لم تستكمل إجراءات الترسيم بخصوص   دينار.  4.000معاليم التسجيل قدرها    اعتمادات بعنوان

أخرى غير مسجّلة ويتعّلق األمر على سبيل املثال بقطعة أرض ومحل سكنى معد كروضة ومقاسم بلدّية  والسوق  

 األسبوعية وسوق الجملة للخضر والغالل .  

عدم قيام شركة النهوض بحل السكني املعد كروضة  امل   تسجيلإجراءات    وبّررت البلدّية سبب عدم استكمال

عل املقامة  األرض  االجتماعية صاحبة قطعة  برسم يباملساكن  عقار  كل  وافراد  القطعة  بتجزئة  السكني  املحل  ها 

أّن ليس لديها وثائق فقد أفادت    السوق األسبوعية وسوق الجملة للخضر والغاللعقاري منفرد. أما بخصوص  

 . 1994نوفمبر  09امللكية أو عملية املعاوضة مع وزارة التربية باستثناء محضر جلسة مؤرخ في تثبت 
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واملتعلق بتسجيل املمتلكات    1973نوفمبر    26املؤرخ في    1973لسنة    46خالفا ملنشورا وزير الداخلية عدد  و 

لم تتول البلدية إعداد  عقارات  املتعلق بتسجيل ال  1984ماي    09املؤرخ في    10العقارية الراجعة للبلديات وعدد  

برنامج سنوي لتحديد األولويات بخصوص عمليات التسجيل عمال بما نّص عليه منشورا وزير الداخلية الصادرين 

 .في الغرض

ومن شأن التصّرف على هذا النحو أن يعّرض انتفاع البلدية بالعقارات املذكورة إلى إمكانّية املشاغبة من  

 طرف الغير. 

،  2015خالل تصرف    بلدّيةعلى اللرقابة املالية  ليرها  ر تقب  ة ضمناملعلى توصيات محكمة املحاسبات    وبناء

  تّم و   املحاّلت السكنية وبعض املحالت التجاريةمبدأ تجميد الزيادة السنوية في معينات كراء  ن  بلدّية عال  تراجعت

 املحالت. الواردة بعقود تسويغ    2016-2012خالل الفترة  التي تّم تجميدها  واستخالص نسب الزيادة السنوية    تثقيل

  ماي   25املؤّرخ في    1977لسنة    37قانون عدد  الأما بالنسبة الى بقية املحالّت التجارّية املبرمة وفق مقتضيات  

ذات    1977 املحالّت  أو  العقارات  كراء  تجديد  يخص  فيما  واملتسوغين  املسوغين  بين  العالقة  بتنظيم  واملتعّلق 

خالفا    الكراء دورياّ عقود  تجديد    تول أّن البلدّية لم ت  تبين  الحرفاالستعمال التجاري أو الصناعي أو املستعملة في  

 حيث  سنواتعلى تجديد ومراجعة عقود الكراء كل ثالث  الذكر الذي ينّص    نف آ  37من القانون عدد    24للفصل  

 .  2011ة الى سن  منهابعض اليعود تاريخ 

 .2021عرض املوضوع على أنظار املجلس البلدي خالل النصف الثاني من سنة وجاء في رّد البلدّية أّنها ست

البلدّية  و   الدوري  توّلت  وتطبيق    واآلليالتحيين  املحالت  للعقود  كراء  ملعينات  السنوّية  التجارية  الزيادة 

واملتعّلق بتسويغ   1997فيفري    17الصادر عن وزير الداخلّية بتاريخ    6عمال بمقتضيات املنشور عدد    والسكنية

في احتساب  على خطا    الوقوف  2019خالل سنة    إاّل أنه تم،  املحالت ذات الصبغة التجارية والصناعية أو السكنية

  93,551  مبلغ  دينار عوضا عن   98,228بخصوص أحد املحالت التجارية حيث تم تثقيل مبلغ    معين الكراء املحّين

 ستوجب. املدينار 

املعّدة للنشاط التجاري أو    متابعة استخالص معاليم كراء العقاراتذلك لم تحرص البلدّية على    على  عالوة

الى حدود موفى شهر ديسمبر  السكني   العقارات  الغير مستخلصة بعنوان مداخيل كراء  املبالغ  بلغ مجموع  حيث 

 . 2019 استخالصها لسنةالواجب من مجموع املبالغ   %84.12دينار أي بنسبة  430.604,208 حوالي  2019

تتعّلق بها أحكام صادرة لفائدة البلدّية   دينار 41.369,743مبلغ وبّررت البلدّية ضمن رّدها عدم استخالص 

  املدينة. أو مغادرة ةأو الوفابالحالة االجتماعية  2008الى غاية سنة   1998سنة منذ 
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  ضّد متسوغي   2012الى سنة  البعض منها  أحكام قضائية تعود  لم تحرص البلدّية على تنفيذ    ،ومن جهة أخرى 

رغم عدم خالص   مبذمته  بالخروج من املكرى ودفع معينات الكراء املتخّلدة  بإلزامهمتجارّية وسكنّية تقض ي    محاّلت
 . الديون املتخّلدة بذمتهم ومواصلة استغالل املحالت راكممّما ساهم في ت املتخلدات

دّية ضّد النيابة  لفائدة البل   2017جويلية    20الصادر بتاريخ  عالوة على ذلك لوحظ تأخير في تنفيذ الحكم  

  21.255,068الكراء املتخّلد بذمتها املقّدر ب  املكرى ودفع املدعي عليها بالخروج من    بإلزاموالقاض ي  الجهوية للمرأة  

ناهز السنتين. وهو ما  أي بتأخير  2019سبتمبر    24بتاريخ  إالمن املكرى  وإخراجهاحيث لم يتّم تنفيذ الحكم دينار 

حرمان البلدّية من االستفادة من املحل فضال عن  دينار    26.978,862  إلىارتفاع املتخّلدات موضوع الحكم    إلىأّدى  

وذلك برفع قضية مدنية في   استخالص بقية املبلغ املتخّلدعلى علما أّن البلدّية لم تحرص   املذكور وإعادة تسويغه. 

 الغرض.

ستخلصة للفترات املوالية لألحكام املشار اليها  امل غير سترفع دعوى في املبالغ املثقلة و وجاء في رّد البلدّية أّنها 

 . 2021خالل سنة 

 

 الجزء الثاني: الرقابة على النفقات

 التحاليل املتعلقة بالنفقات -1

%  30,05%نفقات تأجير عمومي و60,53ا  منه  2019دينارا سنة    3.040.863,449بلغت نفقات العنوان األول  

التدخل العمومي و  9,16نفقات وسائل املصالح و الدين.    0,26% نفقات  املوالي تفصيل  % فوائد  الجدول  ويبرز 

 : ذلك

 

 

 

 

بلغت  أمّا   فقد  الثاني  العنوان  منها  دينارا  722.390,987نفقات  السنة  نفس  تعلقت  94,04خالل   %

 :ويبرز الجدول املوالي تفصيل ذلك الدين.بتسديد أصل  تعلقت %  5,96باالستثمارات املباشرة و 

 ( %)النسبة املبلغ بالدينار  نفقات العنوان األّول 

 60,53 1.840.627,406 القسم األول : التأجير العمومي

232,8.71913 القسم الثاني: وسائل املصالح   0530,  

617,478.278 القسم الثالث : التدخل العمومي   16,9  

194,039.8 القسم الخامس : فوائد الدين   26,0  

 100 3.040.863,449 جملة نفقات العنوان األول 
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%  29,19لنفقات املنجزة  كما لوحظ ضعف نسبة استهالك اعتمادات العنوان الثاني حيث لم تتجاوز نسبة ا

 من االعتمادات النهائية املرسمة بامليزانية كما هو مبين بالجدول املوالي: 

 
 البيان  بالدينار املبلغ 

 نفقات العنوان األول 

 التقديرات 3.581.600,000

 اإلنجازات  3.040.863,449

 نسبة اإلنجاز )%( 84,90

 نفقات العنوان الثاني 

 التقديرات 2.474.428,041

 اإلنجازات  722.390,987

 نسبة اإلنجاز )%( 29,19

 املالحظات املتعّلقة بنفقات العنوان األول  -2

من مجلة املحاسبة العمومية الذي ينّص على أنه "ال يجوز عقد مصاريف    90خالفا ملقتضيات الفصل  

من األمر عدد    15ديسمبر من نفس السنة إاّل عند الضرورة الواجب إثباتها" وللفصل    15عادية لسنة مالية ما بعد  

 الذي نص على أن "ينتهي أجالل عموميةيتعلق بمراقبة املصاريف ال  2012نوفمبر    19ؤرخ في امل  2012لسنة    2878

غير  ،  ديسمبر بالنسبة للمصاريف العادية إال عند الضرورة الواجب إثباتها"  15تأشير على التعهدات باملصاريف في  

اقتراحات تعّهد بنفقات تعّلقت   وتعّلق األمر بثالثديسمبر.    15التعهد ببعض النفقات بعد تاريخ    أّن البلدية تولت

 واقتناء عالمات مرور واقتناء مواد تنظيف.  كراء معّداتب

على الحصول على تأشيرة مراقب املصاريف العمومية بصفة مسبقة عند   البلدّيةلوحظ عدم حرص كما 

لسنة    2878مر عدد  من األ   2من مجلة املحاسبة والفصل    269عقد بعض النفقات وذلك خالفا ملقتضيات الفصل  

 وتعّلق األمر بنفقات تتعّلق باقتناء عالمات املرور واقتناء مواد تنظيف. . رآنف الذك 2012

 ( %)النسبة املبلغ بالدينار  نفقات العنوان الثاني 

 94,04 679.335,683 االستثمارات املباشرة 

 5,96 43.055,304 تسديد أصل الدين 

 100 722.390,987 ثاني جملة نفقات العنوان ال
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ا أّن  لوحظ  والكهرباء كما  املاء  استهالك  بعنوان  املستحقة  املبالغ  دفع  آجال  احترام  على  تحرص  لم  لبلدية 

واالتصاالت   املحددة من قبل املزودين بالفواتير املوجهة في الغرض إلى البلدية. وقد تراوح التأخير املسجل في هذا  

 لكافية. وبّررت البلدّية ذلك بعدم توّفر السيولة ايوما.  203و 32الشأن بين 

 وتدعى البلدية إلى مزيد الحرص على تسديد نفقاتها في اآلجال.

يتم   التي  واملعدات  بالسيارات  املتعلقة  البيانات  على  التنصيص  التصرف ضرورة  قواعد حسن  وتقتض ي 

إصالحها بأذون التزود والفواتير الخاصة بها، إاّل أّن البلدية لم تحرص أحيانا على إدراج األرقام اإلدارية لوسائل 

 النقل املعنية بالفواتير عند إصالحها أو صيانتها.  

 املتعلقة بنفقات العنوان الثاني  املالحظات  -3

 

الثاني   العنوان  اعتمادات  استهالك  نسبة  تتجاوز  بصرفها    30لم  املأذون  النفقات  جملة  بلغت  حيث   %

تتول   محيث ل  دينار  2.477.028,970في حدود  نهائية  من جملة اعتمادات    2019دينار خالل سنة    722.390,987

"البنايات    على غرار  صول ترسيم اعتمادات بامليزانية بعنوان بعض الفوذلك بتقدير حاجياتها بالدقة الالزمة  البلدّية  

االنارة"   و"  النقل  اقتناء وسائل  و"   " املذكورةاإلدارية: احداث وتوسعة  يتم استهالك االعتمادات  أن  ويبرز    .دون 

 : الجدول املوالي تفصيل ذلك

 

 

 البيان 
االعتمادات  

 )د( املرسمة

االعتمادات  
 )د( النهائية

النفقات 
 )د( املنجزة

فواضل  
 )د(االعتمادات

نسبة 
اإلستهالك 

()% 
البنايات اإلدارية: احداث وتوسعة  

" 
474,857.166  892,235.527  0 892,235.527  

0 

 2.020,000 0 2.020,000 2.020,000 اقتناء وسائل النقل  "
0 

000,00020. " االنارة"  .000,00020  0 .000,00020  
0 
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